
ПРОЛЕТНО ЗАСУШАВАНЕ – КАК ДА ПОДХРАНИМ С АЗОТ
РАПИЦАТА И ПШЕНИЦАТА СЕГА?

Студените  и  сухи  пролетни  дни  на  2022  година  и  липсата  на
азотни  торове  поставят  родните  селскостопански  производители  в
трудна ситуация – кога да направят пролетно подхранване, с какво да
го направят? Все въпроси, за които трябва да се направи бърза оценка
и да се намери най-доброто решение.  Редуването на студени и топли
дни предразполага културите към стрес,  а  опитните фермери знаят
едно  –  при  студена  пролет,  плевелната  растителност  е  забавена  в
развитие  и  с  ниска  плътност,  което  води  до  отлагане  на  първите
хербицидни пръскания. 

За  да  се  преодолее  стресът  след  презимуването  на  есенниците
екипът  на  МеДи+Р  ООД съветва  фермерите  да  инвестират  в  едно
предварително третиране на посевите си от пшеница и рапица с добре
познатата комбинация от Амалгерол Есенс и Нутрибио N. Колкото
по-рано  в  растенията  се  внесат  биостимулиращите  съставки  на
Амалгерол  Есенс,  толкова  по-бързо  те  ще  започнат  да  растат
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енергично  след  презимуване,  а  азотфиксиращите  бактерии  на
Нутрибио N ще им осигурят азотно хранене през цялата вегетация. 

Микробиалния тор позволява снабдяването с ~ 30% до ~ 50% от
азота,  нужен за културите,  фиксирайки 8-10 кг активно вещество
азот (N) на декар (~ 25-30 кг/дка Амониев нитрат) от атмосферата в
самото растение през кореновата система. Четирите вида бактерии в
Нутрибио N могат  да  преживеят  неблагоприятни  климатични
условия  като  температури  под  0  градуса.  При  всяко  покачване  на
температурите бактериите се реактивират, увеличават метаболизма си
и започват формирането на нови колонии.

От  съществено  значение  за  фермерите, освен  навременното
подхранване, е  и  създаването  на  структурирана  почва.
Биостимулантът  Амалгерол  Есенс,  базиран  на  седем  естествени
компонента,  активира  живота  в  почвата,  подобрява  нейната
структура, насърчава растежа на корените и увеличава съхранението
на  вода.  Всеки  опитен  производител  знае,  че  само  здравата  и
плодородна  почва  създава  добри  условия  за  растеж  на
растенията.
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Майката  природа  винаги  ще  има  свои  собствени  планове,  но
отделянето на малко допълнително време за самостоятелно третиране
с  Амалгерол  Есенс и  Нутрибио  N ще  ви  помогне  да  направите
подхранването с  азот (N)  в  най-точния момент и когато културите
имат най-голяма нужда от биостимулатори и азотен тор.   

Още  интересни  материали  и  съвети  за  употребата  на  Амалгерол
Есенс и Нутрибио N можете да откриете на следните линкове: 

 https://www.mediplusr.com/nutribio-n-rapeseed/    

 https://www.mediplusr.com/nutribio-n-wheat/  

https://www.mediplusr.com/nutribio-n/
https://www.mediplusr.com/nutribio-n-rapeseed/
https://www.mediplusr.com/nutribio-n/
https://www.mediplusr.com/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://www.mediplusr.com/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://www.mediplusr.com/nutribio-n/
https://www.mediplusr.com/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/

