Správa z prevádzkových pokusov - ozimná pšenica
Parcela.
Celková
Plodina:
Odroda.
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výmera: 12,75 ha
ozimná pšenica:
Génius

Kontrola: základné hnojenie + všetky ošetrenia boli rovnaké ako pri
jednotlivýchvariantach, aletu n e
aplikované listové hnojenie,

bolo

varianta

(

Úroda t/ha
14%o

vlhkost')

o/o

KontroIa 5,615

100,0

UniverzaL 2
typ

108,3

|
typ ll
typ ll!
typ !V

6,080
6,036
6,480
6,678

107,5
115,4
1

18,9

Na základe hore uvedených výsledkov, móžeme konštatovat', tak ako
pri ozimnej repke, že jednoznačne odporúčamena zapojené porasty
ozimín aplikovat' 2 - 2,5lit. UniverzaL 2 typ lY za účelomoptimálnej
prípravy porastov ozimín na prezimovanie ( vel'mi dobný rast a vývoj
koreňového systému, koreňového kíčka,optimalizácia biosyntézy
uhl'ohydrátov a ich prerozdelenie v systéme rastlín, vel'mi dobrá kondícia
porastov na jar...)
Upozornenie: Hore uvedeným nechceme v žiadnom prípade povedat', že
UniverzaL2typ lV sa má paužívat'iba na jesennú aplikáciu.,.l!! Naopak,
treba ho používat'stále, ked' svojim cl,remickým zloženíma fyziologickým
účinkomoptimálne vyhovuje pestovanej plodine na danom hone, v danom pestovatel'skom ročníku,

Poznámka: dávka 2,0 lit.l ha - tam, kde sa realizovala klasická orba
a dávka 2,5lit,l ha tam, kde sa aplikovala akákol'vek minimalizácia pri
obrábaní pódy.

V Prešove, 29.7,2014
lng. Michal Lejko, CSc. - odborný poradca a dodávatel'ceftifikovaných
listových hnojív vlastného vývoja a výroby UniverzaL 1 aUniverzaL2
typ l - lV.

PoZNÁMKA

Bežne sa dosahujú prírastky úrody vplyvom listovej výživy v rozsahu 8 20 o/o v závislosti na pestovatel'skom ročníku,výžive, plodine, genetickom materiáli, spósobe obrábania pódy a pod.
Dókazom toho je aj realita na pódach Agrotim, Úpor , Pavol Timko, SHR
cca 1300 ha ornej pódy a vo firme ZE.A.S. s.r.o. so sídlom tamtiež, cca
700 ha ornej pódy za ostatných 8 rokov kde sa aplikujú listové hnojivá typu Univerzal 1 a UniverzaL2typ l - lV.
Obdobné výsledky dosahujú aj pestovatelia osív repky, pšenice, jačmeřlaa sóje na 1650 ha ornej pódy vo firme Matex, s.r.o. - Veťké
Kapušany - Veškovce ( Ing. P.Kendra, Ing. L. Kováč).
Na základe dosiahnutých výsledkov j e d n o zna čn e
odporúčamekaždoročneošetrovat' ozirniny v poradi dóležitosti: oz.
repkan oz. pšenica, az.jačmen a oz. mak. v dávke 2 - 2,5lit.
UniverzaL-u 2 typ !V (poznámka: 2lit.íha pri klasickej orbe a 2,5lit.
/ha pri realizácii akejkot'vek minimalizáďe pri obrábaní pódy).

lng. Michal Lejko,CSc., odborný poradcd,d u
listových hnojív a m a j i t e l' certifikátov
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Z hore uvedenými správami boli vopred oboznámenía súhlasia s ich

uverejnením na tejto webovej stránke
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P. Kendra a lng.

