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Măsuri  pentru depăşirea temperaturilor scăzute din această primăvară

dr. ing. Nelu Orlaie, ing. Naomi Orlaie, ing. Filip Orlaie

       După o perioadă de mai multe zile de încălzire, scăderea temperaturilor sub 0 0 C
conduce, în cele mai multe cazuri, la îngheţarea extracelulară. Acest fenomen se
întâlneşte cel mai frecvent la culturile de cereale, pomi şi arbuşti fructiferi, căpşuni,
rapiţă şi culturile viticole. Apa este împinsă afară din celule unde se produc cristale de
gheaţă în spaţiile extracelulare. Cristalele de gheaţă formate vor afecta serios
membrana celulară. De asemenea, se produce o puternică deshidratare a celulei.
Plantele pornesc greu din nou în vegetaţie iar fenofazele se desfăşoară cu întârziere.
Culturile supuse unui astfel de stres devin mai sensibile la atacul bolilor şi dăunătorilor.

În general, după aceste perioade de stres, plantele îşi revin greu şi este necesar să se intervină de urgenţă
pentru a stimula refacerea şi pornirea lor în vegetaţie. Cel mai indicat, în această perioadă, este folosirea unui
biostimulator care să ajute plantele  la depăşirea acestui moment şi pentru a stimula dezvoltarea lor în
continuare.

Unul din cei mai buni biostimulatori, în aceste cazuri, este Foliq Ascovigor.

Folosire

FoliQ® AscoVigor  are o formulă unică de componenți
naturali incluzând hormoni de creștere naturali – auxine,
gibereline, citokinine, betanine, vitamine – și acizi organici,
este îmbogațit în microelemente cum sunt: borul, manganul,
zincul, fierul și magneziul.

Astfel, îngrășământul are o influență pozitivă în dezvoltarea,
creșterea și a altor procese biologice din viata plantei.
Reglează procesele de înflorire, polenizare, si dezvoltarea
mugurilor. Folosirea acestui îngrăşământ accelerează
diviziunea celulară, crește mărimea fructelor, cantitatea și
calitatea producției.

FoliQ® AscoVigor este recomandat pentru stimularea
creșterii rădăcinilor, accelerarea acumulării substanțelor de
rezervă în plantă, îmbunătățirea rezistenței plantelor la stres
și o regenerare rapidă după pagubele produse de îngheț, agenți patogeni, dăunatori și alți factori nefavorabili.

În plus, extractele din alge marine, sporesc eficiența pesticidelor, și îmbunătățesc rezistența plantelor la diferite
boli.

Avantajele îngrașământului
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Calitatea ridicată a extrasului de alge marine Ascophyllum
nodosumși tehnologia modernă de extracție ușoară, care
păstrează întreaga activitate a substantelor naturale și
biologice, garantează o eficiență maximă a
îngrășământului.

Conținutul îmbogățit cu microelemente indispensabile,
alimentează plantele cu componentele nutritive necesare
creșterii și dezvoltării.

pH-ul optim (6,5-7,2) asigură o absorbție completă a
componentelor și garantează stabilitatea lichidului în
rezervor în tipul lucrului și pe toată perioada utilizării
acestuia.

 

Avantajele folosirii îngrășământului

Stimularea creșterii, dezvoltării și desfășurării proceselor biologice din viața plantelor;

Dezvoltarea sistemului radicular;

Rezistență ridicată la boli și condiții de stres (secetă, îngheț, temperaturi extreme);

Ajută la regenerarea rapidă a plantelor în urma îngețurilor din timpul iernii.

Îmbunatățește calitatea producției.

Asigură creșterea calitativă și cantitativă a recoltei.

 

Foliq Ascovigor se foloseşte în doză de 2-3 l/ha. Se pot face două tratamente la interval de 10-14 zile. Datorită
chelatării se poate utiliza în amestec cu majoritatea pesticidelor folosite. Pentru cei care au suprafeţe mici se
foloseşte în doză de 50-60 ml/10 l apă.

Importator şi distribuitor pentru România: PEPINIERELE HIDA,

TEL. 0723260107 SAU 0755761021

Pentru Moldova: 0745511088

Pentru Banat: 0743372893

Pret: 30 lei/l sau 230 lei/10 l. Se adauga cheltuielile de curierat.
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