Okiem eksperta:
aktualna sytuacja upraw polowych.
Pierwsze dni maja i długo wyczekiwane opady deszczu
okazały się zbawienne dla upraw. Wraz ze wzrostem
temperatury intensywnie do przodu ruszyły też rośliny.

Najlepiej widać to na zbożach ozimych i jarych. Żyta
zbliżyły się do kłoszenia (gdzieniegdzie już się ono
zaczęło), pszenice i pszenżyta rozwijają intensywnie
drugie i trzecie międzywęźla. To na zbożach najbardziej
teraz skupia się nasza uwaga.
Korzystny przebieg wykorzystujemy do zabiegów pozwalających jak najlepiej
wykorzystać potencjał plonowania zbóż ozimych – Nitrospeed 39 i Maximus
AminoMicro. W przypadku dostrzeżenia objawów niedoboru innych
makroskładników działamy doraźnie wykorzystując paletę nawozów
MAXIMUS Platinum. W zbożach jarych ten potencjał teraz możemy skutecznie
budować (pełnia krzewienia to okres kiedy zaczyna tworzyć się kłos) korzystając
z nawozów MAXIMUS Platinum extra PKMg i MAXIMUS AminoMicro.
Jednak te same warunki wykorzystują również patogeny – szybko postępują
infekcje grzybowe. Warto poświęcić czas na bieżącą lustrację plantacji pod kątem
porażenia przez choroby jak i określenia nasilenia szkodników, aby móc skutecznie
im przeciwdziałać.
W rzepaku lustracje mają na celu określenie najlepszego terminu
wykonania zabiegu na opadanie płatka, który to wypada w tych dniach
(w zależności od wczesności odmiany i przebiegu pogody w regionie).
Kukurydze na razie nie wyglądają najlepiej, co jest następstwem
stosunkowo chłodnego początku maja, a prognozy na kolejne dni nie niosą
optymistycznych wieści w tym temacie.
Stąd plantacje będą, gdy tylko osiągną fazę 3 liścia właściwego, wymagały
zabiegu dokarmiania dolistnego z naciskiem na dostarczenie fosforu –
MAXIMUS Platinum extra PK. W tej fazie niezbędnym mikroelementem
jest cynk. Możemy wybrać jednoskładnikowy EKOLIST mono Cynk lub
sięgnąć po rozwiązania o szerszym spectrum składników:
EKOLIST duo B+Zn, MAXIMUS extra ZnBMg lub najbardziej kompleksowy
MAXIMUS AminoMicro.
W buraku cukrowym zabiegi dokarmiania dolistnego są na razie w fazie
planów, jednak czas i wegetacja płyną szybko i gdy tylko zostanie osiągnięta
faza 4 liści powinniśmy już wykonywać pierwszy zabieg dokarmiania
dolistnego.
Optymalnym rozwiązaniem będzie tutaj MAXIMUS Platinum extra PK
w połączeniu z jednym z nawozów borowych: EKOLIST mono Bor,
MAXIBOR 21, BOR forte.

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.

