
Zabezpiecz rośliny przed suszą

Rośliny ozime są w pełni wegetacji, na większości 
terenów Polski niekorzystne warunki pogodowe nadal 
dokuczają roślinom. Szczególnie północna część kraju, 
zmaga się z suszą trwającą już od zasiewów jesien-
nych. Dodatkowo wiele szkód poczyniły zimowe oraz 
wiosenne przymrozki. Bardzo rzadkie i znikome opady 
nie są w stanie pokryć bieżących potrzeb roślin, które 
korzystają z zasobów glebowych. Jeżeli w gospodar-
stwie spodziewamy się wystąpienia w krótkim czasie 
suszy, jest to bardzo dobry moment na zastosowanie 
siarczanu magnezu EPSO Top (16 % MgO i 32,5 % 
SO3). Dolistna aplikacja magnezu oraz siarki pozwoli 
pobudzić rośliny do wzmożonego pobierania składni-
ków przez korzeń. Magnez odżywi system korzeniowy, 
wpłynie na efektywne pobieranie składników z głęb-
szych warstw roli. Aplikacja siarki pozwoli wykorzystać 
azot i w sposób efektywny przetworzyć go w plon. 
Zastosowanie EPSO Top przed wystąpieniem suszy 
pozwoli na uniknięcie strat oraz pozwoli roślinom dłużej 
prowadzić wegetację.rzepaków.

Funkcje Boru 

• metabolizm azotowy
• synteza i transport cukrów
• kwitnienie i zawiązywanie owoców
• pobieranie skł. mineralnych

Jak stosować EPSO Top®, EPSO Microtop®?

W przypadku dolistnego dokarmiania zaleca się 
stosowanie 5% roztworu (5kg nawozu na 100l 
wody), koncentracja dotyczy również w połączenia 
ze środkami ochrony roślin oraz innymi nawoza-
mi płynnymi. Należy bezwzględnie przestrzegać 
etykiety produktu aby nie doprowadzić do uszko-
dzenia roślin. Dawka na hektar kształtuje się wokół 
granicy 25 kg/ha-1, w przypadku wystąpienia 
silnych niedoborów ilość tą można zwiększyć do 50 
kg/ha-1 w celu złagodzenia negatywnych skut-
ków niedoborów. Stosując EPSO Microtop (15 % 
MgO, 31 % SO3, 0,9 % B, 1 % Mn) możemy bar-
dzo szybko dostarczyć w pełni dostępny dla roślin 
bor oraz mangan, składniki szczególnie ważne w 
uprawie buraków cukrowych, kukurydzy i ziemnia-
ków. Pamiętajmy o wykonywaniu zabiegów wieczo-
rem bądź rano, tak żeby do minimum zredukować 
możliwość uszkodzenia roślin, oraz maksymalnie 
wykorzystać turgor roślin w celu lepszego przenika-
nia cieczy.

Funkcje Manganu

• fotosynteza i wzrost
• łagodzenie stresów środowiskowych
• gospodarka azotem
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Fot.1  Czernienie i gnicie główki buraka – skutek niedoboru boru

Fot. 2  Niedobór magnezu na liściach ziemniaka


