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2012 Tavaszi, rendkívüli Gabona és Repce hírlevél
Kedves Gazdálkodók!
A lassan mögöttünk lévő téli időszak sok szempontból nem volt rendhagyó. A határt járva az egész
országban probléma látható. Nagy várakozásokkal érünk a tavasz küszöbére. A 2011-es évben a száraz
nyarat követően az év őszén is nagyon kevés csapadék hullott, és a tél is csapadékmentesen múlott el.
Most a tél legvégén hullott 40 mm körüli csapadék, de ez kevés. Ez nagy problémát jelent, a talajok
vízkészletének deficitje szempontjából. Az őszi kalászosok, és az őszi káposztarepce is szárazság jeleit
mutatja. A növények az enyhe télben is tápanyagot, vizet használtak fel, mely növelte az éhségüket, és
nagymértékben gyengítette az állományokat mivel a talajból a hideg, enyhén fagyott állapotnak
köszönhetően nem volt felvehető a megfelelő mennyiség. A talaj felső 10-15 cm-es rétege folyamatosan
annyira volt csak fagyos, hogy az éhes növénykék már ne tudjanak oldószert, és a benne oldott
tápanyagokat sem felvenni, ezzel is tetézve a tél okozta stresszt. Eközben a fotoszintézishez és a
zavartalan fejlődéshez szükséges lett volna mindkét alkotóra.
Mind a kalászosok, mind repce szempontjából életbevágó fontossága lesz a kora tavaszi indításnak.
Lehetséges, hogy a különleges helyzetre tekintettel soronkívüli kezelést kell beiktatni az élet
mihamarabbi gördülékeny beindítására növényállományainkban.
A FitoHorm a tavaszi indításra az ilyen esetekre kifejlesztett nagyon különleges FitoHorm Starter
nevezetű, 4-28-26-os összetételű speciális termékét ajánlja 3 liter / ha-os adagban. A termékben a
foszfor szerves formában is jelen van, mely különleges hatékonyságot, és kiváló hatást garantál
számára. Jellemzője, hogy használatát követően azonnal beindul a gyökérnövekedés, és megemelkedik a
növényekben fito-alexinek szintje is, melyek hatására az állományok ellenállóbak lesznek.

Starter Alkalmazási javaslat Gabonafélék esetén:
Javasoljuk önmagában a FitoHorm Startert ( 4-28-26 ) 3 liter / ha dózisban, vagy kiegészítve
FitoHorm 63 Cu-val 1-2 liter / ha dózisban, hogy az összdózis ne lépje túl az 5 litert.

Starter Alkalmazási javaslat Őszi káposztarepce esetén:
Javasoljuk önmagában a FitoHorm Startert ( 4-28-26 ) 3 liter / ha dózisban, vagy kiegészítve
FitoHorm Polybór 140 oldattal 1-2 liter / ha dózisban, hogy az összdózis ne lépje túl az 5 litert.
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