Aktualna sytuacja
na plantacjach upraw sadowniczych.

Lipiec to w naszych sadach czas intensywnego wzrostu owoców (jabłoń, grusza, śliwa) oraz
dojrzewania owoców (morela, czereśnia, wiśnia). W ostatnich tygodniach wystąpiły długo
wyczekiwane opady deszczu, które uzupełniły deficyt wody i ograniczyły skutki długotrwałej
suszy w sadach.
DRZEWA ZIARNKOWE
W sadach jabłoniowych i gruszowych jest aktualnie
faza intensywnego wzrostu owoców. Szczególne
istotne znaczenie w tym czasie jest nawożenie
wapniem, który decyduje o ilości i jakości plonu
handlowego oraz o przydatności owoców do długiego
przechowywania.
W
celu
odpowiedniego
zaopatrzenia roślin w wapń rekomendujemy
zastosowanie nawozu MAXIMUS AminoPerfect
Wapniowy w dawce 1-1,5 kg/ha, który zawiera 11%
CaO skompleksowanego aminokwasami. Kompleksy
aminokwasowe wapnia są efektywnie i szybko
pobierane przez owoce, pobierana jest cała
zaaplikowana cząsteczka – aminokwasy włącznie
z jonem wapnia. Niska zawartość wapnia w roślinie
jest przyczyną chorób fizjologicznych, takich jak
gorzka plamistość podskórna, korkowacenie miąższu
oraz rozpad miąższu podczas przechowywania.
Stosowanie nawozu MAXIMUS AminoPerfect
Wapniowy skutecznie przeciwdziała tym zjawiskom.
Poza tym preparat zawiera również magnez, który jest
składnikiem chlorofilu, uczestniczącym w procesie
fotosyntezy. Nawóz ten bogaty jest także w pozostałe
mikroskładniki, wolne aminokwasy i krótkie peptydy,
które umożliwiają sprawne funkcjonowanie roślin
w warunkach suszy.
Odpowiednie zaopatrzenie roślin w wapń można
również osiągnąć poprzez zastosowanie preparatów
EKOLIST Wapniowy (dawka 3-8 l/ha) lub Saletrę
Wapniową 17% CaO (dawka 3-6 l/ha), a w magnez
poprzez opryskiwanie roślin nawozem MAXIMUS
Platinum extra Mg w dawce 3-5 kg/ha. W celu
intensyfikacji pobierania składników dostarczanych
dolistnie i poprawy wyrównania plonu oraz
wybarwienia owoców polecamy zastosowanie 100%
naturalnego nawozu EP NATUR Gen w dawce
1,5-2l/ha.
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DRZEWA PESTKOWE
W uprawach śliw w zależności od regionu, wczesne
odmiany zaczynają powoli się wybarwiać natomiast
odmiany późne są w fazie intensywnego wzrostu
owoców. Jeśli nawożenie sadów śliwowych wczesną
wiosną było właściwe, to w okresie wzrostu owoców
zabiegi ogranicza się praktycznie do opryskiwania drzew
wapniem celem prawidłowego zaopatrzenia owoców
w ten składnik, ograniczeniu
pękania owoców
i oparzeniom słonecznym.
Można do tego celu zastosować MAXIMUS
AminoPerfect Wapniowy (dawka 1-1,5 kg/ha) lub
EKOLIST Wapniowy (dawka 3-5 l/ha) lub Saletrę
Wapniową 17% CaO (dawka 3-6 l/ha). Dodatkowo aby
ograniczyć
skutki
niekorzystnych
warunków
pogodowych warto wspomóc rośliny poprzez
zastosowanie biostymulatora EP NATUR Gen w dawce
1,5-2 l/ha. Dzięki zawartości trzech składników
aktywnych w preparacie, umożliwia on intensyfikację
procesów metabolicznych, co poprawia kondycję roślin
i pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu
skutków stresu abiotycznego oraz ma pozytywny wpływ
na wyrównanie plonu i wybarwienie owoców.
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TRUSKAWKI
Obecnie na wielu plantacjach truskawki zbiory dobiegły już
końca. W okresie od lipca do września następuje krzewienie
się roślin truskawek, powstają nowe pędy i zawiązują się
pąki kwiatowe.
Głównymi składnikami odżywczymi jakie powinniśmy
dostarczyć roślinom truskawki w tym czasie to azot, fosfor
i potas. Azot odpowiada za prawidłową odbudowę masy
liściowej na plantacjach, na których zostały skoszone liście.
W celu odbudowy, prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
systemu korzeniowego należy zaopatrzyć rośliny w fosfor,
a także potas który w czasie zbiorów został wywieziony
wraz z owocami z plantacji. Uzupełnienie tych składników
zagwarantujemy poprzez zastosowanie nawozu MAXIMUS
Platinum 20+20+20 w dawce 3-4 kg/ha, który zawiera
azot, fosfor i potas w równych ilościach oraz
mikroelementy, a dodatkowo wzbogacony w formułę
MPC2, która pobudza regenerację rośliny, po niekorzystnych
warunkach środowiska, np. tegorocznej suszy.
Oprócz azotu, fosforu i potasu, nie można zapomnieć
o magnezie, którego niedobory powodują przebarwienia
i chlorozy na nowo tworzonej blaszce liściowej. Magnez jest
składnikiem chlorofilu i uczestniczy w procesie fotosyntezy,
stabilizuje strukturę blaszki liściowej oraz uczestniczy
w transporcie składników mineralnych, ma również wpływ
na rozwój systemu korzeniowego i poprawę wykorzystania
azotu. Prawidłowe zaopatrzenie roślin truskawki w magnez
osiągniemy poprzez zastosowanie preparatu MAXIMUS
Platinum extra Mg w dawce 4-5 kg/ha lub MAXIMUS
extra ZnBMg w dawce 4 kg/ha, który z kolei zapewnia
bardzo dobre odżywienie borem i cynkiem warunkujące
prawidłowe i obfite wiązanie pąków kwiatowych na kolejny
sezon. W celu odpowiedniego zaopatrzenia roślin truskawki
w bor i cynk można zastosować również EKOLIST duo B+Zn
w dawce 4 l/ha.
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