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Dokarmianie zbóż w T2- witaminy dla zboża
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Przy wykonywaniu drugiego zabiegu fungicydowego warto zastosować
makro- i mikroelementy. Zabieg nalistny charakteryzuje się wysoką oraz
szybką przyswajalnością poprzez liście rośliny.
Dokarmianie potrzebne dla liścia flagowego

Stosując nawożenia zbóż w fazie liścia flagowego może pomóc nam w osiągnięciu ziarna o wyższej
jakości (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: paweljd).

Podanie kompleksu witaminowego dla zbóż w fazie w pełni rozwiniętego liścia flagowego, w postaci
zestawu makro- oraz mikroelementów, jest bardzo zasadne. Podane w tym terminie składniki
wspomagać będą przemiany azotu. Innym zadaniem dokarmiania dolistnego w tej fazie rozwojowej
jest pokrycie dużego zapotrzebowania zbóż na składniki pokarmowe w późniejszej fazie
kłoszenia. Nawożenie dolistne w fazie liścia flagowego może również pomóc w uzyskaniu ziarna
wyższej jakości. Ponadto dokarmiając roślinę pomagamy przetrwać jej newralgiczne momenty okresu
wegetacyjnego. W fazie liścia flagowego zboża są narażone bowiem na wysokie
temperatury, atak patogenów grzybowych i tak jak przez cały okres rozwoju na suszę
glebową. Zabieg dolistny poprawia kondycję zbóż i wzmacnia je właśnie w celu większej odporności
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na niekorzystne warunki. Zaimplementowanie dokarmiania dolistnego w fazie liścia flagowego
zwiększa również jego aktywność – jest to bardzo istotne w kontekście wypełnienia kłosa (za proces
ten odpowiada właśnie liść flagowy).

Dokarmianie zbóż – wiele możliwych opcji
Zabieg dolistny poprawia kondycję zbóż i wzmacnia je właśnie w celu większej odporności na
niekorzystne warunki.

W fazie liścia flagowego możemy zastosować nawożenie dolistne roślin siarczanem magnezu.
Pamiętajmy, aby stężenie siarczanu nie było wyższe niż 5%. Oprócz siarczanu magnezu
zastosować można gotowe nawozy makro – i mikroelementowe. Występują one pod różnymi
postaciami – aminokwasów, w formach chelatowych czy też w postaci soli. Oferta rynkowa tzw.
„odżywek” jest bardzo szeroka i naprawdę jest w czym wybierać. Podejmując decyzję o wykonaniu
dokarmiania weźmy pod uwagę fazę rozwojową rośliny i jej aktualne zapotrzebowanie na składniki
odżywcze. Być może na liściach występują oznaki niedoboru któregoś ze składników? Wówczas
można zastosować nawóz, który oprócz dostarczenia koniecznych dla pełnego rozwoju
liścia flagowego składników odżywczych będzie w stanie uzupełnić istniejący niedobór.
Dużym plusem nawozów dolistnych jest fakt, że ich znakomita większość może być
łączona wraz ze stosowanymi fungicydami. Warto wykorzystać zabieg T2 do jednoczesnego
dokarmienia rośliny, ponieważ za jednym przejazdem nie tylko chronimy, ale i wzmacniamy.
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