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Innowacyjny biostymulator w kukurydzy nadzieją dla
Rolnika! [WIDEO]
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Stosowanie biostymulatorów w kukurydzy nie jest żadną nowością. A co jeśli
zastosowywalibyśmy je w formie zaprawy? Czy moglibyśmy zwiększyć
wydajność kukurydzy z hektara, albo wspomóc rośliny w trudnych
warunkach? Sprawdź czy biostymulator w kukurydzy może wspomóc plon!
Na ogól biostymulatory w kukurydzy stosujemy po wschodach roślin, w celu poprawy ich wigoru. Jest
jednak możliwość, aby zastosować je znacznie szybciej już w fazie kiełkowania. Jak? Stosując
biostymulator w formie zaprawy!
Więcej w materiale wideo:

Biostymulator w kukurydzy w formie zaprawy
Ten sezon w powiecie zwoleńskim na starcie zapowiadał się obiecująco. Na początku wegetacji
młodym roślinom kukurydzy nie brakowało opadów deszczu. Niestety sytuacja zmieniła się
na grosze już w czerwcu, kiedy suma opadów była bliska zeru. Nasz rozmówca Łukasz
Jemioł, w tym sezonie zdecydował się wypróbować nowe innowacyjne rozwiązanie, jakim jest
biostymulator do kukurydzy – Starcover. – W swoim gospodarstwie zaczęliśmy siać kukurydzę firmy
Limagrain 31.250 w nowej zaprawie Starcover. Dowiedziałem się o niej od naszego przedstawiciela
terenowego, pana Andrzeja Trojanowskiego. – mówił nasz rozmówca.
Starcover to biostymulator do kukurydzy, który ma na celu polepszenie startu oraz wigoru
kukurydzy. – W warunkach, jakie teraz panują w ostatnim czasie, jest to okres suszowy, ta
zaprawa bardzo dobrze się sprawdziła od samego początku. Jeśli chodzi o wschody,
kukurydza lepiej wystartowała, efekt zieloności był bardziej intensywniejszy. Rośliny były
bardziej zielone od tych niezaprawionych. W późniejszym okresie wzrost następował szybciej, ta
masa była bardziej taka ulistniona, większa. – dodał nasz rozmówca. Dzięki zastosowaniu Starcover,
w efekcie końcowym kolba była lepiej zazieleniona niż ta niezaprawiona. Potwierdzają to słowa Pana
Łukasza – W tym kolejnym suchym roku, gdzie plony oscylowały w granicach 6 ton, w tej odmianie
firmy Limagrain 31.250 różnica wynosiła, powiedziałbym, nawet około tony różnicy między
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zaprawioną a niezaprawioną.

Starcover wspomaga system korzeniowy roślin
Starcover to jest biostymulator, naturalna zaprawa składająca się z dwóch składników.
Jednym z nich są bakterie z rodziny Bacillus oraz wyciąg z rośliny bobowatej Cyamopsis
psoraloides. – Biostymulator Starcover od momentu kiełkowania, dzięki wymienionym substancjom
powoduje jakby osłonę dla działania kultur bakterii, które z kolei pokrywają cały system korzeniowy
i nie dopuszczają patogenów do atakowania. – mówił przedstawiciel firmy Limgarain Polska Pan
Andrzej Trojanowski.
Więcej na stronie firmy Limagrain Polska
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