
КОИ СА ПЕТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА ЦАРЕВИЦА С
АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част I)

АМАЛГЕРОЛ  ЕСЕНС е  многофункционален,  висококачествен  природен
биостимулант за листно приложение при зърнени, маслодайни, овощни и зеленчукови
култури, лозя и други. Ненадминатото му действие е познато на много фермери в над
30 държави.

1.АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС – опит в ИРГР Садово – по-високи и качествени добиви

Екипът  на  фирма  „Меди  Плюс  Р”  демонстрира  приложението  и  ползите  от
продукта при проведен опит в ИРГР Садово в царевица.

При контролата е извършено основно торене с нитратен азот в доза 40 кг/дка
като е използвана конвенционална технология на отглеждане на царевица. Контролата
е сравнена с вариант, при който е приложен двукратно биостимуланта АМАЛГЕРОЛ
ЕСЕНС в доза 200 мл/дка и намалена доза на азотно торене – 30 кг амониев нитрат на
дка.  Първото  приложение  на  АМАЛГЕРОЛ  ЕСЕНС е  направено  във  фаза  3-4
същински лист, а второто – във фаза изметляване. Полученият добив при контролата е
650  кг/дка,  а  при  варианта  с  употребата  на  АМАЛГЕРОЛ  ЕСЕНС  е  915  кг/дка.
Увеличението съответно е 41%.

Разликата  е  в  развитието  на  растенията  и  в  техния  хабитус.  Наблюдава  се
видимо  разграничение  между  контролата  (в  дясно)  и  третираните  растения  с
АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС (в ляво). 



Александър  Методиев,  търговски  представител  на  австрийската  фирма
производител, споделя, че при контролата по-високата доза на азотно торене не води до
по-здрави  и  развити  растения,  докато  при  намалената  доза  на  азотно  торене  в
комбинация  с  двукратно  приложение  на  АМАЛГЕРОЛ  ЕСЕНС  растенията  са  по-
добре изхранени, по-балансирани и по-здрави.

2.АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС засилва действието на хербициди

АМАЛГЕРОЛ  ЕСЕНС има
ключова роля при борбата с плевели при
царевица. Това доказва следния пример от
практиката:  за  сравнение  са  взети  две
полета в района на град Видин, на които
царевицата  е  засадена  по  едно  и  също
време  при  двама  различни  земеделски
производители. В двете полета царевицата
е третирана на 9-ти май 2020 г. с един и
същ  препарат  за  растителна  защита  -
хербицид с активно вещество мезотрион. 

При  второто  поле  царевицата  е  третирана  с  хербицида  в  комбинация  с
биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка.

Резултатите от второто поле, третирано с  хербицид в комбинация с  АМАЛГЕРОЛ
ЕСЕНС, показват активно усвояване на хранителните вещества от почвата 10-15 пъти
по-бързо спрямо нормални условия,  защото употребата  на биостимуланта увеличава
многократно  обема  на  корените.  В  следствие  на  това  растенията  на  царевицата
използват хранителните вещества и водата по-ефективно и увеличават размерите си,  а
плевелите усвояват по-активно хербицида, което води до по-бързото им загиване.
Резултатите са изумителни – 48 часа след третирането се наблюдава видимо действие
при плевелите – пожълтяват и се забелязва загиване на вегетационните им върхове, а
след 4 дни те са почти изчезнали. При царевицата, третирана единствено с хербицид с
мезотрион, няма видим бърз резултат след третирането, както при второто поле. 



АМАЛГЕРОЛ  ЕСЕНС осигурява
високи и качествени добиви като действа в
много  направления:  почва,  корени,
растения,  борба  с  плевели,  помощ  при
стресови  ситуации,  действие  като
прилепител,  засилване  на  имунитета  на
растенията,  разлагане  на  растителните
остатъци.

Очаквайте продължение на статията скоро!

Видео с Първия онлайн семинар на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС с много интересни
теми:

https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s 

За повече информация: https://www.mediplusr.com/webinar/  

Важно! 

*  Резултатите  от  употребата  на Амалгерол  Есенс  в  доза 200  мл/дка са  сходни  с

резултатите,  които се показват  и при приложение на  класически  Амалгерол  в доза  300
мл/дка.

https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s
https://www.mediplusr.com/webinar/

