Агрономія сьогодні. Кукурудза

КУКУРУДЗИ
БАГАТО НЕ БУВАЄ!
Підживлення кукурудзи препаратами
ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА — завжди високі врожаї!

Олександр ІЩЕНКО
Агроном-консультант
ТОВ «ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА»
Одним із дієвих шляхів підвищення врожайності й якості
сільськогосподарських культур
є більш широке впровадження в системі живлення та захисту рослин екологічних препаратів. Вони з кожним роком
набувають популярності, сприяють зростанню економічної
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ефективності
сільськогосподарського виробництва і є запорукою екологічної безпеки
навколишнього середовища.
На ринку України існує багато компаній, що працюють
у цій сфері, але звернімо увагу
на одну з них — потужну і знану компанію «Лайф Форс Україна», препарати якої відомі високою якістю та екологічністю.
Компанія виробляє низку гумінових та біопрепаратів для застосування в системі органічного і традиційного землеробства,
серед яких торф’яний і леонардитний гумати LF12 та LF20.
Препарати, які допоможуть виробникам поліпшувати ріст і
розвиток рослин у стресових погодних умовах — це гумати 500
та Антистрес 03, а також природні мікробні комплекси (біодобриво ПМК-Універсальний, біофунгіцид ПМК-Захист Рослин
та ПМК-Деструкція), промоутер
індукування синтезу органічних
сполук Escort.

Застосування препаратів компанії «Лайф Форс Україна» рекомендовано на всіх без винятку
сільськогосподарських та садових
культурах, зокремв й на кукурудзі.

Агрономія сьогодні. Кукурудза

Розглянемо докладніше рекомендовані норми застосування препаратів під час вирощування цієї
культури.
Вивчаючи дію своїх препаратів
упродовж декількох років, ми дійшли висновку, що найкращий результат дає внесення їх у фазу 3-5
листків, а також у фазу 8-10 листків.
Саме в ці фази у рослині проходять
найважливіші біологічні процеси,
формування майбутнього врожаю.
Варто відзначити також, що зазвичай саме в ці фази господарства обробляють свої посіви засобами захисту рослин та мікродобривами.
Наші препарати добре працюють
як окремо, так і в бакових сумішах
із ЗЗР, що дає змогу скоротити кількість обробок.
Cлід також приділити увагу обробці насіння.

• ПМК-У — 2 л/т
• ПМК-ЗР — 2 л/т

Рекомендації
щодо застосування
препаратів

Завдяки застосуванню препаратів від «Лайф Форс Україна» буде знято пестицидне навантаження на рослини
при сумісному внесенні, покращиться розвиток кореневої системи, здатність рослин
споживати макро- та мікрое-

Обробка насіння
• Гумат LF20-0, — 6 л/т або гумат LF12 — 1 л/т
• Промоутер Escort — 3 гр/т

Фаза 3-5 листків
• Гумат LF20 — 0,2-0,4 л/га або
гумат LF12 — 1 л/га
• Промоутер Escort — 3 гр/га
(в разі застосування з гербіцидами), 6 гр/га за окремого
внесення
• ПМК-У — 1,5-2 л/га
• ПМК-ЗР — 1,5-2 л/га
Фаза 8-10 листків
• Гумат LF20 — 0,2-0,4 л/га або
гумат LF12 — 1 л/га
• Промоутер Escort — 3 гр/га
(в разі застосування з гербіцидами), 6 гр/га за окремого
внесення
• ПМК-У — 2 л/га
• ПМК-ЗР — 2 л/га

лементи із грунту, стійкість в
умовах підвищення температури та недостатньої вологи, підвищиться імунитет у протистоянні збудникам хвороб.
Усі ці чинники зрештою
приведуть до підвищення врожайності кукурудзи і поліпшення якості зерна.
Кожен препарат з лінійки
компанії «Лайф Форс Україна»
можна використовувати окремо, вирішуючи різні питання, а
застосування в комплексі дасть
змогу рослинам максимально
реалізувати свій потенціал.
В нинішньому році компанія планує випустити лінійку
аміно-хелатних препаратів, які
будуть запропоновані сільськогосподарським
виробникам
для ефективної роботи у своїх
господарствах.
З
діяльністю
компанії
«Лайф Форс Україна», продукцією, яку вона випускає, Ви детально зможете ознайомитись
на нашому офіційному сайті
www.life-force.com.ua
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