Jak uchronić uprawy
przed skutkami
wiosennych zmian pogodowych ?
Kolejny raz warunki pogodowe zmuszają rolników do niezaplanowanych działań.
Po krótkim okresie ocieplenia, kiedy wegetacja roślin znacznie przyspieszyła, wraz z frontem
atmosferycznym pojawiły się ujemne temperatury powietrza, niestety wraz z silnymi
wiatrami. W kolejnych dniach (weekend) spodziewamy się na terenie całego kraju znacznego
wzrostu temperatur nawet do 18oC. Niestety tuż po weekendzie temperatury ponownie
spadną. W nocy spodziewane są przymrozki.
W tych warunkach powinniśmy zabezpieczyć rośliny przed skutkami jakie
mogą wywołać tak gwałtowne i ekstremalne zmiany.
W celu zagęszczenia soków komórkowych proponujemy zastosowanie
nawozu ICE Protect. Najlepiej byłoby wykonać 2 zabiegi na 3 dni i na 12
godzin przed przymrozkami w dawce 5l/ha w każdym z zabiegów.
Szczególne działanie tego nawozu związane jest z odpowiednio
dobranym składem makro- i mikroelementów oraz dodatkiem
mannitolu przeciwdziałającego tworzeniu się kryształków lodu. Warto
przy tym pamiętać, że stosując ICE Protect wnosimy potrzebne roślinie
składniki pokarmowe takie jak: fosfor, potas, bor, cynk i żelazo. Nawóz
można stosować do nawożenia dolistnego roślin rolniczych,
sadowniczych i warzywniczych.
Wspomniany wcześniej przebieg pogody może spowodować znaczne
pogorszenie kondycji upraw, co prowadzi do utraty części
spodziewanego plonu. Aby zminimalizować ewentualne straty należy
rośliny wzmocnić stosując wysokiej jakości nawozy o bogatym składzie
mikroelementowym oraz własnościach biostymulujących. Proponujemy
nawozy z linii MAXIMUS AminoMicro posiadające w składzie nie tylko
komplet mikroelementów ale również wysoką zawartość aminokwasów.

W przypadku wystąpienia silnego stresu u roślin pomocne
w doprowadzeniu plantacji do dobrej kondycji może
okazać się zastosowanie odpowiedniego biostymulatora.
Firma EKOPLON w bieżącym roku wprowadziła na rynek
innowacyjny produkt oparty o formułę Trio Fusion.
Formuła tą stanowi unikalne połączenie trzech
komponentów, gdzie każdy z nich jest nośnikiem wielu
substancji aktywnie wpływających na stymulację
i poprawę kondycji roślin, a w konsekwencji na
wyrównanie plonu.
EP NATUR GEN to wyjątkowy
stymulator, który aktywuje odpowiednie geny rośliny do
odpowiedzi na sytuacje stresowe.
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