™

Rolnictwo w harmonii z naturą

www.agrarius.eu

SEZON 2018

ZDROWE i MOCNE
ROŚLINY TO

str. 3
BEZ WAPNIA
ANI RUSZ...

WYSOKI PLON

str. 5

ZIARNKO DO ZIARNKA

str. 7

TECHNOLOGIA AGRARIUS
W UPRAWIE ZIEMNIAKA

W NUMERZE
Bez wapnia ani rusz

Dr Anna Magdalena Ambroszczyk
>> s. 3

Magdalena Marcinkowska-Rycerz
Dyrektor Marketingu

Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
To już kolejny sezon, kiedy 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.
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 zapoznania się z nowymi produktami w naszej
ofercie. Pamiętajcie też, że z każdym sezonem przygotowujemy
bardzo atrakcyjne promocje, o których na bieżąco możecie się
Państwo dowiadywać u naszych Doradców i Dystrybutorów.

Życzymy Państwu wysokich, owocnych i zdrowych
plonów w nadchodzącym sezonie.
Magdalena Marcinkowska-Rycerz
Dyrektor Marketingu
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BEZ WAPNIA ANI RUSZ…
Dlaczego wapń jest tak ważny dla roślin

Dr Anna Magdalena Ambroszczyk

W Polsce większość gleb wytworzonych jest na kwaśnych
skałach naniesionych przez lodowce. Na zakwaszenie gleb
wpływ ma skała macierzysta i klimat. Podstawową jednak
przyczyną zakwaszania się gleb jest to, że wraz z plonami
każdego roku zabieramy wapń z gleby a także stosujemy
zakwaszające nawozy azotowe.
Wapń (Ca) należy do pierwiastków szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie.
W szeregu składników tworzących skorupę ziemską zajmuje piąte miejsce i stanowi
w niej 3,4%. W naszych warunkach klimatycznych najważniejszym źródłem wapnia
zarówno w procesie tworzenia się struktury gleby, jak i odżywiania roślin jest węglan
wapnia. Duże ilości wapnia ulegają wymyciu z gleb i z wodami rzek i cieków
podziemnych są unoszone do mórz. Ze względu na wypłukiwanie, w górnych
warstwach naszych gleb są bardzo małe ilości tego składnika.
Również dla roślin wapń ma kolosalne znaczenie. Roślina dobrze zaopatrzona
w wapń, zgodnie z jej potrzebami pokarmowymi, buduje zdrowy i prawidłowy
system korzeniowy. Rośliny lepiej się ukorzeniają, bo rozwój korzeni nie jest
hamowany przez toksyczny glin. Dobra dostępność wapnia pozwala roślinom
łatwiej pobrać inne składniki pokarmowe i lepiej je wykorzystywać.
Prawidłowe odżywienie wapniem zmniejsza także stres na susze i ogranicza
występowanie wielu chorób.
Pobieranie wapnia przez rośliny przebiega znacznie wolniej niż azotu, potasu czy
fosforu. Jest on roślinom niezbędny do budowy ścian komórkowych, w których
zostaje trwale unieruchomiony.
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Brak stale dostępnego wapnia w środowisku życia
rośliny może zahamować formowanie się nowych
korzeni i liści. Niezdolność do wzrostu,
występująca u roślin cierpiących na brak wapnia,
uniemożliwia roślinom korzystanie z innych,
p o t r z e b n y c h i m s k ł a d n i k ó w za w a r t y c h
w określonej objętości gleby. Zewnętrznym
objawem niedoboru wapnia - oprócz słabego
wzrostu - są poskręcane blaszki liściowe
i zamierające stożki wzrostu. Ponieważ wapń jest
w roślinie bardzo mało ruchliwy, objawy
występują na najmłodszych liściach i są one
częściowo wynikiem toksycznego wpływu glinu
i manganu, które w kwaśnym środowisku
występują w nadmiarze. W warunkach polowych,
z niedostatkiem wapnia spotykamy się jedynie na
glebach kwaśnych.
Wapń w roślinie pełni szereg bardzo istotnych
funkcji. Wchodzi on w skład ścian komórkowych i decyduje o ich przepuszczalności,
aktywuje enzymy, neutralizuje kwasy organiczne, wpływa na rozwój i wzrost korzeni.
Odgrywa podstawową rolę w stabilizowaniu
pektyn tworzących blaszkę środkową ściany
komórkowej. Pierwiastek ten gwarantuje też
przepuszczalność i selektywność błon komórkowych, umożliwiając transport składników
odżywczych.
Wapń wchodzi w skład blaszki środkowej, czyli
cienkiej warstwy nieplazmatycznej zbudowanej
z pektyn, znajdującej się pomiędzy pierwotnymi
ścianami komórkowymi przylegających komórek
roślinnych. Zwiększa to ich wytrzymałość
i stabilność mechaniczną. Ściany komórkowe
i oddzielająca je blaszka środkowa tworzą swoisty
"układ szkieletowy" rośliny, nadający jej
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.
Dodatkowo stanowi on zaporę przed penetracją
patogenów.
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W warunkach suszy wapń stabilizuje struktury białkowe, membrany komórkowe
oraz micelle. Utrzymuje także odpowiednią strukturę membran plazmatycznych
biorąc w ten sposób udział w organizacji fizjologicznej komórki. Wapń wpływa
również korzystnie na działanie niektórych enzymów – utrzymując biokoloidy
komórki (i same enzymy) w stanie właściwego uwodnienia, co z kolei wpływa na
przebieg wielu procesów biochemicznych. Wapń jest także aktywatorem wielu
enzymów - hamuje działanie enzymów zależnych od potasu, a dzięki temu
pośrednio wpływa na przemiany energetyczne, zmniejszając w efekcie tempo
oddychania. Wreszcie wapń ogranicza skutki stresu poprzez neutralizację
reaktywnych form tlenu, powstających w komórkach roślinnych pod wpływem
czynników stresowych.
Wapń wywiera duży wpływ na stan koloidów, zwiększa bowiem ich lepkość,
zmniejszając hydrofilność cytoplazmy, co wpływa na przepuszczalność błon
komórkowych. Jeszcze istotniejsza jest jego obecność w komórkach merystematycznych. Usunięcie go z nawożenia powoduje szybką śmierć tych komórek
i zatrzymanie wzrostu roślin.
W ostatnich latach zainteresowanie wapniem bardzo wzrosło w związku z odkryciem
przez naukowców jego uczestnictwa w mechanizmach przekazywania sygnałów ze
środowiska. Funkcja przekaźnika informacji ze środowiska do wnętrza rośliny
polega na bardzo niewielkich zmianach stężenia jonów wapnia w komórkach. Skala
zmian jest dla niej informacją o rodzaju i natężeniu bodźca środowiskowego.
Ponieważ zmiany tego typu następują w bardzo dużej ilości komórek, możliwa jest
reakcja całej rośliny, np. zmiana ustawienia liści, stałe podążanie (ze wschodu na
zachód) tarczy słonecznika za słońcem.
W przeciwieństwie do innych przekaźników, których ilość w komórce regulowana
jest przez syntezę i rozkład, stężenie jonów wapnia w cytoplazmie jest efektem
kontrolowanego ich wypływu z komórkowych magazynów (tę funkcję pełni głównie
retikulum endoplazmatyczne) lub napływu ze środowiska zewnętrznego.
Do kontrolowanego napływu jonów wapnia przez błonę komórkową służą kanały
wapniowe. Ostatnim elementem całego układu są białka zapobiegające
niekontrolowanemu wzrostowi stężenia jonów wapnia w cytoplazmie. Funkcję tę
pełnią też mitochondria, które zwykle właśnie w tym celu lokalizują się w bezpośrednim sąsiedztwie retikulum endoplazmatycznego, ułatwiając przepływ jonów
wapnia do ich wnętrza.
Reasumując, funkcje pełnione przez wapń w roślinie można podzielić na:
strukturalne, biochemiczne i fizjologiczne. Jest on niezbędny do realizacji wielu
procesów, m.in.:
bierze udział w podziale komórek
pobudza wzrostu rośliny
indukuje proces fotosyntezy
aktywuje enzymy
wpływa na prawidłowa budowę komórek i błon komórkowych
aktywuje pobierania składników mineralnych przez korzenie
uodparnia na stresy i patogeny
Utrzymanie względnie stałego stężenia jonów wapnia w cytoplazmie komórkowej
jest niezbędne przy sprawnym przekazywaniu sygnałów ze środowiska do komórki
i prawidłowym przebiegu procesów fizjologicznych. Jego zachwianie może
doprowadzić do uruchomienia mechanizmów apoptozy - naturalnego procesu
zaprogramowanej śmierci komórki.
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Na pobieranie wapnia przez rośliny wpływ ma
wiele czynników. Jednym z nich jest przebieg
pogody, zwłaszcza wiosną. Niskie temperatury
i intensywne opady na początku wegetacji
ograniczają rozwój i aktywność systemu
korzeniowego, a tym samym i pobieranie tego
pierwiastka. Podobnie dzieje się w okresach
suszy. Ograniczone jest nie tylko pobieranie, ale
i transport wapnia do nadziemnych części rośliny.
Słaby kompleks sorpcyjny i niskie pH gleby także
niekorzystnie wpływają na pobieranie wapnia
z gleby. Nawożenie doglebowe azotem w formie
amonowej oraz nadmierne nawożenie potasem,
magnezem, fosforem i siarką także zakłócają
pobieranie wapnia. Na skutek niedoboru wapnia
lub zaburzenia dystrybucji tego pierwiastka
w roślinie, dochodzi do występowania wielu
chorób fizjologicznych, które powodują straty
ilościowe i jakościowe w plonie.
Wapń jest składnikiem, który bardzo słabo
przemieszcza się ze starszych organów do
młodszych. Dlatego pierwsze objawy niedoborów
zawsze występują na najmłodszych organach
rośliny. Odżywianie roślin wapniem zakłócają
również czynniki ograniczające dopływ do nich
wody. Objawy niedoborów wapnia ujawniają się
zatem w tkankach najbardziej wrażliwych na
dopływ wody, czyli:
na młodych szybko rosnących liściach roślin
warzywnych;
jako brunatnienie (poparzenia) wierzchołków
i krawędzi blaszki liściowej;
w otoczonych innymi tkankami merystemach
wierzchołkowych (stożkach wzrostu),
jako brunatnienie;
w szybko rosnących pędach, jako więdnięcie
f u za r yj n e w y wo ł a n e n i e d ostate c z n y m
w y s yce n i e m ko m ó re k wa p n i e m , któ r y
zatrzymywany jest przez starcze partie rośliny.
Nawóz humiCALC+ zawiera w swoim składzie
bardzo reaktywną formę wapnia, kwasy
humusowe najwyższej jakości oraz aktywatory
funkcji biologicznych, pomagające budować
odporność roślin, uwalniać fosfor z trwałych
połączeń w glebie niedostępnych dla roślin
w formy dostępne oraz zapobiegać uwstecznianiu
składników odżywczych. humiCALC+ zalecany
jest do stosowania w nawożeniu wapniowym
roślin przez cały okres wegetacji.

WIĘCEJ NIŻ

WAPNO

CELNIE TRAFIA
w potrzeby gruntu
doglebowo i pogłównie

Zalecane dawkowanie:

gleby średnie
0,3 -0,9 t / ha

1

NAJNOWSZEJ GENERACJI SUBSTANCJE HUMUSOWE

gleby lekkie

gleby ciężkie

2

AKTYWATORY FUNKCJI MIKROBIOLOGICZNYCH

0,2-0,6 t / ha

0,4-1,2 t / ha
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REAKTYWNA FORMA WAPNIA

ROLNICTWO

czyli jak skutecznie podnieść zyski z uprawy

Niska dawka od 0,5 kg / ha potraﬁ usunąć problem
gleby źle spulchnionej, z dużymi bryłami ziemi lub
nadmiernie rozpylona. Taka sytuacja sprawia, że
wschody roślin są bardzo utrudnione i opóźnione,
co bardzo osłabia rośliny.

Magdalena Marcinkowska-Rycerz
Dyrektor Marketingu
Podsumowanie efektywności całorocznej pracy nie zawsze cieszy producentów
rolnych. Jak w każdym sezonie weryfikacja efektów prowadzonych prac jest oparta
o wiele czynników, często takich, na które rolnicy nie bezpośredniego mają wpływu, jak
przymrozki, susza czy opady.
Zapewne na wielu plantacjach rozczarowanie końcowym wynikiem jest
następstwem błędów w prowadzonej agrotechnice, u innych winny za mniejszy
urodzaj będzie przebieg pogody. Dlatego trochę przekornie, na łamach bieżącego
numeru postanowiliśmy zaprezentować naszym czytelnikom jak w pewnej mierze
zabezpieczyć się przed stratami wywołanymi przez czynniki abiotyczne, których
niestety nie możemy zmienić.

Czy możemy temu zapobiec?
Warunków pogodowych nie zmienimy, ale odpowiednie zabiegi agrotechniczne
wprowadzające w glebę wysokiej jakości aktywne preparaty humusowe, które
pozwalające zatrzymać wilgoć w glebie w okresach suszy, a także rozluźniają
strukturę i zwiększają przepuszczalność gleb, co jest bardzo istotne w przypadku
długotrwałych opadów, a nawet podtopień.
Dobry grunt to podstawa – wie o tym każdy rolnik i agronom, więc przygotowując
glebę do siewu trzeba zadbać o dobrą kondycję gleby, poprawić jej strukturę,
stosunki wodno-powietrzne, a także pobudzić życie biologiczne gleby. Tu
bezkonkurencyjnym preparatem jest wysoce skoncentrowany LIGNOhumat
SUPER, który działa bardzo szybko ze względu na odróżniające go od innych
preparatów na rynku pochodzenie. Preparat jest pochodzenia roślinnego (drewno),
a nie mineralnego (węgiel czy leonardyt), co sprawia, że aktywne sole kwasu
huminowego i kwasy fulwowe zmieniają strukturę gleby już po pierwszym użyciu.
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Co w takim przypadku?
Tu ważnym elementem jest materiał siewny.
Koniecznie sprawdzony i dobrej jakości. Coraz
więcej firm na terenie naszego kraju zdecydowało
s i ę n a za p ra w i a n i e m ate r i a ł u s i e w n ego
preparatem NANO-GRO® i NANO-GRO®forte
SUPERSTART: Agricola, Danko, OsadkowskiCebulski, Osadkowski, Top Farms, to tylko
niektóre z nich.
Linie materiału siewnego obejmują różne
odmiany rzepaku, pszenic y i kukur ydzy
dodatkowo zaprawionej naturalnie działającym
stymulatorem wzrostu i plonowania roślin.
W sytuacjach anomalii pogodowych NANO-GRO®
działa jako swoisty antystresor – pozwala roślinie
dużo łagodniej przejść okres stresu, a także dużo
szybciej się zregenerować po zaistniałym
czynniku stresowym. Badania dowodzą, że to
właśnie stresy abiotyczne są główną globalną
przyczyną strat plonów.

Czy tylko zaprawianie?
A może dodatkowy oprysk?
Liczne badania i obserwacje wykazały, że
najskuteczniej działa zaprawianie i jednokrotny
oprysk wczesną wiosną wraz z startem wegetacji,
ale jeżeli rolnicy nie mieli możliwości skorzystania
z zaprawianego materiału siewnego, sam oprysk
jest również bardzo skuteczny.
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ROLNICTWO

EKSPERT RADZI

KONTROLA

Jak to działa?
Zastosowanie NANO-GRO® w sposób naturalny wzmacnia odporność roślin na
choroby i warunki stresowe i sprawia. Preparat wnikając do rośliny powoduje
uruchomienie jej naturalnego systemu obronnego poprzez wytwarzanie większej
ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów. A to
prosta droga do wyższego plonu o doskonałej jakości.
Nowoczesna i unikalna formuła NANO-GRO® powoduje uwolnienie naturalnego
potencjału rośliny, która wykorzystuje maksymalnie jej zapisany genetycznie
potencjał.
Liczne grono producentów rolnych, którzy widzieli na własne oczy rozwój roślin
potraktowanych NANO-GRO® potwierdzają jego skuteczność począwszy od
wyrównanych wschodów, dobrym rozwoju i wigorze roślin podczas całego okresu
wegetacji, na dobrej jakości, wysokich plonach kończąc.

NANO-GRO

®

Rys. 1. Pszenica jara zaprawiona
NANO-GRO® forte SUPERSTART, maj 2017

NANO-GROAQUA®

KONTROLA

Rys. 2. Rzepak ozimy opryskany
NANO-GRO® AQUA wiosną 2017, kwiecień 2017

Stymulacja NANO-GRO® poprzez zaprawianie rozgrywa się w trzech płaszczyznach.
Pierwsza z nich to stymulacja części nadziemnej. Poczynając od energii kiełkowania i 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.
Druga płaszczyzna to stymulacja rozwoju systemu korzeniowego wraz z strefą
włośnikową, co powoduje zwiększone pobieranie składników odżywczych i wody
z gleby.
Zaprawianie NANO-GRO® powoduje, że rośliny nie odczuwają ani suszy jesiennej
podczas wschodów ani wiosennej w czasie wegetacji. System korzeniowy
w sto-sunku do roślin kontrolnych jest dużo bardziej rozbudowany i sięga
głębiej a część nadziemna roślin wygląda dużo lepiej, jest pełna wigoru.
Trzecia płaszczyzna to stymulacja odporności roślin. Jest to niezwykle istotne,
ponieważ prawidłowo rozwinięta roślina to przede wszystkim dobrze odżywiona,
a co za tym idzie bardziej odporna na choroby i stresy.

Czysta matematyka
Jak pokazują przeprowadzone wieloletnie badania efekty takiego działania są
doskonale widoczne na rzepakach, zbożach ozimych i jarych, a także na kukurydzy.
Wzrosty plonu w Polsce, w zależności od technologii uprawy kształtują się na
poziomach:
pszenica: od 0,6 do 1,2 t więcej z ha niż w uprawie standardowej
rzepak: od 0,4 do 0,7 t więcej z ha niż w uprawie standardowej
kukurydza: od 0,6 do 1,5 t więcej z ha niż w uprawie standardowej.
Tabela 1. Przychód dla rolnika przy użyciu oprysku NANO-GRO® i efekt skali.

* oprysk 8 granul NANO-GRO® lub 250 ml NANO-GRO® AQUA/ ha
** przychód w porównaniu do standardowej uprawy po odliczeniu kosztów zabiegu
NANO-GRO® dla cen:
rzepaku 1 600,- PLN / t
pszenicy 650,- PLN / t kukurydzy 600,- PLN / t

W tabeli pozwalam sobie obliczyć realny przychód z danego areału, biorąc pod
uwagę wzrost plonu poniżej średniej z naszych wyników, po obliczeniu kosztu
zabiegu. Już w przypadku 1 hektara wynik finansowy jest zadowalający, ale efekt
skali robi już piorunujące wrażenie.

Kto z nas może sobie pozwolić na to, aby przejść obok takiego przychodu
obojętnie? Tak więc, zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami
i Dystrybutorami, użycia linii stymulatorów NANO-GRO® jak najwcześniej,
cieszenia się wysokimi plonami i wysokim zyskiem.
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AGRARIUS

w uprawie
ziemniaka
Maria Kasińska
Doradca Agrarius

Ziemniak jest rośliną okopową o bogatej historii i szerokich
możliwościach wykorzystania. Bulwy ziemniaka mogą być używane do
bezpośredniego spożycia, jako surowiec dla przetwórstwa
spożywczego (frytki, chipsy, susze), przemysłowego (skrobia, etanol)
czy w mniejszym obecnie stopniu jako pasza dla zwierząt.
W zależności od wybranego kierunku produkcji i systemu gospodarowania
występują różnice w stosowanej agrotechnice, lecz generalnie uprawa ziemniaka nie
jest łatwa. Gatunek ten wymaga starannego doprawienia gleby, wykonania szeregu
zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w czasie wegetacji, jak również sprawnego
zbioru i zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania zebranego
plonu. Plantacje ziemniaka są często zagrożone wieloma chorobami i szkodnikami ,
a także stresami środowiskowymi (przymrozki wiosenne, wysokie temperatury
latem, susza czy nadmiar opadów).
Ponadto ciągła konkurencja na rynku artykułów rolnych wymaga wzrostu
wydajności przy obniżaniu jednostkowych kosztów produkcji i w coraz większym
zakresie spełnienia wymogów certyﬁkowanych systemów produkcji (produkcja
integrowana, ekologiczna, inne systemy jakościowe). Znakomitym wsparciem dla
spełnienia tych wymagań w produkcji ziemniaka stanowi zastosowanie elementów
technologii ﬁrmy Agrarius, która pozwala na osiągniecie wysokich plonów dobrej
jakości przy jednoczesnym ograniczeniu użycia standardowych agrochemikaliów.
Stosowanie naszych preparatów polecamy już na etapie przygotowania pola pod
uprawę. Ziemniak jest rośliną bardzo wymagającą w stosunku do kultury gleby –
najlepiej plonuje na glebach o dobrej strukturze, optymalnych stosunkach wodnopowietrznych i odczynie pH w zakresie 5,5 do 7,0.
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Z uwagi na stosunkowo płytki system korzeniowy
wymaga też dobrej dostępności składników
pokarmowych i wody. Roślina ta bardzo dobrze
reaguje na nawożenie organiczne, zwłaszcza
obornikiem, który jest źródłem składników
p o k a r m o w y c h i j e d n o c z e ś n i e p o p ra w i a
właściwości gleby. Preparatem równie korzystnie
wpływającym na strukturę i zasobność gleb jest
LIGNOhumat®Super, koncentrat humusowy
o wysokiej zawartości kwasów huminowych
i fulwowych. Zastosowanie preparatu zwiększa
przepuszczalność gleb cięższych, zaś w przypadku gleb lekkich poprawia ich zdolności
akumulacji wody i składników pokarmowych
w streﬁe korzeniowej roślin. Preparat
przeciwdziała też zasoleniu gleby, na które rośliny
ziemniaka są bardzo wrażliwe, zwiększa jej
właściwości buforowe oraz stymuluje aktywność
mikroorganizmów glebowych. Oprysk pola
LIGNOhumatem®Super najlepiej wykonać
w i o s n ą , p r z e d b r o n o w a n i e m c z y ku l t y watorowaniem, stosując od 0,5 kg/ha (przy
nawożeniu organicznym) do 1 kg/ha.

Rys. 1. Plantacja ziemniaka jadalnego po 1-krotnym
oprysku NANO-GRO® – woj.pomorskie VI.2016
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Wymagania pokarmowe ziemniaków są duże, przy czym należy umiejętnie
bilansować nawożenie organiczne i mineralne, zwłaszcza nawożenie azotowe. Azot
jest w uprawie ziemniaka bardzo ważny dla wysokości plonów, lecz podany w zbyt
dużej dawce lub w nieodpowiedniej formie może zredukować plon, a także
pogorszyć smak, jakość technologiczną i wartość przechowalniczą bulw.
Preparatem pozwalającym na oszczędniejsze stosowanie mineralnego nawożenia
azotowego jest produkt bakteryjny AZOT® bacter (biAZOT) zawierający w wersj
płynnej bakterie Azotobacter chrooococcum lub w wersji sypkiej Bacillus azotoﬁxans.
Bakterie te mają zdolność przyswajania azotu z powietrza atmosferycznego
i udostępniania go roślinom. Przy zastosowaniu naszego preparatu możemy
zredukować dawki nawozów azotowych o 30-40 kg/ha czystego N, przy czym nie
występują okresowe niedobory tego składnika dla roślin i jednocześnie nie
następuje gromadzenie się w bulwach szkodliwych azotanów.
Drugim preparatem bakteryjnym o działaniu nawozowym z naszej oferty jest
FOSFOR® bacter (biFOSFOR) oparty na bakterii Bacillus megaterium. FOSFOR®
bacter (biFOSFOR) przetwarza fosfor znajdujący się w glebie w związkach trudno
dostępnych dla roślin do form łatwo przyswajalnych, w związku z czym możemy
bardziej racjonalnie i efektywnie dawkować nawozy fosforowe na plantacjach
ziemniaka, wykorzystując naturalną zasobność gleb w ten pierwiastek.
Zastosowanie naszego produktu pozwala zredukować dawkę nawożenia
fosforowego o 50-60 kg/ha czystego P₂O₅, poprawia ukorzenianie i rozrost systemu
korzeniowego oraz stymuluje rozwój i dojrzewanie roślin. Zarówno AZOT® bacter
(biAZOT) jak i FOSFOR® bacter (biFOSFOR) najlepiej zastosować na etapie
przygotowania pola przed sadzeniem, wykonując oprysk na dobrze uwilgotnioną
glebę, przy pochmurnej pogodzie lub w godzinach wieczornych. Po oprysku
wskazane jest płytkie przemieszanie gleby. Zalecane dawki obu preparatów to
0,5-1 kg/ha, można je połączyć w jednym zabiegu z wcześniej wspomnianym
koncentratem humusowym LIGNOhumat ® Super.

Rys. 2. Odmiany skrobiowe po dolistnej aplikacji LIGNOhumat® Super wraz
z zabiegami fungicydowymi i insektycydowymi – woj.warm.-mazurskie VII.2015

Rys. 3. Wysokie plony wyrównanej wielkości bulw po zastosowaniu NANO-GRO®
i Naturalnego Plonu® – woj. warm.-mazurskie IX.2016
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Kolejny produkt bakteryjny z naszej oferty,
PROTECT® bacter (biPROTECT) z Bacillus subtilis
ma duże znaczenie dla zdrowotności plantacji
ziemniaka. Jest to preparat o działaniu ﬁtosanitarnym, który skutecznie ogranicza rozwój
patogenów powodujących choroby grzybowe
ziemniaka (zaraza ziemniaczana, alternarioza,
rizoktonioza) jak i bakteryjne (czarna nóżka,
m o k ra zg n i l i z n a ) . Za b i eg p ro ﬁ l a kt yc z n y
PROTECT® bacter (biPROTECT) należy wykonać
jeszcze przed sadzeniem bulw stosując 2-3 kg/ha,
w warunkach jak dla opisanych wcześniej
preparatów bakteryjnych. Kolejne opryski
wykonujemy już na rosnące rośliny jako zabiegi
alternatywne lub uzupełniające dla konwencjonalnie stosowanych fungicydów. Należy przy
tym pamiętać, że stosowane w chemicznej
ochronie ziemniaka fungicydy zawierające
związki miedzi działają nieselektywnie niszcząc
także zawarte w PROTECT® bacter (biPROTECT)
szczepy bakterii Bacillus subtilis. Bardzo
polecanym zabiegiem jest oprysk plantacji
preparatem na 1-2 tygodnie przed zbiorem bulw
w celu zabezpieczenia ich przed chorobami
występującymi w okresie przechowywania,
z w ł a s zc za w p rzy pa d ku u p ra w y o d m i a n
konsumpcyjnych czy sadzeniaków.
Ważnym elementem plonotwórczym naszej
technologii w produkcji ziemniaka jest stymulacja
preparatem NANO-GRO®, któr y pobudza
kompleksowo układ hormonalny roślin,
powodując intensywniejszy wzrost i rozwój części
nadziemnej i systemu korzeniowego. W efekcie
otrzymujemy znacząco wyższe plony (o 10-25%),
zbiory są wcześniejsze, a bulwy są bardziej
wyrównane pod względem wielkości (mniej jest
drobnych bulw). Ponadto wzrasta zawartość
skrobi w bulwach, co ma duże znaczenie
w uprawie odmian skrobiowych. W badaniach
prowadzonych w Czechach uzyskano po
zastosowaniu naszego stymulatora 15% wzrost
p l o n u s k ro b i z 1 h a w sto s u n ku d o p ó l
kontrolnych. NANO-GRO® podwyższa także
naturalną odporność roślin na choroby oraz
zwiększa tolerancję na warunki stresowe
występujące w czasie wegetacji (przymrozki,
susze, uszkodzenia roślin). Preparat możemy
stosować już na etapie zaprawiania bulw stosując:

Rys. 4. Odmiany skrobiowe po dolistnej aplikacji
LIGNOhumat® Super wraz z zabiegami
fungicydowymi i insektycydowymi
– woj.warm.-mazurskie VII.2015
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Zarówno Naturalny Plon® jak i LIGNOhumat®
Super stosowane łącznie z fungicydami czy
insektycydami działają ochronnie i regenerująco
na rośliny oraz poprawiają przyswajalność
makro- i mikroelementów z nawozów dolistnych.
Ponadto świetnie wspomagają regenerację
plantacji uszkodzonych przez przymrozki, na
które narażone są zwłaszcza uprawy ziemniaków
jadalnych na wczesny zbiór.Jak widać z powyższego przeglądu, nasze produkty znakomicie
się sprawdzą w różnych kierunkach produkcji
i systemach uprawy ziemniaka, pozwalając na
uzyskanie wysokich plonów bulw dobrej jakości
i zdrowotności. Stosując preparaty ﬁrmy Agrarius
mogą Państwo sprostać wymaganiom rynku
i osiągnąć zadowalające efekty stosując
technologię przyjazną środowisku, konsumentom i waszym plantacjom.

EKSPERT RADZI

10 granulek na 1 tonę sadzeniaków. Poza zaprawianiem polecamy 1-2-krotne
opryski młodych roślin (od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy formowania
pąków) w dawce 8 granulek /1 ha.
Od wiosny 2017 nasz stymulator dostępny jest także w wersji płynnej, wzbogacony o
kwasy humusowe - NANO-GRO® AQUA. Jest to formulacja przeznaczona do
stosowania przez oprysk w dawce 250 ml/ha.
Kwasy humusowe i ekstrakt z alg Ascophyllum nodosum zawiera także preparat do
dolistnego odżywiania roślin Naturalny Plon®. Produkt ten aplikowany 2-3-krotnie
w czasie wegetacji w niewielkich dawkach (100 g/ha) dzięki wysokiej zawartości
łatwo przyswajalnych L-aminokwasów, ﬁtohormonów, makro- i mikroelementów
doskonale odżywia, stymuluje i wzmacnia rośliny. Zapobiega powstawaniu
okresowych niedoborów substancji odżywczych w okresie intensywnego wzrostu
ziemniaka oraz zwiększa tolerancję na stresy wodne i termiczne.
Ponadto zawarte w preparacie kwasy humusowe intensyﬁkują fotosyntezę dzięki
zwiększeniu zawartości chloroﬁlu w liściach oraz poprawiają transport składników
pokarmowych do korzeni i bulw. Podobny efekt na roślinach ziemniaka
otrzymujemy stosując dolistny oprysk wcześniej wspomnianym koncentratem
humusowym LIGNOhumat ® Super (100 g/ha).

MEGA SiLA

MEGA PLON

STYMULATOR WZROSTU
INDUKTOR ODPORNOŚCI
REGENERATOR
WZMACNIACZ METABOLIZMU
ANTYSTRESOR
ZAPEWNIJ SOBIE

OD SAMEGO POCZĄTKU
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WiĘCEJ CUKRU
W CUKRZE
…CZYLI JAK PODNIEŚĆ PLON CUKRU

Dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Hodowla buraka cukrowego odgrywa bardzo istotną rolę
w funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego, ponieważ produkty
uboczne pozyskiwane z pola (liście) oraz z cukrowni
(wysłodki) stanowią źródło paszy dla przeżuwaczy.
Dodatkowo liście coraz częściej traktuje się jako nawóz
organiczny. Buraki są też wykorzystywane jako przedplon dla
roślin zbożowych.
Najważniejszymi cechami użytkowymi buraka cukrowego jest: plon korzeni,
zawartość sacharozy w korzeniach, wydajność wykrystalizowanej sacharozy
i technologiczny plon cukru, który jest wypadkową trzech poprzednich cech.
Najwięcej cukru jest gromadzone w środkowej części korzenia, a pra-widłowo
wykształcone korzenie powinny być klinowate.
Burak cukrowy odznacza się bardzo dużymi potrzebami wodnymi, ponieważ tworzy
dużą masę plonu, a jego powierzchnia liści jest najbardziej rozwinięta spośród
wszystkich gatunków roślin uprawnych. Wydajność buraka jest uzależniona od
zaopatrzenia w wodę. Jeżeli roczna suma opadów wynosi 600-700 mm i jest dobrze
rozłożona w całym okresie wegetacji, to możliwe jest uzyskanie wysokich plonów
korzeni. Należy jednak pamiętać o właściwej uprawie roli, aby roślina mogła
oszczędnie gospodarować wodą.
Najintensywniejszy przyrost plonu korzeni i cukru przypada w czerwcu, lipcu oraz
sierpniu więc wtedy kiedy mamy największe problemy z niedoborami wody. Jeżeli
w tym okresie rośliny zostaną niewystarczająco zaopatrzone w wodę to może
przyczynić się to do uzyskania niższych plonów korzeni.
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Burak cukrowy nie jest rośliną wymagającą
wysokich temperatur. Najkorzystniejszą średnią
temperaturą dobową jest 12-16°C. Jednak jest
wrażliwy na rozkład i wahania temperatur w ciągu
doby. W pierwszych dniach po wschodach jest
najbardziej wrażliwy na niskie temperatury,
a przymrozki do -3°C mogą być szkodliwe.
W zależności od odmiany, ich reakcja na
zróżnicowaną temperaturę podczas wschodów
jest inna.
Pierwszym momentem krytycznym w uprawie
buraka są bez wątpienia wschody. Temperatura
gleby powinna mieć w tym okresie ok. 6-8°C.
Spadek temperatury po wschodach, bądź nawet
przymrozki, mogą mocno zaszkodzić plantacji
i powodować wypadnięcia roślin. Dodatkowo
wigor roślin we wczesnych fazach rozwojowych
może zaburzyć intensywna ochrona herbicydowa. Intensywne budowanie systemu korzeniowego dzięki dobremu odżywieniu roślin w tym
okresie może zwiększyć ich tolerancję na niekorzystne warunki pogodowe i czynniki chemiczne
oraz podnieść zdolność regeneracji młodych
o rga n ów a s y m i l a c yj n yc h . Za sto s owa n i e
w uprawie stymulatora wzrostu i induktora
odporności NANO-GRO® wpływa na szybki
i równomierny wzrost systemu korzeniowego co
wpływa na doskonałe pobieranie składników
pokarmowych i wody, nawet w warunkach ich
deﬁcytu. Poprzez to następuje prawidłowe
odżywianie roślin oraz zwiększa ich odporność.
NANO-GRO® to produkt unikatowy na rynku
którego działanie polega na działaniu na
poziomie komórki rośliny.
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Preparat zaraz po aplikacji wnika do komórek rośliny powodując natychmiastową
reakcję polegającą uruchomieniu wewnątrzkomórkowego potencjału plonotwórczego:
na wytworzeniu naturalnych hormonów wzrostu, wzmocnieniu ścian i błon
komórkowych, zagęszczeniu soku komórkowego, zaopatrzeniu komórek w składniki
pokarmowe, wytworzeniu chlorofilu i aktywacji procesów wzrostowych i rozwojowych
rośliny.

Okazało się, że przy jednokrotnym zastosowaniu
oprysku preparatem wzrósł nie tylko plon korzeni,
ale jednocześnie polaryzacja, także synergiczne
działanie pokazało wzrost plonu cukru o 3,2-4,2
tony z hektara, co procentowo daje niewiarygodne
30-40%.

Dostarczenie substancji o działaniu biostymulującym w jak najwcześniejszej fazie
rozwojowej (zaraz po wschodach w fazie już pierwszego liścia właściwego) rośliny
powoduje, że rośliny mają zdecydowanie lepszy wigor, lepiej znoszą niekorzystny
wpływ niskich temperatur oraz środków ochrony roślin. W uprawie buraków
cukrowych jest to kluczowe dla uzyskaniu wysokich plonów korzeni oraz cukru.
Rośliny poddane działaniu NANO-GRO® są silniejsze, zdrowsze, bardziej odporne na
wszelkiego rodzaju stresu występujące w czasie całego okresu wegetacyjnego.

Wcześniejsze doświadczenia polowe z regionów
Opolszczyzny, Dolnego śląska, a także Warmii
i Mazur potwierdzają pozytywny wpływ oprysku
naturalnie działającym stymulatorem NANOGRO® na plon cukru. Dodam tylko, że koszt
oprysku NANO-GRO® lub NANO-GRO® AQUA
kształtuje się na poziomie około 60 -65 zł/ha.

NANO-GRO® zwiększa odporność rośliny na stres, powoduje szybką regenerację
roślin nawet po tak niekorzystnych zjawiskach jak grad, nagłe zmiany
temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu i uszkodzenie roślin po zastosowaniu
herbicydów lub pestycydów.
NANO-GRO® wpływa również korzystnie na wzrost plonu i parametry
jakościowe korzeni buraka cukrowego (podnosi technologiczny plon cukru).
Dodatkowo zastosowanie NANO-GRO® z innymi preparatami takimi jak fungicydy
lub nawozy dolistne powoduje lepsze wchłanianie tych substancji i wzmacnia ich
właściwości.
W roku 2017 ﬁrma Osadkowski-Cebulski przeprowadziła w Cukrowni Świdnica
doświadczenia nad wpływem opryskiwania buraków cukrowych stymulatorem
NANO-GRO® uzyskując bardzo dobre wyniki. Próby przeprowadzono
w Gospodarstwie Rolnym Pana Mirosława Pater na odmianie Gardenia.

kombinacje

Rys. 1. Zdrowe buraki cukrowe po oprysku
NANO-GRO®.

średnia waga
korzeni

plon

zawartość
cukru

plon cukru

plon cukru
różnica

g

t/ha

%

t/ha

t/ha

513,0

61,6

16,08

9,9

- 4,2

626,0

64,7

16,91

10,9

- 3,2

744,0

80,6

17,49

14,1

0

KONTROLA I
standardowa uprawa

KONTROLA I
standardowa uprawa

NANO-GRO®

oprysk

Tabela 1. Plon korzeni i plon cukru buraka cukrowego Gardenia.
Cukrownia Świdnica, 2017.
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WYSOCE PRZYSWAJALNE FORMY MIKROELEMENTÓW
Z TURBO DOŁADOWANIEM.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NA RODZIMYM RYNKU

Dr Daniel Mikła

Innowacyjne, wysoce skoncentrowane, żelowe nawozy mikroelementowe
do dolistnego dokarmiania upraw polowych oparte na bazie związków krzemu.
Nowe kierunki rozwoju przemysłu nawozów przeznaczonych do dolistnego
dokarmiania roślin, związane są z technologiami wykorzystania, specyﬁcznych
właściwości wyselekcjonowanych związków krzemowych. Synergiczne
połączenie korzystnych właściwości płynnego, mikroelementowego
dokarmiania roślin, dobroczynnego wpływu związków krzemu oraz
innowacyjnych właściwości ﬁzykochemicznych układów żelowych, skutkują
istotnym zwiększeniem skuteczności zaopatrzenia roślin w składniki nawozowe.
Mikroelementy odpowiedzialne są za wiele procesów sterujących wzrostem roślin,
uczestnictwo w procesach biochemicznych zachodzących w roślinie, wchodzą w
skład enzymów i decydują o koncentracji wielu hormonów w tkankach. Pomimo
tego, że przeważnie do mikroelementów niezbędnych dla roślin zalicza się dziewięć
pierwiastków, zazwyczaj tylko na bazie siedmiu z nich (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co)
produkuje się mikronawozy. Nawozy takie wytwarza się i stosuje w celu zapewnienia
optymalnego odżywienia rośliny. Przy zachowaniu wysokiej efektywności
nawożenia zminimalizować można niekorzystny wpływ na środowisko. Nawożenie
mikroelementami powinno zapewnić zróżnicowanie składu dostosowanego do
potrzeb roślin oraz możliwość zastosowania interwencyjnie preparatu
zawierającego jeden lub kilka składników występujących w niedoborze.
Zaopatrzenie roślin na mikroelementy zależy od szeregu czynników, takich jak typ
gleby, odczyn gleby (przy pH > 6-7 większość mikroelementów (poza molibdenem)
jest trudno dostępna dla roślin), zawartości części ilastych i próchnicy w glebie,
warunki wilgotnościowe i powietrzne w glebie, mikrobiologiczna aktywność gleby,
gatunek, odmiana i wiek rośliny oraz dawka i rodzaj zastosowanego mikroelementu.
Płynne nawozy mikroelementowe mają szereg zalet, przez co ich stosowanie jest
zgodne z dobrą praktyką w zakresie nawożenia i ochroną środowiska naturalnego:
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charakteryzują się szybkim i skutecznym
działaniem, zwłaszcza w warunkach ograniczonego uwilgotnienia gleby,
nawożenie nimi może być stosowane w okresach dostosowanych do odżywczych potrzeb
rośliny,
cechuje je wysoki stopień pobrania składnika
pokarmowego przez roślinę, co pozwala na
zmniejszenie dawkowania nawozów, a tym
samym zmniejszenie oddziaływania na
środowisko,
można je stosować dolistnie oraz łączyć ze
środkami ochrony roślin,
są jednorodne w masie, co umożliwia stosowanie żądanego składu mikroelementowego
i nawożenie w sposób równomierny,
cechuje je możliwość mechanizacji i automatyzacji technik stosowanych w nawożeniu.
Linia SOLER to żelowe nawozy mikroelementowe,
przeznaczone do dolistnego dokarmiania
podstawowych upraw polowych takich jak zboża
(SOLER C), rzepak (SOLER R), buraki cukrowe
(SOLER B) oraz kukurydza (SOLER K). Nawozy te
charakter yzują się natychmiastowym
dostarczaniem roślinom składników odżywczych
w proporcjach odpowiadających ich konkretnym
wymaganiom pokarmowym. Preparaty SOLER
wyróżniają się bardzo dużą koncentracją
składników nawozowych. Zawierają mangan
(Mn), miedź (Cu) oraz cynk (Zn), które odgrywają
kluczową rolę w fotosyntezie i procesach
enzymatycznych w roślinie, przez co mogą
poważnie wpływać na wzrost, jakość i zdrowotność plonów. Zawierają również bor (B), który
ma szczególne znaczenie dla rozwoju owoców
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ROLNICTWO

Składnik
Mangan
Miedź
Cynk
Bor
Molibden
Siarka
SUMA

Mn
Cu
Zn
B
Mo
SO3

Technologia QM6 charakteryzuje się zawartością jonów wybranych metali w specjalnej
formacji i ilościach zmuszających rośliny do
zwiększonego pobierania składników
nawozowych, szybszego wzrostu i lepszego
plonowania. Technologia SILEVEL zamyka
składniki nawozowe pomiędzy płaszczyznami
wyselekcjonowanych krzemianów i zatrzymuje je
na roślinie determinując stabilne i długotrwałe
pobieranie.

Zawartość % w/w
4,00
2,50
3,50
0,10
0,02
13,70
23,82

Zawartość % w/v
5,20
3,25
4,55
0,13
0,026
17,80
30,96

Zawartość % w/w
4,00
1,50
3,50
1,00
0,02
12,30
22,32

Zawartość % w/v
5,20
1,95
4,55
1,30
0,026
16,00
29,03

Zawartość % w/w
4,00
2,00
3,00
1,00
0,02
12,4
22,42

Zawartość % w/v
5,20
2,60
3,90
1,30
0,026
16,1
29,13

Zawartość % w/w
3,50
2,00
4,00
0,5
0,02
12,9
22,92

Zawartość % w/v
4,55
2,60
5,20
0,65
0,026
16,70
29,73

Rys. 1. SOLER C – zawartość składników odżywczych.

Składnik
Mangan
Miedź
Cynk
Bor
Molibden
Siarka
SUMA

Mn
Cu
Zn
B
Mo
SO 3

Rys. 2. SOLER R – zawartość składników odżywczych.

Składnik
Mangan
Miedź
Cynk
Bor
Molibden
Siarka
SUMA

Mn
Cu
Zn
B
Mo
SO3

Rys. 3. SOLER B – zawartość składników odżywczych.

Składnik
Mangan
Miedź
Cynk
Bor
Molibden
Siarka
SUMA

Mn
Cu
Zn
B
Mo
SO3

Rys. 4. SOLER K – zawartość składników odżywczych.

AGRARNEWS

www.agrarius.eu

13

EKSPERT RADZI

i liści, translokacji cukrów i procesów repro-dukcyjnych oraz pomaga w regulacji
równowagi wody w komórkach roślinnych. W skład produktów SOLER wchodzi
również molibden (Mo), który jest niezbędny w metabolizmie azotanów
w roślinie. Każdy z wymienianych preparatów nowej linii SOLER zawiera także
bardzo dużą ilość siarki. Dobre zaopatrzenie roślin w siarkę może przyczyniać się
do ich odporności na mróz, suszę i choroby. Nawożenie nią nie tylko korzystnie
wpływa na plony roślin, ale również istotnie podnosi ich jakość. W nawozach
SOLER zastosowano dwie innowacyjne formuły QM6 oraz SILEVEL .

WAPNOWANIE

GLEBA

EKSPERT RADZI

- SPRAWA NAJWYŻSZEJ WAGI

Dariusz Panas
Doradca Agrarius

Znaczenie wapnia pochodzącego z nawozów wapniowych jest olbrzymie.
Wapń jest potrzebny zarówno do regulowania odczynu pH gleby jak i jest
niezbędnym pierwiastkiem potrzebnym roślinom do prawidłowego
wzrostu i rozwoju, którego nie da się zastąpić żadnym innym
pierwiastkiem.
Uregulowanie odczynu gleby sprzyja poprawie jej właściwości ﬁzycznych
i chemicznych, ale również zmniejsza porażanie roślin przez niektóre choroby (np.
kiłę kapustnych). Wapnowanie gleby sprzyja rozwojowi pożytecznych
mikroorganizmów glebowych, które szybciej przetwarzają resztki pożniwne na
materię organiczną. Gleba o uregulowanym pH magazynuje większe ilości
składników pokarmowych w formach przyswajalnych dla roślin (sorpcja). Wapń
regulując pH gleby odgrywa kluczową rolę w tworzeniu próchnicy. Gleby
o właściwym, uregulowanym pH są cieplejsze, mają lepszą strukturę
granulometryczną, lepsze właściwości ﬁzykochemiczne, większą pojemność
wodną, większą sorpcję wymienną, są łatwiejsze w uprawie, są po prostu żyzne.
Wapń, najsilniej jest przytrzymywany w glebie przez substancję próchniczną,
w wyniku zarówno jej dużej pojemności sorpcyjnej względem kationów jak
i tworzeniem połączeń chelatowych z wapniem przez niektóre związki organiczne
wchodzące w skład próchnicy. Wapń znajdujący się w kompleksie sorpcyjnym może
przechodzić do roztworu glebowego skąd jest pobierany przez rośliny w streﬁe
bezpośrednio otaczającej korzenie. Zaobserwowano, że korzenie roślin nie wnikają
w te warstwy gleby, które są pozbawione wapnia, mimo że wszystkie inne niezbędne
warunki do życia są spełnione.
Przy dużym zakwaszeniu gleby, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu nieregularne
nawożenie organiczne (w wielu gospodarstwach brakuje nawozów organicznych),
może dochodzić nawet do ujemnego działania nawozów mineralnych. Rolnik stosujący nawozy w nieodpowiednich warunkach nie tylko ponosi wtedy niemałe
koszty, ale także przyczynia się do dodatkowych strat.
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Dostępne w handlu i stosowane nawozy
mineralne, zwłaszcza azotowe i fosforowe, są
w większości szczególnie wrażliwe na nadmierne
zakwaszenie gleby.
Skutkiem zakwaszenia gleby jest z jednej strony
blokowanie i zmniejszenie przyswajalności
składników pokarmowych roślin, głównie
fosforu, potasu, magnezu i siarki, a z drugiej
strony, zwiększenie ruchliwości niebezpiecznych
metali ciężkich. Nieodpowiednia, za niska
kwasowość gleby związana z deﬁcytem wapnia
powoduje ujawnienie się toksyczność glinu dla
roślin (pH poniżej 5,5). Już przy lekkim
zakwaszeniu gleby minerały ilaste, będące
najdrobniejszą frakcją gleby zamiast tworzyć
strukturę gruzełkowatą stają się mobilne i agregaty glebowe rozpadają się. Stosowanie nawozów
wapniowych redukuje niekorzystny wpływ
kwasowości na wymienione właściwości
ﬁzykochemiczne gleb.

Zakwaszenie gleb, szczególnie lekkich,
skutkuje większym wymywaniem
składników pokarmowych, uwstecznianiem fosforu, osłabia wiązanie azotu
z powietrza, spowalnia tempo rozkładu
organicznych związków wapnia, azotu
i siarki.
Spośród trzech głównych składników pokarmowych to fosfor najsilniej reaguje na zakwaszenie gleby, ponieważ najefektywniej plonotwórczo działa w glebie o odczynie zbliżonym do
pH = 7,0.
W optymalnym odczynie jest większa
przyswajalność również takich pierwiastków jak:
magnez, potas i azot – głównie w formie
amonowej.
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Wapń i magnez są podstawowymi składnikami mineralnymi
niezbędnymi roślinie do prawidłowego wzrostu i plonowania.
W okresie wegetacji narasta akumulacja obu składników w całej
roślinie. Tylko gleby dobrze zaopatrzone w oba przyswajalne
składniki, przy jednoczesnym braku czynników zakłócających ich
pobieranie, są w stanie pokryć potrzeby dobrze plonujących roślin.

GLEBA
Współdziałanie wapna (synonim nawozów
wapniowych, czyli CaO, CaCO3 z azotem objawia
się tworzeniem warunków do pobierania przez
rośliny azotu, a także innych składników
mineralnych, takich jak potas, czy tez magnez;
oraz dodatni wpływ jonów wapnia i magnezu na
pobieranie przez rośliny azotu w fazach
największego wzrostu i tworzenia plonu. Takie
działanie wapna ma znaczenia zarówno w latach
mokrych, jak i suchych.
Rośliny dobrze ukorzenione, efektywnie
pobierają azot azotanowy z gleby, tym samym
zastosowany azot nawozowy zostaje w większym
stopniu wykorzystany.Ponadto rośliny lepiej
odżywione azotem, lepiej znoszą stresy, w tym
susze.
Powolny wzrost odczynu umożliwia osiągnięcie
pH optymalnego dla uprawianej rośliny. Jeżeli
gleba uzyska wymagane optimum (dla danej
kategorii agronomicznej), należy pamiętać o wapnowaniu zachowawczym. Każdego roku część
wapnia wywieziemy z plonem, część ulegnie
wymyciu (szczególnie na glebach lekkich i mało zasobnych w substancję organiczną), poniesiemy
też straty z tytułu wystąpienia procesów
zakwaszających w glebie, wywołanych stosowaniem nawozów mineralnych i opadami kwaśnych
deszczów. Roczny ubytek CaO na 1 ha/UR może
dochodzić nawet do 400 kg, w zależności od ich
n atę że n i a i wza j e m n e go n a k ł a d a n i a s i ę
poszczególnych czynników.
Idealnym wapnem przeznaczonym do stosowania we wszystkich uprawach jest humiCalc+,
który:

stabilizuje odczyn pH gleby
reguluje właściwości wodne,
powietrzne i cieplne gleb
wpływa korzystnie na procesy biologiczne
uruchamia trudno przyswajalne
składniki pokarmowe w glebach
wspomaga proces powstawania próchnicy

Niedobór wapnia i magnezu spowodowany niskim odczynem gleby prowadzi do
wzrostu wrażliwości roślin na stresy, głównie niedobór wody (susza), lecz także
zwiększa podatność na choroby i atak szkodników.
W polskiej praktyce rolniczej w zasadzie realny problem agrotechniczny stanowi zbyt
niski, jak dla prawidłowego wzrostu pszenicy, odczyn gleby. Jednoczesne
przygotowanie stanowiska o odpowiednim odczynie a do tego zasobnego w przyswajalny magnez należy rozważać w kilku wariantach:
Gleby kwaśne > wapnowanie nawozami wapniowymi
Gleba kwaśna i niska zasobność w magnez aplikacja nawozów wapniowo
-magnezowych
Niedożywienie roślin magnezem w okresie wegetacji dolistne dokarmianie
Proﬁlaktyczne dostarczenie wapnia w fazach newralgicznych dla roślin
stosowanie saletry wapniowej

humiCALC+ zawiera w swoim składzie bardzo
reaktywną formę wapnia, kwasy humusowe
najwyższej jakości oraz aktywatory funkcji
biologicznych, pomagające budować odporność
roślin, uwalniać fosfor z trwałych połączeń w glebie niedostępnych dla roślin w formy dostępne
oraz zapobiegać uwstecznianiu składników
odżywczych. Preparat może być stosowany do
wszystkich gleb w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie, do regularnego stosowania, zgodnie
z planem nawożenia, jak i interwencyjnie. Ważne
jest, że może być używany na różnych etapach
rozwoju upraw, najlepiej przedsiewnie, poza
okresem wegetacji, od późnego lata do wczesnej
wiosny.

Zalecane dawkowanie:

Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym rozwiązującym jednocześnie problem
kwasowości gleby, potencjalnych niedoborów wapnia i realnych niedoborów
magnezu jest wapnowanie, ze wskazaniem na wapno węglanowe. W pierwszej
kolejności należy jednak wyraźnie zdeﬁniować optymalny zakres odczynu gleby
w zależności od kategorii agronomicznej gleby. Przewapnowanie, czyli stan gleby,
w którym występuje nadmierny wzrost odczynu w stosunku do jej potencjału
neutralizujacego, wywołuje niedobór mikroskładników, zwłaszcza manganu a także
magnezu.
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Jedyną wadą wapnowania, zwłaszcza przy gwałtownej zmianie odczynu jest to, że
wzrost pH gleby ogranicza przyswajalność przez rośliny większości
mikroelementów. Dlatego do wapnowania poleca się formy węglanowe wapnia,
które działają wolniej ale za to wpływają korzystnie na życie biologiczne w glebie
(formy tlenkowe niszczą je) a przez dzia-łanie korzystnej mikroﬂory udostępniają
mikroelementy z gleby dla roślin.
Wpływ wapnia na gleby i odpowiedni odczyn ich pH na właściwości ﬁzykochemiczne
jest bardzo złożony. Ważne jest, że pH nie można zmieniać na siłę i że każda kategoria
gleb ma inny zakres optymalnego pH.
Prawidłowe wapnowanie ogranicza występowanie szkodliwych dla rozwoju roślin
grzybów i pasożytów, które preferują kwaśny odczyn gleby.
Nieprawidłowy odczyn ma efekt biologiczny, mający określony skutek
agronomiczny, czyli utratę plonu. Obserwowany stan jest wynikiem działania
szeregu procesów, które maja charakter bezpośredni tak jak toksyczność glinu
i manganu, czego skutkiem jest zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego
roślin. W rezultacie roślina nie rozbudowuje systemu korzeniowego, zarówno
pionowo, w głębsze warstwy proﬁlu glebowego, jak i poziomo. Ograniczona zostaje
zdolność rośliny do pobierania składników ruchliwych, głównie azotanów
i siarczanów, a w drugim składników nieruchliwych, takich jak fosfor i potas.
Zakłócenie pobierania azotanów ma wymierne skutki ekologiczne, gdyż prowadzi
do wymywania tych związków do wód gruntowych, powodując ich zanieczyszczenie. Składniki te nie zostaną, wiec pobrane przez roślinę, a tym samym nie
wpłyną na wzrost plonu. Stwierdzony w roślinach niedobór fosforu wynika nie tylko
ze słabo rozwiniętego systemu korzeniowego roślin, lecz także z przekształcenia
zastosowanych w nawozach lub obecnych w glebie przyswajalnych form fosforu
w fosforany glinu, a przy bardzo głębokim spadku odczynu (pH < 4,0) w fosforany
żelaza. Proces silnego uwsteczniania fosforu ujawnia sie dopiero w warunkach
odczynu kwaśnego (pH < 4,7).
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INNOWACYJNY, WIELOKIERUNKOWY

PEŁNA OPCJA... KONDYCJONER CIECZY ROBOCZEJ

Dr Daniel Mikła

Prowadząc zabiegi agrochemiczne w postaci oprysków zdarza się, że
zauważamy ich zmienną skuteczność. Powodem tego mogą być takie czynniki
jak nie właściwa pora dnia zabiegu, temperatura otoczenia, niewłaściwy
preparat czy też nie odpowiednia dawka. Zdarza się też jednak, że przyczyną
obniżonej skuteczności środków ochrony roślin, nawozów czy stymulatorów
wzrostu jest zła jakość wody wykorzystywanej do sporządzania cieczy roboczej.
Mając to na uwadze, korzystnie jest, aby każdy rolnik zlecił analizę chemiczną wody
używanej do oprysków. Na podstawie wyników można dokonać korekty właściwości
wody tak aby były one korzystne dla określonych zastosowań.
Głównymi parametrami na jakie należy zwrócić uwagę są pH oraz twardość wody.
Optymalny zakres wartości odczynu cieczy roboczej, wykorzystywanej do zabiegów
agrotechnicznych, mieści się w granicach 4,5 – 6,0. Wody używane przez rolników
zazwyczaj mają pH lekko zasadowe (7,5 – 8,5). Wskazane jest obniżanie pH takich
cieczy. Bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym skuteczność działania
oprysków jest twardość wody wykorzystywanej do sporządzania cieczy roboczej.
W wodzie twardej (czyli zawierającej duże ilości takich jonów jak Ca2+, Mg2+, Mn2+,
Fe2+, Pb2+ i innych) dochodzi do reakcji jonów z substancjami aktywnymi,
pochodzącymi z dodawanych preparatów. W konsekwencji następuje obniżenie
skuteczności lub całkowita blokada ich oddziaływania. Szczególnie mocny,
negatywny efekt można stwierdzić w przypadku herbicydów. Twarda woda
charakteryzuje się również znacznie większym napięciem powierzchniowym. Ma to
negatywny wpływ na skuteczność pokrycia powierzchni liści przez ciecz roboczą,
a w konsekwencji na skuteczność stosowanych preparatów. Korzystnie jest również,
aby ciecz robocza charakteryzowała się właściwościami buforowymi. pH roztworu
jest wtedy w pewnym zakresie stabilne i nawet dodatek silnych kwasów lub zasad
nie spowoduje jego zmiany.
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Adiuwant rolniczy deﬁniuje się ogólnie jako
substancję dodawaną do zbiornika opryskiwacza,
nie będącą pestycydem, nawozem ani
st y m u l ato re m , któ ra p o p ra w i d z i a ł a n i e
aplikowanych składników aktywnych. Te
adiuwanty wykonująróżnorodne zadania, ale ich
wkład w podnoszenie wydajności produkcji
roślinnej można pod-sumować jako pomoc w
zoptymalizowaniu poziomu skuteczności
chemikaliów stosowanych w rolnictwie.
Wśród różnych zadań jakie wymagają zastosowania adiuwantów są takie jak: poprawa
zwilżalności, wzmocnienie przywierania cieczy
roboczej do liścia, wzmaganie pobierania
składników aktywnych, poprawa mieszalności, dyspersji i właściwości emulgujących,
ograniczanie zwiewania kropli oraz wpływ na
graniczenie pienienia cieczy roboczej.

Bardzo dobrym sposobem na stabilizację wielu
istotnych parametrów wody jest zastosowanie
kondycjonera cieczy roboczej Full KONDYCJA –
dyktator pH. Jest to preparat wielokierunkowy, który problem rozwiązuje kompleksowo.
Full KONDYCJA – dyktator pH zastosowany
w ilości 1 litr na 1000 litrów wody, obniża jej pH z
7,1 do 4,5-4,7. Tak ustabilizowana ciecz robocza
charakteryzuje się optymalnymi właściwościami
dla stosowania większości środków ochrony
roślin, nawozów oraz stymulatorów. Dzięki
zawartym w preparacie Full KONDYCJA –
dyktator pH składnikom kondycjonującym
niekorzystne jony są blokowane, twardość wody
jest redukowana oraz istotnie zmniejsza się
napięcie powierzchniowe. Po dodaniu do wody
preparatu Full KONDYCJA – dyktator pH ciecz
robocza nabiera właściwości buforowych.
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Dzięki zawartym w preparacie Full KONDYCJA – dyktator pH substancjom
kondycjonującym, ciecz robocza charakteryzuje się mniejszym napięciem
powierzchniowym i lepszym rozmyciem na liściu. Powierzchnia wchłaniania staje
się znacznie większa a pokrycie bardziej równomierne. Stan taki skutkuje
mocniejszym i szybszym poborem składników aktywnych. Według badań
Wykonanych w Zakładzie Technologii i Procesów Chemicznych Politechniki
Wrocławskiej, zastosowanie 0,1% dodatku Full KONDYCJA – dyktator pH do wody
bardzo twardej spowodowało wzrost powierzchni styku kropli z podłożem
symulującym powierzchnię liścia o blisko 250%.

a

b

Rys. 2. Woda bardzo twarda,
a) bez dodatku Full KONDYCJA – dyktator pH,
b) z dodatkiem 0,1 % mas. kondycjonera.
Kwasy fulwowe wprowadzone do cieczy roboczej wraz z innymi składnikami Full
KONDYCJA – dyktator pH powodują zwiększenie jej lepkości. Konsekwencją tego
faktu jest znacznie lepsza przyczepność cieczy roboczej do opryskiwanych roślin. To
z kolei, umożliwia znacznie dłuższy czas kontaktu substancji aktywnych z powierzchnią roślin i leprze ich wykorzystanie. Azot, szczególnie w jego formie

EKSPERT RADZI

Rys. 1. Zależność ilości dodatku kondycjonera Full KONDYCJA na pH cieczy roboczej.

amidowej, zastosowany w cieczy roboczej,
powoduje rozluźnienie i zwiększenie
przepuszczalności wierzchniej warstwy liści roślin
poddanych opryskowi. Zjawisko to sprzyja
zwiększeniu pobierania substancji aktywnych
a w rezultacie ich lepszemu wykorzystaniu. Kwasy
fulwowe jako naturalne składniki roztworu
glebowego charakter yzują się zdolnością
stymulowania roślin oraz katalizowania wielu
procesów ﬁzjologicznych. Aplikacja kwasów
fulwowych bezpośrednio na liście stymuluje
rośliny do mocniejszego pobierania substancji
aktywnych oraz wzmaga ich wykorzystanie.
Kwasy fulwowe zawarte w Full KONDYCJA –
dy ktator pH charakter yzują się wysoką
higroskopijnością. Właściwość ta umożliwia
czerpanie wilgoci z powietrza. W konsekwencji
istotnie wydłuża się czas dostępności dla rośliny
składników aktywnych znajdujących się na liściu.
Jest to cecha unikatowa w stosunku do innych
substancji kompleksujących, chelatujących,
adiuwantów, surfaktantów, humektantów czy
antyodparowywaczy. W sytuacjach narażenia
roślin na stres, wynikający np.: z nie korzystnych
warunków pogodowych, nie właściwego
zastosowania nawozów czy też nieprawidłowego
doboru środków ochrony roślin, kwasy fulwowe
zawarte w Full KONDYCJA – dyktator pH delikatnie
łagodzą skutki tego stresu. Stosując prewencyjnie, do cieczy roboczej kondycjoner Full
KONDYCJA – dyktator pH pozwala zmniejszyć
dotychczas stosowane dawki środków ochrony
roślin, nawozów i stymulatorów co wiąże się z
wymierną korzyścią ﬁnansową. W skład preparatu
wchodzą substancje ograniczające pienienie się
cieczy roboczej. Brak pienienia się mieszaniny
w opryskiwaczu istotnie usprawnia i przyspiesza
cały proces aplikacyjny.
Reasumując, stosowanie kondycjonera Full
KONDYCJA – dyktator pH jest korzystnym,
skutecznym i oszczędnym rozwiązaniem problemu negatywnego wpływu stosowania złej
jakości wody w zabiegach agrochemicznych
oraz poprawy działania składników aktywnych
cieczy roboczej.

EKSTRAKT Z ALG MORSKICH
I SUBSTANCJI HUMUSOWYCH
POPRAWIA ODŻYWIENIE ROŚLIN
PRZYSPIESZA UKORZENIANIE
REGENERUJE ROŚLINY

HUMUSOWY
WYKORZYSTAJ MAKSYMALNIE SKŁADNIKI POKARMOWE
W RESZTKACH POŻNIWNYCH

POBUDZA FOTOSYNTEZĘ
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SADOWNICTWO

EFEKTY
INDUKOWANIA
ODPORNOŚCI
naturalnie

Arkadiusz Kartus

Drzewa owocowe już na początku swojej wegetacji
narażone są na liczne niesprzyjające warunki, np.:
wahania temperatury, niedobór/nadmiar opadów,
przymrozki itp., które zaburzają naturalny przebieg
procesów życiowych, w efekcie je osłabiając.
Przetrwanie takich warunków bez dodatkowej stymulacji jest niebywale trudne
i w efekcie kolejne fazy rozwoju są poniżej potencjalnych możliwości wzrostu, co
ﬁnalnie kończy się obniżeniem uzyskania maksymalnie wydajnego plonu.

Wzmacnianie roślin, indukowanie odporności
(przymrozki, susza)
Bardzo docenianym wśród sadowników preparatem jest NANO-GRO®. Nalistna
aplikacja produktu wczesną wiosną, bezpośrednio przed kwitnieniem (pękanie
pąków), uruchamia zarówno budowanie naturalnej odporności przed rozmaitymi
niekorzystnymi warunkami klimatycznymi i środowiskowymi (chłód, przymrozki,
susza), jak i przywraca równowagę hormonalną, maksymalizując tym samym
szybkość i bujność kwitnienia oraz utrzymanie kwiatu. Nano-stężenia pierwiastków,
zawartych w NANO-GRO® wnikają bezpośrednio do komórki rośliny i poza
indukowaniem enzymów obronnych, wpływają na maksymalną produkcję auksyn
(zwiększenie ilości wytwarzanych pąków, skuteczniejsze zawiązywanie kwiatów,
wzrost zawartości chloroﬁlu w liściach, zmniejszenie opadu kwiatów i zawiązków),
cytokinin (podział komórek, wydłużanie pędu głównego) i giberelin (lepszy
transport substancji pokarmowych). Istotny jest fakt, że zastosowanie w/wym.
stymulatora jest w pełni bezpieczne, bowiem NANO-GRO® jest organicznym
preparatem bez karencji i prewencji, a zabiegi z jego wykorzystaniem można
przeprowadzać o każdej porze (bezpieczny w czasie oblotu pszczół).
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Jeśli w wiosennych miesiącach przewidywane są
temperatury poniżej 0 o C bardzo skutecznym
rozwiązaniem jest przeprowadzenie dodatkowego
zabiegu NANO-GRO® lub NANO-GRO® AQUA na 24-48h
przed zapowiadanymi przymrozkami. Dobrze, jeśli
do cieczy roboczej dodamy także preparat algowy
Naturalny Plon®.

Osypywanie czerwcowe
i przedzbiorcze
Przy obﬁtym kwitnieniu i zawiązaniu, w czerwcu
dochodzi to tzw. opadu świętojańskiego, a w kolejnym czasie do osypywania się przedzbiorczego,
które przede wszystkim spowodowane są złym
bilansem hormonalnym (zanika produkcja
auksyny) oraz konkurowaniem zawiązków
o wodę i składniki pokarmowe. W tym czasie
ustaje także podział komórkowy i zgodnie z tą
ﬁzjologią drzewa starają się o szybkie dojrzewanie
o w o có w, a w i ę k s zą c z ę ś ć s k ł a d n i kó w
transportują jedynie do pędów i liści. Oprysk
NANO-GRO® lub NANO-GRO AQUA na 2-3
tygodnie przed zbiorem niejako zmusza roślinę
do systematycznej produkcji auksyny, a fakt, że
jest ona cały czas przewodzona aż do zawiązka
/owocu chroni przed opadaniem.
Jak pokazały badania i doświadczenia lat
ubiegłych zabieg ten doskonale wpływa także na
przyrost masy owoców oraz w bardzo szybkim
tempie pomaga w wybarwianiu się nawet przy
niskiej operacji słonecznej. W przeciwieństwie do
innych metod stymulacyjnych, zastosowanie
NANO-GRO® nie wpływa na przyspieszenie
dojrzewania.
Równie ważną rolę w zapobieganiu zrzucania
kwiatów i zawiązków pełni azot, który jest
głównym składnikiem plonotwórczym,
wchodzącym w skład aminokwasów i białek.
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Azot obok magnezu wchodzi również w skład chloroplastów, w których zachodzi
fotosynteza. W przypadku niedoboru azotu fotosynteza przebiega mniej efektywnie.
Aby uzupełnić braki azotu oraz poprawić utrzymanie na roślinie kwiatów i zawiązków (zwłaszcza dotyczy to drzew pestkowych) zaleca się zastosowanie
3 oprysków preparatem bi AZOT, zawierającym w dużym stężeniu bakterię azotową
Bacillus azotoﬁxans. Preparat ten osiadając na roślinach powoduje bezpośrednie
zaopatrzenie kwiatów i zawiązków w azot, który jest wiązany bezpośrednio z atmosfery i dostarczany roślinie po obumarciu bakterii. Zastosowanie trzykrotnego
oprysku bardzo pozytywnie wpływa na utrzymanie zawiązków. Opryski stosujemy
w fazie pąka, kwitnienia i po kwitnieniu w czasie wiązania i wzrostu zawiązków.

INDUKTOR ODPORNOŚCI
REGENERATOR

Dodatkowo możemy zastosować preparat
Naturalny Plon® lub LIGNOhumat® SUPER,
ponieważ zawarte w nich kwasy humusowe, w
postaci soli kwasów fulwowych i huminowych
pełnią funkcje uszczelniające. Dodatkowo
za w a r t e w N a t u ra l n y m P l o n i e ® c z y st e
aminokwasy z alg stymulują aktywność enzymów
pełniących kluczową rolę w metabolizmie azotu
w roślinie, co sprzyja asymilacji azotu i węgla.
W trudnej produkcji, jaką bez wątpienia jest
sadownictwo, zaniechanie zabiegów uzupełniających standardowe odżywianie często
prowadzi do strat produkcyjnych i pogorszenia
kondycji drzew na przyszłe sezony.

WZMACNIACZ METABOLIZMU
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STYMULATOR WZROSTU

SADOWNICTWO

ANTYSTRESOR

zadbaj o swój

LINIA
efektywnych

PREPARATÓW

azot

fosfor

protect

MIKROBIOLOGICZNYCH

dla rolnictwa
wysoka skuteczność działania
sprawdzona efektywność
stabilny, kontrolowany skład preparatów
bezpieczne dla środowiska
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MEGA SiLA

MEGA PLON

STYMULATOR WZROSTU
INDUKTOR ODPORNOŚCI
REGENERATOR
WZMACNIACZ METABOLIZMU
ANTYSTRESOR

‘

ZAPEWNIJ SOBIE

OD SAMEGO POCZĄTKU

WIĘCEJ NIŻ

WAPNO

CELNIE TRAFIA
w potrzeby gruntu
doglebowo i pogłównie

Zalecane dawkowanie:

gleby średnie
0,3 -0,9 t / ha

1

NAJNOWSZEJ GENERACJI SUBSTANCJE HUMUSOWE

gleby lekkie

gleby ciężkie

2

AKTYWATORY FUNKCJI MIKROBIOLOGICZNYCH

0,2-0,6 t / ha

0,4-1,2 t / ha

3

REAKTYWNA FORMA WAPNIA

