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Szanowni Państwo,

Zdrowe rośliny z AGRARIUS

Po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce nasze wydawnictwo,
w którym znajdziecie Państwo rzetelne artykuły, sprawdzone
informacje, wyniki badań i komentarze Doradców z rynku rolniczego, ogrodniczego i sadowniczego.

FOSFOR niedostępny pierwiastek

Specjaliści AGRARIUS przyglądają się problemom, które trapią
polskich rolników, ogrodników i sadowników i poszukują
skutecznych rozwiązań, które za każdym razem muszą wpisywać
się w nasze hasło przewodnie: rolnictwo w harmonii z naturą,
potwierdzając, że nasze technologie są bezpieczne dla ludzi,
środowiska, roślin oraz zwierząt.
Nasi Doradcy proponują innowacyjne, skuteczne, łatwe do
zastosowania rozwiązania pomagające osiągnąć optymalny
efekt począwszy od przygotowania gruntu, poprzez prowadzenie
uprawy, jej zabezpieczenie i naturalną stymulację na dobrej
jakości plonie kończąc. Na każdym etapie rozwoju roślin podpowiadają jakie kroki należy przedsięwziąć, aby zoptymalizować
swoje plony, minimalizując równocześnie ujemny wpływ
stosowania chemicznych nawozów oraz środków ochrony roślin.
Zachęcamy do skorzystania z naszej promocji ZBIERAJ PUNKTY –
WYGRYWAJ NAGRODY, w której oprócz wysokiej jakości produktów zapewniających maksymalny efekt ekonomiczny w łatwy
sposób – zbierając punkty, możecie Państwo wybierać spośród
wielu atrakcyjnych nagród.
Życzymy Państwu wysokich, owocnych i zdrowych plonów
w nadchodzącym sezonie.
Magdalena Marcinkowska-Rycerz
Dyrektor Zarządzający
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MOCNY KORZEŃ
I ZDROWA ROŚLINA
TO GWARANCJA
WYSOKIEGO PLONU
Magdalena Marcinkowska-Rycerz
Dyrektor Zarządzający
Maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego pszenicy ozimej i rzepaku
ozimego zależy od odpowiedniej technologii uprawy. Należycie rozwinięte i zintegrowane systemy produkcji gwarantują dobrą wydajność, a tym samym opłacalność ekonomiczną uprawy.

W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań firma Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o.
skierowała swoją uwagę na preparaty firmy Agrarius Sp. z o. o., która działa na rynku
od 2006 roku i posiada w swojej ofercie szereg preparatów przeznaczonych do
stosowania w uprawie roślin.
„Preparaty z naszej oferty łączy maksymalna skuteczność działania poparta
wieloletnimi badaniami, doświadczeniami oraz wysoka jakość. Oferowane przez nas
produkty w naturalny sposób wspomagają wzrost i rozwój roślin uprawnych oraz
chronią je przed negatywnymi skutkami czynników stresogennych. Są jednocześnie
w 100% bezpieczne dla ludzi, środowiska, roślin oraz zwierząt”. Zapewnia Dyrektor
Naukowy firmy Agrarius Dr inż. Anna Ambroszczyk.
Produkty proponowane przez firmę Agrarius, oparte w większości na substancjach
organicznych, służą uzyskaniu wysokich plonów przy jednoczesnym racjonalnym
wykorzystaniu pozostałych środków produkcji oraz poprawieniu jakości i zasobności użytkowanych pól.
„Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o. jako firma, która na bieżąco śledzi nowości na
europejskich rynkach rolniczych poszukiwała skutecznych i efektywnych rozwiązań
wpisujących się w założenia Integrowanej Produkcji Roślinnej. Swoją uwagę
skierowaliśmy na interesującą gamę produktów oferowanych przez firmę AGRARIUS
Sp. z o. o., które poprawiają jakość i wysokość plonu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska (tj. ograniczeniu stosowania ŚOR i sztucznych
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nawozów), potrzeb producentów, a także konsumentów”. Mówi Dyrektor Sprzedaży OsadkowskiCebulski Sp. z o. o. Dr inż. Małgorzata Idkowiak.
Biorąc pod uwagę intensywność upraw, niekorzystne warunki klimatyczne w trakcie sezonu
wegetacyjnego oraz inne czynniki utrudniające
właściwy wzrost i plonowanie roślin poszukuje
się nowych rozwiązań, które zapewnią nie tylko
zdrowe rośliny, ale również wysokie i dobre
jakościowo plony.

„W obecnej sytuacji konwencjonalne
środki chemiczne nie zawsze
są skuteczne. Poszukiwane
są więc środki, które nie tyle
bezpośrednio zwalczają chorobę,
ale poprawiają kondycję rośliny
i uruchamiają jej naturalne mechanizmy
obronne – mówi Dr Małgorzata Idkowiak tą możliwość daje nam zastosowanie
stymulatorów odporności roślin.”

Rys. 1. Wpływ stresu na wielkość i jakość plonu
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Niezwykłym i unikalnym preparatem jest NANO-GRO®- swoisty aktywator wzrostu
i plonowania oraz odporności na warunki stresowe. Zastosowanie NANO-GRO®
już w momencie zaprawiania nasion (ziarna) powoduje wyrównane i szybkie wschody (nawet pomimo niesprzyjających warunków pogodowych), dobre korzenienie się, gromadzenie wielu substancji odżywczych w młodej roślinie.
W uprawie rzepaku i buraków cukrowych NANO-GRO® stosuje się w formie oprysku
po wschodach, co powoduje szybki rozwój korzeni i silnej części nadziemnej. Oprysk
można wykonać z opryskami fungicydowymi lub insektycydowymi oraz z nawozami
dolistnymi. Preparat chroni roślinę przed ewentualnymi stresami środowiskowymi
już od samego początku ich rozwoju. Podwyższona jest również odporność roślin na
porażenia przez choroby i szkodniki, co wykazały wieloletnie badania i doświadczenia przeprowadzane zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W sezonie 2016 ﬁrma Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o. przeprowadziła szereg testów
polowych w kilku gospodarstwach rolnych, gdzie zastosowano preparaty ﬁrmy
Agrarius. Do doświadczeń polowych przeznaczono pola produkcyjne w lokalizacjach: Sulików, Modlikowice, Sobota, Jędrzychowice (pszenica ozima Zeppelin)
oraz Pisarzowice (rzepak ozimy).
Z obserwacji pól Pana Sławomira Grucy ze Strupic, który wysiał pszenicę
zaprawianą NANO-GRO®, wynikało, że rośliny poddane stymulacji NANO-GRO® już
jesienią odznaczały się znacznie bardziej rozwiniętym systemem korzeniowym,
zwiększoną odpornością na warunki stresowe, lepiej przezimowały, a wiosną
szybciej rozpoczęły wegetację.

PRZYGOTUJ GRUNT
pod nowy sezon

koncentrat humusowy z mikroelementami

KONTROLA

NANO-GRO®

Rys. 2. Pszenica zaprawiona NANO-GRO® szybciej zregenerowała się po zimie
i rozpoczęła wegetację wiosenną w porównaniu do kontroli
/doświadczenia Osadkowski-Cebulski/

„Rośliny wyglądały lepiej od samego początku,
nie chorowały, a różnica w plonie
tylko potwierdziła skuteczność preparatu.”
Rolnicy byli pod ogromnym wrażeniem,
że tylko dodatkowe zastosowanie stymulatora NANO-GRO®
może przynieść takie efekty.
W przypadku pszenicy otrzymane wyniki potwierdzają korzystny
wpływ NANO-GRO® na wzrost plonu od 6 do 11,4 %, co nominalnie
dało zbiór od 570 kg do 822 kg na ha więcej niż w standardowej
uprawie. Oprócz większego plonu przy stosowaniu zaprawy
NANO-GRO® wartością dodaną jest uzyskanie wysokich parametrów plonu pszenicy konsumpcyjnej, jak wyższy wskaźnik białka,
glutenu i HL.
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preparat bakteryjny ograniczający negatywne
oddziaływanie patogenów na rośliny

bardzo szybki rozkład resztek pożniwnych,
ograniczenie występowania patogenów,
poprawa struktury gleby,
wzrost zawartości materii organicznej
w glebie,
mineralizacja resztek pożniwnych,
zatrzymanie składników pokarmowych
na przyszły sezon,
odzyskanie azotu.
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W przypadku rzepaku porównano uprawy
kontrolną (standardowe nawożenie i ochrona)
z uprawą, w której jedyną zmienną były dwa
dodatkowe opryski NANO-GRO® (8 granul / ha)
z LIGNOhumat® Super (100 g / ha). Dodatkowy
dochód policzono dla ceny rzepaku 1 500 zł
za tonę, po odliczeniu nakładu na zakup obu preparatów – 83 zł / ha. Zabiegi wykonywane były
jesienią w fazie 4-5 liści oraz wiosną, po starcie
wegetacji wiosennej.

Tabela 1. Plonowanie pszenicy ozimej Zeppelin w zależności od lokalizacji
Porównano uprawę kontrolną (standardowe nawożenie i ochrona, ziarno zaprawione nawozem donasienym SeedStar) z uprawą, w której jedyną zmienną było
dodatkowe zaprawienie ziarna NANO-GRO®. Dodatkowy dochód policzono dla ceny pszenicy 600 zł za tonę, po odliczeniu nakładu na zakup NANO-GRO® – średnio
28 zł / ha. Koszt jest różny w zależności od wielkości zakupionego opakowania do
zaprawiania ziarna lub zakupu gotowego materiału siewnego.

„Nie bez znaczenia jest zwrot z inwestycji, który wyniósł
od 12 aż do 17 razy przy zaprawianiu pszenicy,
a przy oprysku rzepaku od 13 aż do 16 razy.
Warto zainwestować w NANO-GRO®
niejako w ubezpieczenie swoich upraw.
Takie OC – skrót nazwy naszej firmy.”
Oblicza i uśmiecha się manager ds. nawozów dolistnych
i ŚOR Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o. Mariusz Salawa.

„Warto zaznaczyć, że nie liczymy tu oszczędności możliwych
na ograniczeniu ochrony i nawożenia.”
W Pisarzowicach w powiecie lubańskim w dwóch lokalizacjach przeprowadzono
próby polowe na rzepaku, w którego uprawie zastosowano NANO-GRO® w
połączeniu z LIGNOhumat®Super (wysoko skoncentrowane kwasy fulwowe
w połączeniu z aktywnymi kwasami huminowymi) wydał plon wyższy o 22% i 27%,
co nominalnie dało 720 kg i 920 kg z ha więcej niż przy tradycyjnej
uprawie(standardowe nawożenie i uprawa bez dodatku NANO-GRO®
i LIGNOhumat®Super). W przypadku rzepaku rośliny wyglądały ładnie już jesienią,
miały więcej liści, które okryły stożek wzrostu przed mrozem, były krępe,
niewybujałe, z mocnym systemem korzeniowym. W późniejszych fazach
rozwojowych większa ilość łuszczyn na roślinach wpłynęła bezpośrednio na tak
spektakularną zwyżkę plonu.

„Po bardzo dobrych wynikach naszych doświadczeń własnych przeprowadzonych w sezonie 2015/2016,
w których potwierdzone zostały wyra ź n e z w yż k i p l o n o w a n i a , a l e
r ó w n i e ż p o p ra w a pa ra m e t r ó w
jakościowych ziarna, jesienią 2016
NANO-GRO® zostało z pełnym przekonaniem użyte do zaprawiania
oferowanych przez OsadkowskiCebulski Sp. z o. o. nasion pszenicy
ozimej. Spotkało się to z bardzo
dużym zainteresowaniem ze strony
rolników. W przyszłości myślimy
również o użyciu NANO-GRO® do
zaprawiania nasion rzepaku i kukurydzy”- mówi Pani Maria Czupak
Dyrektor Działu Nasion OsadkowskiCebulski Sp. z o. o.

Tabela 2. Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od lokalizacji
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WiĘCEJ CUKRU
W CUKRZE

TECHNOLOGIA AGRARIUS W UPRAWIE BURAKA CUKROWEGO

Maria Kasińska
Doradca Agrarius

Technologia Agrarius w uprawie buraka cukrowego
Burak cukrowy ma duże znaczenie gospodarcze jako jedyny w Europie surowiec
do produkcji cukru, wykorzystywanego w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy paliwowym. Ponadto wysłodki pozyskiwane jako produkt uboczny
przerobu korzeni buraka są cenną paszą dla przeżuwaczy, zaś liście pozostające
na polu stanowią nawóz organiczny dla roślin następczych.
Burak cukrowy jako roślina okopowa odznacza się wysokimi wymaganiami
glebowymi. Wysokie plony korzeni można uzyskać na glebach żyznych, niekwaśnych, zasobnych w próchnicę i składniki mineralne. Również potrzeby wodne buraka są bardzo duże, ponieważ tworzy obﬁtą masę plonu i ma bardzo
rozwiniętą powierzchnię liści. Największe zapotrzebowanie na wodę przypada
na miesiące letnie, w okresie najintensywniejszego przyrostu korzeni i zawartości
cukru.

Rys. 1. Plantacja buraka cukrowego po kompleksowym
zastosowaniu produktów AGRARIUS, woj. pomorskie, VI 2015
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Z powyższych względów doskonałym produktem
dla plantacji buraka cukrowego jest koncentrat
h u m u s o w y L I G N O h u m at ® S u p e r , któ r y
wzbogaca glebę w wysoce aktywne substancje
próchniczne. Kwasy huminowe i fulwowe zawarte
w preparacie zatrzymują wodę i składniki
pokarmowe w warstwie korzeniowej gleby oraz
budują jej prawidłową strukturę, umożliwiając
przenikanie powietrza i wody w głąb warstwy
ornej. Ponadto preparat stymuluje rozwój
mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych
za prawidłowy rozkład resztek roślin stanowiących przedplon.
LIGNOhumat® Super stosuje się w dawce 0,5-1 kg
/ ha poprzez oprysk gleby przed siewem buraków
wiosną lub jeszcze jesienią poprzedniego sezonu
w trakcie uprawek pożniwnych. Zastosowanie
preparatu jest bardzo wskazane zwłaszcza przy
braku nawożenia obornikiem, stwarzając
podobnie dobre jak przy nawozach organicznych
warunki do rozwoju korzeni buraka.
Bardzo dobry efekt dla poprawy dostępności
składników pokarmowych dla roślin buraka daje
połączenie oprysku LIGNOhumat®Super z preparatami bakteryjnymi AZOT bacter® (Azotobacter chroococcum) i FOSFOR bacter® (Bacillus
megaterium).
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Bakterie z AZOT bacter® udostępniają roślinom azot przyswojony z powietrza
atmosferycznego, zaś szczep bakterii Bacillus megatrium występujący w preparacie
FOSFOR bacter® przetwarza fosfor glebowy ze związków trudno dostępnych dla
roślin do form łatwo przyswajalnych. Zastosowanie wymienionych produktów
bakteryjnych umożliwia bardziej oszczędne stosowanie mineralnych nawozów
azotowych i fosforowych na plantacjach. Jednocześnie zapobiega deﬁcytom azotu
i fosforu w czasie całej wegetacji buraka cukrowego, a zwłaszcza w okresach największego zapotrzebowania na składniki pokarmowe tj. w fazie wzrostu korzenia
spichrzowego i narastania tworzących się liści. Wspomniane preparaty stosuje się
w dawkach 0,5 – 1,0 l(kg) / 1 ha, na dobrze uwilgotnioną glebę, przy pochmurnej
pogodzie lub w godzinach wieczornych. Po oprysku wskazane jest płytkie przemieszanie gleby.
Z kolei preparat bakteryjny PROTECT bacter® (dawniej FITO doctor®), zawierający
zarodniki bakterii Bacillus subtilis, skutecznie ogranicza oddziaływanie patogenów
na rośliny. Oprysk gleby przed siewem buraków w dawce 0,5-1 kg / ha wzmacnia
młode rośliny i zabezpiecza przed porażeniem przez patogeny grzybowe z rodzajów
Pythium, Aphanomyces i Phoma, powodujące groźne zgorzele siewek. Zagrożenie
występowaniem zgorzeli siewek jest szczególnie wysokie na glebach zlewnych,
o niskim pH i przy niskiej temperaturze podczas wschodów buraka.
Kolejnym ważnym elementem plonotwórczym naszej technologii w produkcji
buraka cukrowego jest stymulacja preparatem NANO-GRO®. Oprysk stymulatorem
przeprowadzamy po wschodach, w fazie 4-6 liści buraka stosując 8 granulek / 1 ha.
NANO-GRO® pobudza kompleksowo układ hormonalny roślin, powodując
intensywniejszy wzrost korzeni i części nadziemnej oraz podwyższa tolerancję na
warunki stresowe występujące w czasie wegetacji. W efekcie otrzymujemy wyższy
plon korzeni buraków przy jednoczesnym wzroście polaryzacji, co przekłada się
znacząco na wzrost plonu technologicznego cukru.

Uprawy buraka cukrowego z racji wysiewu w szerokich międzyrzędziach i powolnego tempa wzrostu w początkowych 6-8 tygodniach są narażone
na silne zachwaszczenie. Utrzymanie wolnej od
chwastów plantacji wymaga wykonania wielu
zabiegów herbicydowych, często przy użyciu
mieszanin 2-3 preparatów. Niepożądany m
skutkiem ubocznym są często uszkodzenia
młodych roślin buraka.
Aby temu zaradzić proponujemy włączyć do
oprysków preparaty oparte na substancjach
organicznych: wspomniany wcześniej
LIGNOhumat®Super oraz Naturalny Plon®,
będący połączeniem substancji humusowych
z wyciągiem z alg Ascophyllum nodosum.
Produkty te aplikowane 2-3 krotnie
w niewielkich dawkach (100 g/ha), łącznie
z herbicydami lub innymi środkami ochrony
roślin czy nawozami dolistnymi, wykazują
znakomite działanie regenerujące i biostymulujące, zapobiegając wystąpieniu ﬁtotoksyczności. Ponadto zawarte w nich kwasy humusowe
zwiększają ilość chloroﬁlu w liściach roślin, co
prowadzi do intensyﬁkacji procesu fotosyntezy,
czyli lepszego wykorzystania energii świetlnej.
Poprawia się też transport składników pokarmowych z liści do korzeni i w efekcie następuje
nagromadzenie w korzeniach buraków większych
ilości cukru.
Dodatkowo ekstrakt z alg morskich występujący
w Naturalnym Plonie®, bogaty w łatwo przyswajalne L-aminokwasy, ﬁtohormony oraz
makro- i mikroelementy doskonale odżywia, stymuluje i wzmacnia rośliny. Zapobiega postawaniu
niedoborów w okresie intensywnego wzrostu buraków oraz zwiększa tolerancję na stresy wodne
i termiczne.
Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają
na uzyskanie wysokich plonów buraków cukrowych o dobrych parametrach jakościowych, co
przekłada się na osiągnięcie znacząco lepszych
efektów ekonomicznych.

Rys. 3 Wyrównany wzrost korzeni buraka po oprysku NANO-GRO®
i LIGNOhumat® Super, woj. warmińsko-mazurskie, IX 2016
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Rys. 2. Rośliny buraka cukrowego po opryskach preparatem humusowym
LIGNOhumat® Super, woj. warmińsko-mazurskie, VII 2014
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Oto jak przedstawiały się badania przeprowadzone z udziałem NANO-GRO® przez KHBC w Staszkowie:
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t/ha

70
68
66
64
62
60
standard

NANO-GRO® otoczka

NANO-GRO® oprysk

Tabela 1. Plon korzenia buraka cukrowego
Stosowanie naszych produktów zapobiega też pojawieniu się wielu problemów występujących przy standardowej
uprawie. Ponadto dzięki doglebowej aplikacji na plantacjach buraka wysokiej jakości substancji humusowych i preparatów mikrobiologicznych uzyskujemy znakomite stanowisko pod rośliny następcze, bogate w związki próchniczne
i aktywne biologicznie.

kondycjoner
INNOWACYJNY

PREPARAT

CIECZY ROBOCZEJ
W ZABIEGACH ROLNICZYCH Z BOGACTWEM

kwasów fulwowych
pierwszy preparat z linii fullaGRA bazującej
na czystych kwasach fulwowych

DZIAŁANIE
PREPARATU
1

obniża pH cieczy roboczej

2

dezaktywuje metale ciężkie oraz twardość wody

3

posiada właściwości buforujące

4

zwiększa równomierność rozprowadzenia substancji aktywnych na roślinie

5

poprawia przyczepność cieczy roboczej do liści

6

poprawia wchłanianie czynników aktywnych (nawozy, ŚOR, stymulatory)

7

ogranicza wysychanie cieczy roboczej na powierzchni rośliny

8

dzięki zawartości kwasów fulwowych działa antystresowo

9

umożliwia obniżenie dawki substancji aktywnej
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ZDROWE ROŚLINY

Z AGRARIUS
Maciej Bromirski
PROCAM Polska

Michał Grześkowiak
PROCAM Polska

We współczesnym rolnictwie wykorzystuje się wiele różnorodnych chemicznych
środków ochrony roślin w celu zwalczania chorób i szkodników. Zapobiega się w ten
sposób często dużym stratom, a umożliwia uzyskanie wyższych, dobrej jakości
plonów. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań ﬁrma PROCAM skierowała
swoją uwagę na organiczny stymulator wzrostu NANO-GRO®.
NANO-GRO® zostało użyte do zaprawiania nasion rzepaku i pszenicy linii
POWERSEEDS. W tej chwili dział naukowo-technologiczny pracuje nad technologią
zaprawiania ziarna kukurydzy do siewu na wiosnę 2015 roku.

„W obecnej sytuacji konwencjonalne środki chemiczne
nie zawsze są skuteczne. Poszukiwane są więc środki,
które nie tyle bezpośrednio zwalczają chorobę, ale poprawiają
kondycję rośliny i uruchamiają jej naturalne mechanizmy obronne –

Stymulacja NANO-GRO® poprzez zaprawianie
rozgrywa się w trzech płaszczyznach.

I. Stymulacja rozwoju części
nadziemnej roślin.
Zaprawianie ziarna lub oprysk we wczesnych
fazach rozwoju roślin zapewnia im energię
kiełkowania, poprawę wschodów, lepszy wigor
roślin poprzez wyrównanie łanu po większą ilość
chloroﬁlu w liściach i większą powierzchnię
asymilacyjną. Tak przygotowane rośliny mają
zapewnione lepsze przezimowanie, szybszą
regenerację po zimie i szybszy start na wiosnę.

mówi pomysłodawca linii POWERSEEDS – Dyrektor Marketingu Działu Nasion
Pan Michał Grześkowiak - tą możliwość daje nam zastosowanie

stymulatorów odporności roślin.”
KONTROLA

Zastosowanie tak nowoczesnego preparatu jak NANO-GRO® wpływa na poprawę
wschodów, sprzyja energii kiełkowania oraz bardzo dobrej rozbudowie systemu
korzeniowego, większej odporności na stres oraz zwiększeniu odporności na atak
patogenów. Lepiej rozbudowany system korzeniowy wpływa na lepsze znoszenie
stresów powodowanych przez niekorzystne warunki pogodowe, chorobotwórcze
patogeny i szkodniki oraz zwiększenie plonu i poprawę jego jakości.
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NANO-GRO®

Rys. 1. Bardziej rozbudowany system korzeniowy
i część nadziemna pszenicy po zastosowaniu
NANO-GRO® w porównaniu do kontroli
/doświadczenia PROCAM/
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II. Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego.
Rozrost systemu korzeniowego wraz z tak ważną strefą włośnikową skutkuje
zwiększonym pobieraniem składników odżywczych i wody z gleby.

III. Stymulacja odporności roślin.
Jest to niezwykle istotne. Zastosowanie NANO-GRO® pozwala ograniczyć
niekorzystny wpływ zarówno stresów biotycznych (pochodzących z przyrody
ożywionej: patogeny, chwasty, szkodniki), jak i abiotycznych (pochodzących z przyrody nieożywionej: susza, zasolenie, niedobór czy nadmiar wody). Badania
dowodzą, że to stresy abiotyczne są główną globalną przyczyną strat plonów.
W badaniach prowadzonych prze IOR Poznań ocenie podlegała zapobiegawcza
i interwencyjna aktywność grzybobójcza łączenia NANO-GRO® z innymi zaprawami
w ograniczaniu sprawców zgorzeli siewek (Fusarium spp.), sprawców łamliwości
podstawy źdźbła (Oculimacula spp.) oraz sprawców mączniaka prawdziwego
(Blumeria graminis) i septorioz liści (Septoria spp.). Okazało się, że to połączenie
wykazywało wyższą skuteczność zwalczania sprawcy mączniaka prawdziwego
i sprawców łamliwości źdźbła oraz zadawalająco ograniczały rozwój sprawców
zgorzeli siewek niż w przypadku zastosowania samej zaprawy. Dodatkowym dużym
plusem jest oczywiście wyższy plon.

KONTROLA

®

NANO-GRO

Rys. 2. Porównanie rzepaku zaprawianego dodatkowo NANO-GRO® w porównaniu
do kontroli /doświadczenia PROCAM/

Poznański oddział PROCAM prowadził w roku
2014 w Głębokim badania na kukurydzy odmiany
Lindsey traktowanej NANO-GRO®. Jeżeli chodzi
o plony, wzrosły one o 12,5 dt z ha, co dało wzrost
o ponad 12%. Bardzo istotnym elementem jest
również dużo mniejszy atak mszycy na polach
potraktowanych NANO-GRO®.
Z wyników naszych badań prowadzonych w sezonie 2013/2014 na rzepaku ozimym odmiany
Hary i Abakus plon wzrósł w obu przypadkach
na korzyść odmian zaprawionych NANO-GRO®
w porównaniu do tych samych odmian zaprawianych tradycyjnie odpowiednio o 450 kg z ha
/+10%/ i 610 kg z ha /+11%/. Doświadczenie były
przeprowadzane na terenie Oddziału Kwidzyn.
W tym samym sezonie doświadczenia polowe
zostały przeprowadzone na pszenicy ozimej
odmiany Torrild. NANO-GRO® zdał egzamin już
jesienią, kiedy w porównaniu do standardu
wytworzyła bardzo długi, głęboki system
korzeniowy, który pomógł jej przetrwać wiosenne
braki wilgoci. Większy system korzeniowy to
większe ogarnięcie gleby, a tym samym większa
ilość wilgoci usadowionej między wiązką korzeni.
Oprócz większego plonu /o 450 kg z ha/ przy
stosowaniu zaprawy NANO-GRO® uzyskano
wartość dodaną jaką jest uzyskanie parametrów
pszenicy konsumpcyjnej /większy wskaźnik
białka, glutenu i HL/ przy czym kontrola w całości
została zakwaliﬁkowana jako paszowa.
W ostatnich latach obserwuje się na terenie Polski
długotrwałe okresy suszy w trakcie wegetacji,
co wpływa bezpośrednio na osłabienie kondycji
roślin uprawnych. Zmniejszenie odporności osłabionych suszą roślin tworzy możliwość porażenia
przez różnego rodzaju patogeny.

„Z naszych obserwacji oraz po odzewie
rolników wynika naszych w rejonie
Warmii i Mazur, gdzie sprzedaliśmy sporo
jednostek POWERSEEDS po tegorocznej
suszy rośliny zaatakował mączniak.
Rolnicy zauważyli, że nie dotyczy to linii
POWERSEEDS, która cieszy się wyjątkową
zdrowotnością. Rolnicy są zadowoleni,
że zaufali naszej firmie i najnowszej
technologii” - przekonuje Pan Maciej Bromirski
POWERSEEDS

KONTROLA
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z Działu Technicznego PROCAM Polska.

Rys. 3. Bardziej rozbudowany system korzeniowy i część nadziemna kukurydzy
po zastosowaniu NANO-GRO® w porównaniu do kontroli /doświadczenia PROCAM/
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FOSFOR

- niedostępny
pierwiastek

Dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Dzisiejsze rolnictwo staje przed wieloma problemami związanymi z intensywną
uprawą roślin, która wiąże się ze spadkiem jakości i produktywności gleby. Bardzo
często mamy do czynienia z brakiem dostępności składników odżywczych, kondensacji w glebie substancji szkodliwych dostarczanych wraz z nawozami, środkami
ochrony roślin i innymi preparatami chemicznymi. Problem staje się o tyle
niepokojący, że coraz więcej gospodarstw boryka się z obniżeniem jakości gleb
związanej z wyjałowieniem, pogorszeniem struktury i niedoborem substancji
próchniczych. To wszystko wpływa niekorzystnie na wzrost i plonowanie roślin,
a jeśli jeszcze w czasie uprawy panują niekorzystne warunki temperaturowe (zbyt
niskie lub zbyt wysokie temperatury) i wilgotnościowe (zbyt małe lub zbyt obﬁte
opady) to niekorzystne efekty się potęgują.
Dość duże problemy występują w uprawie roślin z dostępnością fosforu. Tematowi
temu poświęcono wiele badań naukowych, a literatura omawiająca ten temat jest
ogromna. Bardzo wiele publikacji naukowych zawiera opisy przemian fosforu
w glebie oraz czynniki wpływające na jego przyswajalność. Przedstawiony artykuł
stanowi swoisty przegląd zaledwie wycinka wykonanych i opublikowanych przez
wielu naukowców badań.
Fosfor jest niezbędnym pierwiastkiem potrzebnym do życia i funkcjonowania każdej
rośliny. W organizmie roślinnym pełni rolę bardziej uniwersalną niż inne składniki.
Stanowi on nie tylko niezbędny składnik szeregu związków organicznych wielu
enzymów, ale za pośrednictwem wysokoenergetycznych związków fosforanowych
typu ADP lub ATP staje się głównym przenośnikiem i akumulatorem energii w procesach biochemicznych. Dzięki tym związkom energia wyzwalana w procesach
egzoenergetycznych nie ulega całkowitemu rozproszeniu, lecz w znacznej ilości
zostaje przechowana i może być zużyta w procesach endoenergetycznych. Dzięki
temu wydajność energetyczna procesów biochemicznych sięga 60-70%.
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Niedobór fosforu objawia się tym że rośliny osiągają niewielki, karłowaty wzrost,
mają sztywne liście, słabo rozwinięty jest
pęd, rośliny słabo kwitną i wiążą owoce
(ziarno, nasiona). Plony nierówno dojrzewają. Nieodpowiedni przepływ energii
zakłóca przemianę materii. Najstarsze
liście przybierają początkowo barwę
ciemno-zieloną, następnie czerwonawą,
po czym obumierają.
Fosfor występuje w roślinach również
w postaci soli mineralnych, częściowo
zdysocjonowanych. Jest także budulcem
ścian komórek, DNA oraz wielu rodzajów
białek i enzymów. Odgrywa zasadniczą
rolę podczas syntezy tłuszczu, białek,
węglowodanów i witamin. Jest ważnym
składnikiem błon biologicznych.
Niezbędny jest zarówno podczas wykształcania kłosa i kwiatów, jak i owoców
i nasion (tworzenie ﬁtyny magazynującej
potas potrzebny do procesu kiełkowania). Podnosi wartość użytkową i biologiczną plonów.
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Wynika to z nagromadzenia chloroﬁlu oraz podwyższonej zawartości antocyjanin.
Starsze liście przedwcześnie opadają, a rośliny są mniej odporne na mróz.
W przypadku młodych roślin obecność fosforu jest nieodzowna ponieważ około 3/4
fosforu zużywanego w trakcie cyklu życiowego rośliny jest pobierana
w pierwszym okresie jej wegetacji. Najwyższe stężenie fosforu znajduje się
w częściach rośliny odpowiedzialnych za jej rozwój: w korzeniach, w stożkach
wzrostu oraz w tkance przewodzącej.
Już w pierwszych tygodniach wzrostu rośliny powinny być zaopatrzone
w odpowiednią ilość przyswajalnego fosforu, ponieważ jest to tzw. okres krytyczny
wzrostu roślin. Późniejsze dokarmianie roślin fosforem nie wyrównuje ujemnych
skutków głodu w okresie krytycznym ze względu na: duże potrzeby względem
fosforu w okresie krytycznym, dużą dynamikę pobierania fosforu już w pierwszych
miesiącach wegetacji (np. rośliny zbożowe, pastewne, jagodowe i inne), małą
ruchliwość fosforu, słabo rozwinięty system korzeniowy roślin w początkowym
okresie rozwoju.
Nawożenie może znacznie zwiększyć zawartość fosforu mineralnego, szczególnie
w początkowym okresie wegetacji. Natomiast w miarę dojrzewania roślin, owoców
zawartość fosforu mineralnego maleje na korzyść organicznego. Dobre zaopatrzenie
w fosfor powoduje obﬁty wzrost korzeni wszystkich gatunków roślin, co znacznie
przyczynia się do wzrostu plonu.

Niestety w wielu przypadkach mamy do czynienia z niedoborem
fosforu w roślinach, pomimo intensywnego nawożenia.
Jest to związane z brakiem dostępności tego pierwiastka,
który tworzy w glebie trwałe kompleksy.
O rozpuszczalności, a tym samym przyswajalności fosforu dla roślin decyduje
kierunek przemian fosforu nawozowego w glebie. Tworzenie się rożnych związków
fosforu w glebie zależy głownie od odczynu gleby, rodzaju, jej wilgotności oraz od
wysokości i formy nawożenia fosforowego.

Rys. 1. Składniki ryzosfery.
Oddziaływanie rośliny na glebę występuje w warstwie bezpośredniej wokół
korzenia, tzw. ryzosferze. Zmiany w ryzosferze wywołane niedostatecznym
odżywieniem rośliny fosforem obejmują szeroki zakres modyﬁkacji
biochemicznych, ﬁzjologicznych i morfologicznych. Rośliny rosnące w warunkach deﬁcytu fosforu, same wydzielają do gleby związki organiczne.
Do najważniejszych grup związków należą kwasy: bursztynowy, cytrynowy
i jabłkowy, winiany oraz pochodne fenoli, a także aminokwasy, kationy
wodorowe, aniony węglanowe i dwutlenek węgla.
Z prac naukowych wynika, że na utrzymanie dodanych fosforanów w formie
dostępnej dla roślin bardzo duży wpływ wywiera zawartość substancji organicznej
w glebie. W tym procesie istotną rolę odgrywają kwasy humusowe. Jak powszechnie
wiadomo mają one silne właściwości chelatyzujace, neutralizują toksyczny mangan,
żelazo i glin. Dzięki temu fosfor nie wytrącą się w postaci nierozpuszczalnych
związków. W przypadku jonów wapnia stwierdzono, że kwasy humusowe mają
zdolność do tworzenia związków kompleksowych z nimi. Powstają związki
huminowo-wapniowe. W rezultacie jony wapniowe nie powodują strącania
jonów fosforanowych w niedostępne dla roślin fosforany trójwapniowe.
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Jak zatem widać kwasy humusowe odgrywają
decydującą rolę w zapewnieniu wysokiej
dostępności fosforu. Zabezpieczają go przed
uwstecznieniem zarówno tego, jak i innych
p i e r w i a st kó w o ra z u t r z y m u j ą w y s o ką
aktywność mikrobiologiczną gleby.
Fosfor pobierany jest z gleby przez rośliny tylko
w formie jonów kwasu fosforowego(V). Niestety
udział gleb o niskiej lub bardzo niskiej zawartości
fosforu przyswajalnego wynosi aż 40%.
W związku z tym nieoceniona jest działalność
bakterii rozpuszczających fosforany uwstecznione czyli bakterii fosforowych, nazywanych
również PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria).
Są one grupą korzystnych bakterii zdolnych do hydrolizy organicznych i nieorganicznych związków
fosforu nierozpuszczalnego. Mechanizm solubilizacji zmineralizowanego fosforanu jest
związany z uwalnianiem przez te bakterie do gleby kwasów organicznych, które roztwarzają
trudno rozpuszczalne sole fosforanowe. Bakterie
PSB mogą także wytwarzać fosfatazę, która
h yd ro l i zu j e fo r m y o rga n i c z n e z w i ą z ków
fosforanowych.
Bakterie PSB zaliczane są do grupy PSM
(ang. Phosphate Solubilizing Microorganisms).
Grupę ta tworzą również grzyby i promieniowce.
PSM oprócz fosforu przyswajalnego wprowadzają
również do gleby takie substancje jak: siderofory,
auksyny, cytokininy oraz witaminy. Dlatego też
w ostatnich latach szczepy mikroorganizmów
fosforowych uważa się za tzw. bionawóz. PSM
stanowią ważny czynnik w procesie optymalizacji
produkcji rolnej. Doświadczenia rolników dowodzą iż stosowanie tych organizmów pozwala zaoszczędzić ponad 50% nawozów fosforowych.
Jak donoszą naukowcy w obiektach doświadczalnych (glebie) o jednakowych dawkach fosforu
wprowadzenie bakterii fosforowych powodowało
zwiększenie zawartości przyswajalnego fosforu.
Szczególnie wyraźnie zaznaczyła się zależność, że
wprowadzenie niższej dawki fosforu i zastosowanie bakterii fosforowych dawało lepszy efekt niż
użycie wyższej dawki bez bakterii. Działanie
mikroorganizmów w procesie przekształcania
i udostępniania fosforu ma charakter cykliczny.
W przedziale czasowym różne grupy mikroorganizmów namnażają się, dając od kilku do kilkunastu generacji, co powoduje ciągłość wyżej
wymienionego zjawiska.

Rys. 2. Bacillus megaterium
Literatura:
30 pozycji dostępnych na życzenie
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Naturalny sprzymierzeniec
produkcji sadowniczej

Paulina Trzos
Doradca Agrarius

Rys 1. Bacillus subtilis

Nowoczesne sadownictwo poza szeroko rozumianą
technologią maszynową, wykorzystuje obecnie na szeroką
skalę chemiczne środki ochrony, syntetyczne nawozy itp.
Wydawać by się mogło, iż tak bogata dostępność wielu
preparatów na rynku powinna prowadzić niemalże do produkcji idealnej, nieproblematycznej, a już z całą pewnością
pozbawionej chorób…Dlaczego zatem pomimo wprowadzania do sadów tak zaawansowanych preparatów
fungistatycznych borykamy się z roku na rok z coraz to
większymi porażeniami chorobowymi?

Zabiegi ochronne to elementarny składnik produkcji roślinnej, jednak zbyt wysoki
udział środków chemicznych prędzej czy później prowadzi w pierwszej kolejności
do uodpornienia roślin na daną substancję czynną, a w następstwie do chemicznej
degradacji gleby. Po każdym sezonie bogatym w ”chemię” zmieniamy skład fazy
ciekłej gleby, nierzadko również ubożeje jej faza gazowa i w konsekwencji blokowana jest zarówno odpowiednia mineralizacja, jak i rozkład materii organicznej
(zachodzą procesy gnilne, będące startem dla życia rozmaitych pleśni, grzybów itp.).
Toksyny mają też niewątpliwy wpływ na zmniejszanie ilości bytujących w glebie
dobroczynnych mikroorganizmów, odpowiedzialnych za naturalne funkcje
ochronne przed chorobami, dostarczanie składników pokarmowych, utrzymywanie
zdrowego środowiska glebowego itd. Moment, kiedy nastąpi uodpornienie stwarza
sytuację, kiedy kolejne opryski chemiczne nie przynoszą pożądanych rezultatów,
a rozprzestrzeniający się patogen paraliżuje doczesną produkcję.
Należy zaznaczyć, że powyższe zagrożenia potęguje fakt, iż sadownictwo jest
monokulturową produkcją, która to przyspiesza uodparnianie patogenów.
W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, gdzie prowadzony jest specjalistyczny
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monitoring, zauważono, że najczęściej uodpornienie dotyka Venturia inaequalis, który jest
odpowiedziany za parcha jabłoni. Obecnie w centralnej Polsce odnotowano już odporność
Venturia inaequalis na strobiluryny, anilinopirymidyny oraz fungicydy dodynowe. Podczas 59.
Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin
Sadowniczych dr Agata Broniarek-Niemiec
zwróciła uwagę, że aż w 70% spośród monitorowanych sadów, gdzie występuje drobna
plamistośc liści - Blumeriella jaapi, oraz brunatna
zgnilizna drzew pestkowych – Monilinia spp.,
ujawniła się odporność w/wym patogenów na
tiofanat metynu. Ponadto jeśli chodzi o Blumeriella jaapi to w 1/3 z obserwowanych sadów
stwierdzono odporność także na fungicydy
dodynowe. Dr Broniarek-Niemiec omówiła także
badania, które wykazały, iż w plantacjach truskawek porażonych przez szarą pleśń – Botrytis
cinerea, występują formy odporne na strobiluryny, a także na anilinopirymidyny (K. Zagórska).
Podobna sytuacja dotyczy sadów jabłoniowych
i gruszowych, gdzie z różnymi skutkami toczy się
walka z zarazą ogniową – Erwinia amylovora.
Na przykładzie zarazy ogniowej, nad którą badania biopreparatów trwają już od 20-30 lat, E. A.
B. Emmert i J. Handelsman opisali, że na szczególną uwagę zasługuje bakteria Bacillus subtilis,
p o n i e wa ż w o d n i e s i e n i u d o B . p u m i l u s ,
P. agglomerans i P. ﬂuroescens, posiada większe
zdolności przeżywania w niekorzystnych warunkach. B. subtilis wywtarza lipopeptydowe metabolity, które działają antybiotycznie na żyjące
formy Erwinia amylovora. Specjalistyczny
monitoring w Szwajcarii, za pomocą molekularnego markera pokazał, iż bardzo dobre
rezultaty odnośnie szybkiej kolonizacji słupków
kwiatów uzyskuje się przeprowadzając oprysk
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w momencie otwartych kwiatów (E.A.B. Emmert, J. Handelsman, przekł.
P. Sobiczewski, A. Mikiciński, S. Berczyński, 2007).
Na kolejny ważny aspekt, związany z niebywałą istotnością stosowania w sadownictwie bakterii Bacillus subtillis, zwrócił uwagę S.K. Sharma, twierdząc, że mikroorganizm ten wpływa na ograniczanie rozwoju choroby korzeni, którą wywołuje
Dematophora necatrix (Sharma, przekł. Zydlik 2008). Dodatkowo R. Utkhede
i E.M. Smith zauważyli, że B. subtilis ogranicza choroby grzybowe, które wywołują
Pythium utimum oraz Phytophthora cactorum. Utkhede i Smith zauważyli także
poprawy wskaźników plonowania (Utkhede i Smith, przekł. Zydlik 2008).
Rosnące uodparnianie, coroczne ograniczanie w stosowaniu poszczególnych
substancji czynnych rodzi sytuacje, kiedy metody biologiczne przestają być
zarezerwowane głównie dla gospodarstw ekologicznych. Co istotne –
korzystanie w sadownictwie z zabiegów przy użyciu bakterii okazuje się być
bardzo skuteczne, efektywne i z pewnością pozbawione jest ryzyka wyizolowania form odpornych poprzez częste/coroczne zabiegi. Biorąc pod uwagę
powyższe Baillus subtilis wydaje się być jednym z najefektywniej działających

Brunatna zgnilizna
drzew ziarnkowych
– Monilinia fructigena

Gorzka zgnilizna jabłek
- Pezicula alba

Brunatna zgnilizna
drzew pestkowych
- Monilinia laxa

Mączniak jabłoni
- Podosphera leucotricha

biopreparatów, wchodzącym w niekorzystne
interakcje z patogenami (konkurencja o pożywienie i przestrzeń).
Od kilku lat w Polsce stosowany jest preparat
PROTECT bacter® (dawniej FITO doctor®), który
w swoim składzie zawiera jedynie szczep bakterii
Bacillus subtilis – szczep, który spośród wielu
dostępnych na światowych rynkach spełnił
rygorystyczne wymogi i okazał się być biologicznie niezwykle silny (przetrwanie, szybkość
zasiedlania etc.). Ponadto PROTECT bacter®
posiada najwyższą koncentrację ilości bakterii
w 1 kg, dzięki czemu działa już w niskich dawkach,
a jego stosowanie jest niebywale ekonomiczne.
Polecam zastosowanie PROTECT bacter ®
zarówno do zabiegów doglebowych, jak i do
oprysku całych drzew w trakcie sezonu.

Drobna plamistość liści
drzew pestkowych
- Blumeriella jaapi

Parch jabłoni
- Venturia inaequalis

Rak bakteryjny
drzew owocowych
– Pseudomonas syringar
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EKSTRAKT Z ALG MORSKICH
I SUBSTANCJI HUMUSOWYCH

POPRAWIA ODŻYWIENIE ROŚLIN
PRZYSPIESZA UKORZENIANIE
REGENERUJE ROŚLINY
POBUDZA FOTOSYNTEZĘ

DOBROCZYNNY WPŁYW
KWASÓW HUMUSOWYCH NA GLEBĘ I ROŚLINY

Dariusz Panas
Doradca Agrarius

Poziom próchnicy glebowej świadczy o żyzności podłoża. Niestety deﬁcyt tego
bardzo ważnego składnika w polskich glebach jest bardzo znaczny. Spadkowi
żyzności gleby sprzyjają m.in. brak racjonalnego nawożenia organicznego,
intensywna uprawa w tym samym miejscu przez wiele lat, nieumiejętne wykorzystywanie resztek pożniwnych, używanie herbicydów czy ciężkiego sprzętu rolniczego. Istnieje kilka sposobów poprawy żyzności gleby i przywrócenia jej produktywności. Jedną z możliwości jest wykorzystanie nawozów humusowych ze względu na
ich wielokierunkowe oddziaływanie na glebę, a przez to na rośliny uprawne. Kwasy
humusowe są naturalnym składnikiem próchnicy w glebie. Do kwasów humusowych zaliczamy KWASY HUMINOWE, FULWOWE oraz HUMINY.

składającą się z polimerów

związki o małej masie cząsteczkowej

posiadają budowę porowatą, co wpływa
na chłonność cząsteczek wody
i właściwości sorpcyjne

ewolucji

strukturotwórcze

glebowym

czystości substancje huminowe i fulwowe utrzymują właściwy poziom próchnicy, dzięki czemu
wzrasta uruchamianie i przyswajalność
składników pokarmowych z gleby nawet o 2040%. Kwasy humusowe stanowią o zdolności do
tworzenia tak ważnej struktury gruzełkowatej
gleby, jednocześnie pozytywnie wpływając na jej
właściwości wodne, powietrzne i cieplne.
Jest to korzystne zarówno dla gleb piaszczystych/zwiększenie zwięzłości/, jak i ciężkich
(rozluźnienie i napowietrzanie). Dzieje się to
głównie za sprawą kwasów fulwowych, które
mają właściwości elektrodynamicze i rozdrabniają nadmiernie zagęszczone koloidy glebowe.
W obecności kwasów fulwowych nawet bardzo
wilgotna gleba zachowuje strukturę gruzełkowatą
(również na glebach zalanych, podmokłych i ciężkich poprawia się ich napowietrzenie).
Rośliny rosnące na glebach strukturalnych
mają zapewnione równomierne ilości wody
i składników pokarmowych podczas całego
okresu wegetacji. Trwała gruzełkowata struktura
gleb zapewnia roślinom wykorzystanie wody
do 85%, podczas gdy na glebach niestrukturalnych to wykorzystanie nie przekracza 15%.
Stąd też gleby uprawne, które zatraciły strukturę,
nie są w stanie zmagazynować takiej ilości wody,
która jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju
roślin.

Tabela 1. Podział głównych substancji humusowych
Kwasy humusowe mogą pochodzić z różnych źródeł. Dostępne w Polsce preparaty
humusowe najczęściej pozyskiwane są z leonardytów / forma pośrednia między
torfem a węglem brunatnym / oraz węgla brunatnego. Preparatem należącym do
trzeciej generacji jest LIGNOhumat®SUPER. Wchodzące w jego skład najwyższej
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A to wiąże się z wieloma innymi problemami, takimi jak: spadek życia biologicznego gleby, blokowanie się składników pokarmowych i wiele innych.
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Rys. 1. Struktura gleby

Warto również zaznaczyć, że struktura gruzełkowata chroni warstwę orną gleby
przed pękaniem i procesami erozyjnymi.
Kwasy humusowe tworzą środowisko, w którym pożyteczne organizmy
glebowe mogą się prawidłowo rozwijać w optymalnych dla siebie warunkach,
podczas gdy w glebach, gdzie ich zawartość jest znikoma życie biologiczne
gleby jest ubogie. Ponadto organizmy glebowe czerpią z substancji organicznej
niezbędną energię i mineralne składniki pokarmowe. Gleby zasobne w próchnicę
odznaczają się zdecydowanie wyższą aktywnością biologiczną, dzięki której
obserwujemy szybszą mineralizację materii organicznej stanowiącej resztki
pożniwne, opadłych jesienią liści czy skoszonej trawy.
Preparaty zawierające kwasy humusowe przywracają żyzność glebie zmęczonej, a także mają zastosowanie na stanowiskach podtapianych przez
intensywne opady deszczu, z czym zawsze wiąże się pogorszenie żyzności
gleby. Woda dłużej zalegająca niszczy strukturę gleby, wymywa składniki pokarmowe i powoduje zamulenie gleby, a przez to śmierć tlenowych mikroorganizmów
i uszkodzenia systemu korzeniowego roślin. Zastosowanie wówczas kwasów
humusowych może szybko przywrócić glebie jej funkcje.

KWASY HUMUSOWE W PIGUŁCE
ułatwiają wytwarzanie struktury gruzełkowatej gleby
zwiększają ilość pustych przestrzeni oraz przepuszczalność wody
w glebach ciężkich
podnoszą pojemność wodną gleb lekkich
wspomagają wietrzenie gleby
poprawiają właściwości buforowe gleby
korzystnie wpływają na właściwości sorpcyjne gleby
podnoszą biologiczną aktywność gleby
uruchamiają trudno przyswajalne składniki pokarmowe w glebie
optymalizują przenikanie substancji pokarmowych przez korzenie
wspomagają rozwój systemu korzeniowego
Kwasy humusowe zawierają wiele tzw. substancji wzrostowych, np. witamin,
auksyn, niektórych innych kwasów organicznych czy substancji o charakterze
antybiotyków, które intensyﬁkują ważne procesy ﬁzjologiczne roślin (gospodarkę
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wodną, oddychanie i fotosyntezę, m.in. przez
uaktywnienie enzymów roślinnych) oraz działają
jako organiczne katalizatory wielu procesów
biologicznych.
gleba uboga
w kwasy humusowe
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Rys. 2 Wpływ LIGNOhumat® SUPER na rozmieszczenie
substancji pokarmowych w glebie
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Kwasy humusowe wpływają przede wszystkim na poprawę struktury gleby i jej
utrwalenie. Mając właściwości sklejania cząstek szkieletowych gleby w większe tzw.
agregaty wpływają na tworzenie się struktury gruzełkowatej, poprawiając stosunki powietrzne. Jest to korzystne zarówno dla gleb piaszczystych (zwiększenie
zwięzłości), jak i ciężkich (rozluźnienie i napowietrzanie). Dzieje się to głównie za
sprawą kwasów fulwowych, które mają właściwości elektrodynamicze i „rozdrabniają” nadmiernie zagęszczone koloidy glebowe. W obecności kwasów fulwowych
nawet bardzo wilgotna gleba zachowuje strukturę gruzełkowatą (również na
glebach zalanych, podmokłych i ciężkich poprawia się ich napowietrzenie).

Poprzez zwiększenie zdolności koloidów do wiązania wody kwasy
humusowe zapobiegają również powierzchniowemu odpływowi
wody, pękaniu i erozji gleby (wodnej i powietrznej). Dzięki ciemnemu
zabarwieniu, gleby bogate w próchnicę silniej pochłaniają promienie
słoneczne i mają również lepsze właściwości termiczne.
Kwasy huminowe tworzą kompleksy z minerałami ilastymi, tworząc
kompleksy organiczno-mineralne poprawiające sorpcję gleby. Kwasy
fulwowe mają większą niż huminowe zdolność sorpcyjną w stosunku
do jonów metali (m.in. Mg, Mn, Fe, Al) oraz fosforu i uwalniają je w miarę zapotrzebowania roślin. Dzięki temu zawarte w nawozach składniki
mineralne są zatrzymywane w streﬁe korzeniowej i zmniejsza się ich
wypłukiwanie w głąb gleby.
Na glebach lekkich kwasy humusowe ograniczają wymywanie azotu i potasu (nawet
o 50%), magnezu i wapnia (również poprzez stymulowanie rozwoju włośników
korzeniowych i pobieranie nawozów z większej powierzchni korzeni). Znacznie
poprawiają pobieranie fosforu (nawet o 60%), redukując jego wiązanie w glebie
w formy niedostępne.
Związki próchniczne i zawarte w nich kwasy humusowe wpływają na zdolności
buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn (zarówno zbyt kwaśny, jak i zbyt
zasadowy). Buforowość to zdolność gleby do przeciwstawiania się zmianom
odczynu, mimo działania czynników zakwaszających i zależy ona głównie od obecności w glebie części ilastych, próchnicy i węglanu wapnia. Kwasy humusowe
zapobiegają w ten sposób uwstecznianiu składników oraz umożliwiają
przechodzenie ich w formy przyswajalne, przez co zwiększa się znacznie
dostępność dla roślin wielu mikro- i makroskładników.
Działając chelatująco na jony metali ograniczają też ich wzajemne antagonizmy
i również w ten sposób ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy (jednocześnie ograniczają też mobilność niekorzystnych metali ciężkich – kadmu, ołowiu,
zmniejszając ich pobieranie przez rośliny). Próchnica jest też podstawowym źródłem
azotu i fosforu, które w tej postaci są magazynowane w glebie, a po mineralizacji
stają się dostępne dla roślin wyższych. Wiedząc o tych właściwościach KH można
więc obniżyć dawki nawozów mineralnych, bez negatywnych skutków dla plonu.
Na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć stwierdzenie, że związki próchnicy są
w stanie zmagazynować 4-12 razy więcej składników pokarmowych niż część
mineralna gleby (odpowiadają za 20-70% całkowitej pojemności sorpcyjnej gleby).
Stosowanie intensywnego nawożenia doglebowego na stanowiskach ubogich
w kwasy humusowe jest więc z pewnością mało efektywne.
Z kolei zmiany zawartości próchnicy w glebie przyczyniają się do rozwoju
bakterii glebowych, bezpośrednio zaangażowanych w rozpuszczanie składników
odżywczych makro i mikro oraz witamin. Mowa tu o bakteriach wiążących azot,
rozkładających celulozę, a także o amoniﬁkatorach i innych drobnoustrojach
odgrywających kluczową rolę w odżywianiu i wzroście roślin. Oprócz tego
zwiększają aktywność fermentacyjną gleby, co ma wpływ na trwałość składników
odżywczych. Zwiększa się aktywność takich czynników fermentacyjnych, jak:
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ureaza, fosfataza, katalaza, dehydrogenaza,
esteraza itp. W wyniku tych działań trudno
przyswajalne składniki mineralne, takie jak
fosfor, potas, wapń czy magnez, są przekształcane w formy łatwo absorbowane przez
rośliny.

Dlatego też po zastosowaniu humianów
odnotowujemy w warstwie ornej wzrost
ilości nietrwałych związków fosforu o 1,5
do 2 razy oraz wymiennego potasu i przyswajalnego azotu o 2 do 2,5 razy. Jeśli
chodzi o mikroelementy, tworzą one niestabilne związki chelatowe z substancjami huminowymi, które łatwo przenikają do roślin; badania wykazują, że rośliny mogą przetwarzać żelazo i mangan
tylko w postaci humianów tych dwóch
metali.
LIGNOhumat®SUPER może być stosowany nie
tylko doglebowo. Bardzo dobre efekty przynosi
oprysk dolistny roślin oraz nawadnianie kropelkowe i fertygacja. Stosowanie dolistne
przynosi korzyści ze względu właśnie na
lignosulfoniany, na bazie których powstaje
preparat. Są to naturalne związki chelatujące,
które zmiękczają wodę i zwiększają przyczepność nawozu do liści, co zapewnia wykorzystanie składników z nawozu na poziomie ponad
90%. Dodatkowo wytwarzają na liściach i łodygach roślin zewnętrzną warstwę ochronną
utrudniającą wnikanie szkodliwych substancji
i patogenów do ich wnętrza. Ponad to kwasy
huminowe mają bezpośredni wpływ na błony
komórkowe, powodując wzrost ich przepuszczalności, a w rezultacie skuteczniejszy transport
związków mineralnych do miejsc aktywnych
metabolicznie. Po wniknięciu tych związków do
komórek roślinnych następuje wzrost intensywności oddychania komórkowego oraz wzmożenie
procesu podziału komórek. Pod wpływem
związków humusowych, szczególnie kwasów
fulwowych aplikowanych dolistnie, zwiększa się
ilość chloroﬁlu w liściach.
Humiany zmieniają przepuszczalność błony
komórkowej, przyspieszają fermentację,
zwiększają zawartość chloroﬁlu i wydajność
fotosyntezy, stymulują oddychanie tkankowe
oraz syntezę białek, cukrów, aminokwasów i witamin. Jednocześnie humiany nie zawierają
składników toksycznych, rakotwórczych ani
mutagennych, dzięki czemu mogą stanowić
podstawę do produkcji żywności ekologicznej.
Oczywiście od Państwa zależy jaki rodzaj
preparatu wybierzecie, ale musicie pamiętać
o zwróceniu uwagi na zawartość kwasów
huminowych i fulwowych, a tu LIGNOhumat®
SUPER na chwilę obecną nie ma sobie równych:
90% to substancje humusowe, w tym: - kwasy
huminowe 80-85% i kwasy fulwowe 15-20%/
oraz dawkę na areał. Przy 0,5 – 1 kg na ha
w oprysku doglebowym i 100 g na ha w oprysku
dolistnym koszt zabiegu w porównaniu do innych
preparatów nie jest wysoki. Niebagatelny wpływ
na łatwość aplikacji ma również rozpuszczalność
i brak osadu.
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Próchnica i zawarte w niej kwasy stymulują rozwój włośników korzeniowych,
ułatwiając sprawniejsze pobieranie składników pokarmowych z gleby (z większej powierzchni). Na stanowiskach wzbogaconych w kwasy humusowe stwierdza
się zwiększenie produktywności roślin i poprawę jakości i wartości biologicznej
plonu. Lepsza jest też kondycja drzew i ich odporność na stres. Ponadto substancje
próchniczne mogą przeciwdziałać występowaniu niektórych chorób (ﬁtosanitarne
działanie jest spowodowane silnym mnożeniem się mikroorganizmów saproﬁtycznych, które są antagonistami ﬁtopatogenów).
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KWASY
HUMUSOWE
jako skuteczne antidotum
na zanieczyszczoną glebę i wodę
produktów przemysłu na owego, metali
ciężkich, a także odpadów radioaktywnych.

Dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Intensywna industrializacja i wykorzystanie na dużą skalę metali ciężkich oraz
syntetycznych ksenobiotyków, w tym organicznych i nieorganicznych powoduje,
że zanieczyszczenia te mogą stworzyć liczne problemy środowiskowe, w tym mogą
szkodliwie oddziaływać na obieg biogeochemiczny materii oraz mieć działanie
toksyczne na organizmy, w tym na człowieka. W związku z tym, że zagrożenie
związane z nagromadzeniem w środowisku zanieczyszczeń opornych na degradację
jest coraz większe, konieczne jest poszukiwanie nowych, bezpiecznych, często
niekonwencjonalnych metod walki z zanieczyszczeniem.

Na terenach, na których występuje przemysł wiertniczy, wydobywczy
oraz raﬁneryjny, stacje benzynowe, przepompownie i bazy paliwowe,
stacje obsługi maszyn i pojazdów istnieje zagrożenie skażenia gleb
związkami organicznymi zawartymi w odpadach, paliwach, w których
dodatkowo rozpuszczone są toksyczne dodatki takie jak chlorowcopochodne, wielopierścieniowe węglowodory i inne dodatki uszlachetniające, które w środowisku glebowym wykazują tendencję do
migracji przede wszystkim do wód gruntowych i powierzchniowych
powodując zagrożenie.
Nowe, organiczne sposoby radzenia sobie ze skażeniami i zanieczyszczeniami
są równie skuteczne jak te chemiczne, ale są od nich dużo bezpieczniejsze.

Jednym z takich sposobów jest stosowanie kwasów humusowych,
które znajdują zastosowanie podczas rekultywacji zanieczyszczonej
gleby i wody. Posiadają zdolność naturalnego neutralizowania
toksycznych związków chemicznych, substancji organicznych,
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W glebach zasobnych w próchnicę obserwuje
się zwiększenie współczynnika sorpcji trwałych
zanieczyszczeń przez węgiel organiczny. Cząstki
węgla organicznego zawierają hydrofobowe
grupy, które oddziałują z hydrofobowymi zanieczyszczeniami. Na podstawie badań można
stwierdzić istotną rolę materii organicznej i substancji humusowych w sorpcji zanieczyszczeń.
Oprócz zdolności wiążących jony i związki
chemiczne w substancje o ograniczonej aktywności chemicznej i biologicznej, kwasy
humusowe posiadają także właściwości
powierzchniowo czynne, co sprawia, że są
wykorzystywane w celu poprawienia poziomu
rozpuszczalności organicznych substancji
hydrofobowych, w tym także produktów
przemysłu na owego.
Substancje humusowe wchodzą w skład płuczek
wiertniczych. Są również bazą roztworów przeznaczonych do przemywania warstw wodonośnych, zanieczyszczonych przez substancje
o budowie aromatycznej. Stanowią świetny, całkowicie bezpieczny dla środowiska zamiennik
stosowanych jeszcze do niedawna syntetycznych
surfaktantów.
Naukowcy szacują, że kwasy humusowe za sprawą swojej heterogenicznej struktury posiadają
o wiele szersze spektrum działania niż możliwości
odkryte dotychczas przez naukę. Ich niespecyﬁczność działania otwiera przed współczesną
chemią ogromne pole doświadczalne, które
w przyszłości zaowocuje z pewnością kolejnymi,
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GLEBA
innowacyjnymi rozwiązaniami, wykorzystywanymi w rozmaitych gałęziach
przemysłu i w codziennym życiu człowieka.

W technologii bioremediacyjnej wykorzystane mogą być materiały
w formie sproszkowanej o właściwościach biosorbentów na bazie
ligninocelulozy do augmentacji w badaniach własnych naturalne
sorbenty organiczno-mineralne takie jak węgiel brunatny, zeolity oraz
kwasy huminowe do degradacji pentachlorofenolu (PCP) w glebie.
Obecność sorbentów, kwasów humusowych i węgla brunatnego
wzmaga rozwój obecnych w glebie mikroorganizmów i ich zdolność
do bioremediacji.
W technologiach bioremedicyjnych istnieje także możliwość aplikacji szczepów
bakteryjnych charakteryzujących się zdolnością do produkcji surfukantów
(związków powierzchniowo czynnych). Biosurfukanty wytwarzane przez
mikroorganizmy są bardziej stabilne w środowisku glebowym, stymulują
procesy enzymatyczne poprawiając tym samym biodostępność zanieczyszczeń
(np. WWA czy metali ciężkich). Przykładem mikroorganizmów wytwarzających
te substancje są np. Bacillus megaterium i Bacillus subtilis promujące wzrost
roślin (z ang. plant-growth-promoting rhizobacteria PGPR).

Ważną rolę ochronną spełniają w glebie
związki próchniczne, które charakteryzuje duża pojemności sorpcyjna. W związku
z tym na terenach rolniczych zanieczyszczonych metalami ciężkimi wielką
wagę przywiązuje się do zawartości
próchnicy glebowej, która potraﬁ
uwstecznić metale na tyle skutecznie,
że można ją uznać za czynnik zapobiegający negatywnym skutkom skażenia
gleby.
Z badań wynika, że wprowadzenie do gleby
5-procentowego dodatku humusu zwiększa
w większości przypadków dawkę metalu
powodującą 50-procentową inhibicję aktywności
enzymów (dla ureazy prawie o połowę).
Ochronna rola próchnicy glebowej wynika ze specyﬁki związków humusowych stanowiących
główny jej składnik . Związki humusowe
charakteryzuje duża zawartość grup funkcyjnych,
takich jak grupy karboksylowe, hydroksylowe,
aminowe i inne, dzięki którym w reakcjach z metalami mogą tworzyć sole oraz chelatowe związki
kompleksowe.

STYMULATOR DO ZAPRAWIANIA
MATERIAŁU SIEWNEGO
Zapewnia stymulację wzrostu i rozwoju roślin
na trzech płaszczyznach:
Zastosowanie NANO-GRO® do zaprawiania
materiału siewnego pozwala obniżyć:

1
2
3

koszty nawożenia
- bardzo rozbudowany system korzeniowy
- lepsze pobieranie substancji pokarmowych

koszty ochrony
- poprzez poprawę zdrowotności roślin

koszty wysiewu
- minimalny zalecany siew
- większe wyrównanie i krzewienie roślin
- mniej wypadów roślin

stymulację rozwoju systemu korzeniowego
stymulację rozwoju części nadziemnej roślin
stymulację odporności roślin na mróz i suszę

co w efekcie przekłada się na

WYŻSZY, LEPSZEJ JAKOŚCI PLON
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Substancje humusowe zwiększają rozpuszczalność węglowodorów około dwukrotnie. Mechanizm tego zjawiska polega na wbudowywaniu tych związków w micele koloidowe powstające w rezultacie tworzenia się międzycząsteczkowych
asocjatów monomerów huminowych w glebie.

Coraz powszechniejsze staje się przekonanie,
że metody bioremediacyjne są skutecznymi,
tanimi i ekologicznie przyjaznymi sposobami
ochrony środowiska. Często proces samooczyszczania środowiska nie jest jednak wystarczający i konieczne jest zastosowanie
dodatkowych zabiegów oraz różnych substratów
i preparatów wspomagających proces oczyszczania biologicznego. Wspomaganie bioremediacji ma na celu przede wszystkim przyspieszenie i zwiększenie wydajności degradacji
zanieczyszczeń występujących w środowisku
poprzez m.in. stymulację rodzimej ﬂor y
bakteryjnej w wyniku dostarczenia pożywek dla
mikroorganizmów (kwasów humusowych, które
są źródłem węgla) oraz tlenu lub też wprowadzenie aktywnych mikroorganizmów zdolnych
do rozkładu zanieczyszczeń występujących na danym terenie.
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Indukowanie
odporności
i efektywne
odżywianie warzyw
pod osłonami i w szklarniach

Paulina Trzos
Doradca Agrarius

Rośliny już na początku swojego wzrostu narażone są na liczne stresy,
np.: przesadzanie, wahania temperatury, osłabienie siły wschodów
przez gorszej jakości torf oraz przesuszenie/zbyt obfite nawodnienie.
Kiedy obserwujemy, że rośliny w siewkach nierównomiernie wschodzą lub po przepikowaniu są źle wyrównane, mają słabo wykształcony system korzeniowy,
a ich młode przyrosty nie świadczą o zdrowotności i odpowiednim odżywieniu (listki
są matowe, wolno wychodzą, mają nienaturalną barwę) to sygnał, że został w nich
zaburzony przebieg procesów życiowych, który w efekcie je osłabił. Przetrwanie
takich warunków bez dodatkowej stymulacji jest dla młodej rośliny niebywale
trudne i w efekcie kolejne jej fazy rozwoju są obniżone poniżej potencjalnych
możliwości wzrostu, co ﬁnalnie kończy się obniżeniem uzyskania maksymalnie
wydajnego plonu.
Wieloletnia uprawa roślin na tym samym stanowisku sprzyja jednostronnemu
wyjałowieniu gleby ze składników pokarmowych, a także powoduje rozwój
chorób grzybowych i bakteryjnych, rozwijających się w glebie. Najczęściej
spotykane problemy z glebą pod uprawy w tunelach foliowych to zbyt duże
nagromadzenie patogenów, zasolenie lub wyjałowienie gleby oraz słaba jej
struktura. Często preparaty chemiczne nie są w stanie poradzić sobie z takich
sytuacjach.

Lepsza gleba dzięki LIGNOhumat® Super
oraz PROTECT bacter®
Preparatami polecanymi przez ﬁrmę Agrarius do walki z tymi problemami są
LIGNOhumat® Super oraz PROTECT bacter® (dawniej FITO doctor®). Jak dowodzą
liczne doświadczenia, badania i obserwacje produkty te powodują polepszenie
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struktury i stanu ﬁzyko-chemicznego gleby.
LIGNOhumat®Super zawiera aż 90 % substancji
humusowych (najwięcej na rynku) w tym 80-85 %
k wa s ó w h u m i n o w y c h i 1 5 - 2 0 % k wa s ó w
fulwowych. To połączenie wysoko i niskocząsteczkowych kwasów powoduje kompleksowy pozytywny efekt na stosunki wodnopowietrzne gleby. Produkt ten zawiera również
w swoim składzie potas i siarkę oraz liczne makroi mikroelementy.

ZAWARTE W PRODUKCIE
KWASY HUMUSOWE:
znacznie wpływają na strukturę gleby
ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych
ograniczają zawartość substancji toksycznych w roślinie
podnoszą biologiczną aktywność gleby
Warto tu wspomnieć, że LIGNOhumat®Super
doskonale się rozpuszcza w wodzie, doskonale
nadaje się do zastosowania w najbardziej
nowoczesnych opryskiwaczach oraz systemach
nawadniających, a dawki są bardzo niskie –
oprysk doglebowy od 0,5 kg – 1 kg na ha, co daje
25 - 50 g preparatu na tunel.

BUDOWANIE ODPORNOŚCI
Rynek ogrodniczy poszukuje sprawdzonych
preparatów. Coraz bardziej docenianym jest
NANO-GRO®. Zaprawienie nasion, czy też późniejsza aplikacja nalistna w postaci oprysku
uruchamia w roślinie zarówno budowanie
naturalnej odporności, dzięki czemu roślina
w chwili narażenia na czynnik stresowy potraﬁ
sobie z nim poradzić (bez strat dla swojego
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ODŻYWIANIE AMINOKWASAMI
I BUDOWA POŻYTECZNEJ MIKROFLORY
Uzupełnieniem zabiegu stymulacji jest kompleksowe
odżywienie (Naturalny Plon®) i wprowadzenie
pożytecznej ﬂory bakteryjnej (PROTECT bacter®).
Naturalny Plon® poprzez maksymalną kondensację
składników aktywnych (60% ekstrakt z alg, 30% kwasy
humusowe, 10% mikroelementy) pozwala na
dostarczenie roślinie całej gamy aminokwasów,
oligopeptydów i polisachar ydów, które poza
czynnikami stymulującymi wzrost, genialnie
dokarmiają rośliny i dostarczają związków, których nie
zapewnią zabiegi z użyciem jedynie mikro- i makroelementów. Dodatek kwasów humusowych idealnie
„uszczelnia”powierzchnię rośliny, dzięki czemu
substancje aktywne nie są tak szybko utleniane z rośliny, a zwiększenie zawartości chloroﬁlu i lepsza adsorpcja fotonów powoduje
silniejszą fotosyntezę również przy niższym natężeniu światła, jak to ma miejsce
w uprawach pod osłonami i szklarniach. Kwasy humusowe zawarte w Naturalnym
Plonie® są w 100% rozpuszczalne i natychmiastowo przyswajalne. Część z nich
stanowią kwasy fulwowe, które stwarzają wręcz idealne warunki do życia i namnażania pożytecznych bakterii. Tu istotną rolę odgrywa bakteria Bacillus subtillis,
znana z preparatu PROTECT bacter®. Mikroorganizm ten po zasiedleniu się na
roślinie/w torﬁe/w środowisku glebowym w naturalny sposób ogranicza negatywne
oddziaływanie patogenów na rośliny, przez co często staje się zbędna walka z grzybami czy też chorobami. Oprysk siewek/rozsad zasusza po kilku dniach szare naloty,
będące wynikiem infekcji pleśniowych lub grzybowych. W celu intensywnego,
maksymalnie skondensowanego działania w tak intensywnych uprawach, jakimi są
osłony czy szklarnie zaleca się łączenie preparatów.
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potencjału wzrostowego), jak i przywraca równowagę hormonalną, maksymalizując
tym samym szybkość i siłę wzrostu systemu korzeniowego oraz części nadziemnej.
Nanostężenia pierwiastków, zawartych w NANO-GRO® wnikają bezpośrednio do
komórki rośliny, czyli najgłębiej gdzie mogą dotrzeć, robiąc tam swoistą „rewolucję”
i implikując sygnał, który po odebraniu przez roślinę niejako zmusza ją do wyzwolenia enzymów obronnych, maksymalnego wzrostu i regeneracji. Co najciekawsze
dzieje się to w zupełnie naturalny i bezpieczny sposób, ponieważ NANO-GRO® jest
organicznym preparatem, w pełni bezpiecznym, bez karencji i prewencji. Pierwsze
efekty zauważalne są już przy wschodach (w przypadku użycia NANO-GRO® do zaprawiania). Kolejne rezultaty po oprysku roślin roztworem można zauważyć już po 35 dniach od zabiegu – młode warzywa wyrównują się, rozbudowuje się system korzeniowy, a co istotne rozsady lepiej znoszą stres związany z przepikowywaniem
i/lub wysadzaniem do gruntu!

NANO-GRO®

KONTROLA
Rys. 1. Większa liczba owoców pomidora na roślinach
potraktowanych NANO-GRO® (PHRO Krzeszowice)

NANO-GRO®

KONTROLA

KONTROLA
Rys. 3. Papryka YECLA
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Rys. 2. Rozsada kapusty potraktowana NANO-GRO®
ma bardziej rozbudowany system korzeniowy
oraz część nadziemną (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
®
NANO-GRO AQUA
®

MOC NANO-GRO w płynie

Magdalena Marcinkowska-Rycerz
Dyrektor Zarządzający
NANO-GRO® AQUA to bardzo innowacyjny i nowoczesny preparat przeznaczony
do stosowania w uprawie roślin. Dzięki swemu unikatowemu składowi i działaniu stanowi nowość na rynku.

NANO-GRO® AQUA oprócz znanego i bardzo skutecznego stymulatora
NANO-GRO® zawiera w swym składzie aminokwasy z alg morskich
Ascophyllum nodosum oraz zestaw kwasów humusowych pochodzących
z przerobu drewna. Siła działania NANO-GRO® AQUA jest wielokrotnie
większa niż innych stymulatorów i środków wspomagających uprawę
roślin oferowanych na rynku.
Działanie preparatu opiera się na działaniu stymulującym NANO-GRO®, które
ukierunkowuje roślinę na działanie obronne i antystresowe.
Mechanizmem działania NANO-GRO® AQUA jest wyzwolenie naturalnych sił
witalnych rośliny i wzmocnienie jej odporności na niesprzyjające warunki
uprawy takie jak stresy termiczne, wilgotnościowe, uszkodzenia mechaniczne,
nadmierne nasłonecznienie, atak szkodników i patogenów oraz inne, na które
roślina jest narażona w sezonie wegetacyjnym. Preparat wpływa również
korzystnie na wzrost plonowania i polepszenie jakości otrzymanego plonu.
Dodatek aminokwasów z alg oraz substancji humusowych do NANO-GRO® AQUA
powoduje szybsze działanie samego preparatu, który jest natychmiast po
zastosowaniu transportowany do wnętrza komórek roślinnych, dodatkowo wzmacniając roślinę poprzez szybkie i wymagające małych nakładów energii wbudowywanie w komórki czystych aminokwasów i tworzenie białek budulcowych.
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Kwasy humusowe dodatkowo tworzą barierę
ochronną na powierzchni roślin, chroniąc
rośliny przed nadmiernym promieniowaniem,
nadmierną transpiracją oraz przed atakami
chorób i szkodników. Dodatkowo kwasy
humusowe działają jak naturalne auksyny
pomagając szybkiemu wzrostowi roślin.
Działanie NANO-GRO® AQUA przejawia się szybkim wzrostem roślin szczególnie w najważniejszych fazach ich rozwoju kiedy to gromadzone są
substancje odżywcze i przetwarzane w plon.
Pierwszą reakcją rośliny na działanie NANO-GRO®
AQUA jest wzrost korzeni na długość oraz wytwarzanie korzeni włośnikowych odpowiedzialnych
za pobieranie wody i substancji pokarmowych,
następną reakcją rośliny jest wzrost pędów liści
i pąków kwiatowych.

NANO-GRO® AQUA
I. Skutecznie wspomaga rozwój roślin
i wykorzystanie substancji organicznych
z zastosowanych nawozów.
II. Znacznie wzmacnia odporność roślin
III. Powoduje wzrost plonu
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NOWOŚĆ
NANO-GRO®AQUA

KONTROLA
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NANO-GRO®AQUA

Rys. 1. Jęczmień potraktowany NANO-GRO® AQUA w porównaniu do kontroli

KONTROLA
Rośliny opryskane NANO-GRO® AQUA charakteryzują się dobrym wzrostem,
krzewieniem i obﬁtym kwitnieniem oraz wiązaniem owoców (również nasion i ziaren). NANO-GRO® AQUA przeznaczone jest do stosowania we wszystkich rodzajach
upraw. W uprawach ozimych zapewniają młodym roślinom lepsze przezimowanie
i szybszy wzrost na wiosną.

NANO-GRO® AQUA występuje w różnych wariantach, przeznaczonych pod
konkretne uprawy:

ROLNICZE
OGRODNICZE
SADOWNICZE
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Rys. 2. Dużo mocniej rozbudowany system korzeni
włośnikowych roślin potraktowany
NANO-GRO® AQUA w porównaniu do kontroli
NANO-GRO® AQUA dostępne jest w łatwych do
stosowania opakowaniach 250 ml. Takie opakowanie wystarcza na 1 ha uprawy. Łatwo się miesza
z wodą a po wymieszaniu jest natychmiast gotowe
do zastosowania. Dzięki dedykowanym różnym
uprawom opakowaniom mamy pewność, że dawka będzie odpowiednia i rezultaty stosowania
będą spektakularne.
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ZBIERAJ

PLONY

ZBIERAJ
PUNKTY

WYGRYWAJ

NAGRODY

VOUCHER
®

na wakacje marzeń

8 000 zł

