Влијание на Мегагрин и Хербагрин во
производство на расад и корнишони

Оптити се правени во оранжерии Дена Продукт
Расадот е произведен во оранжериите Дена Продукт.
Во тек на производството на расад како фолијарна прихрана е користено Мегагрин (органско
природно минерално губриво).
- Прво третирање на расад на корнишони од сортата Караоке е направено на 23 март 2017,
со концентрација на раствор 0,5% односно 500гр на 100 л. Вода.
Следат три третирања на период од 4-5 дена.
Вкупно се направени четири третирања на расадот од максимум предвидените 6 третирања.
Расадот е добро развиен, со јако стебло и развиен коренов систем, уедначеност во пораст.
- Корнишоните се расадени во хала во средина на месец на април.

Сликано на 18.04.2017
Растенијата се третирани со Мегагрин 2кг на 1/2 ха

19 мај 2017
Расадените растенија се третирани со Мегагрин 2 кг на ½ Ха

Од расадување после 30 дена имаме берба

30 maj 2017
Третирано со Мегагрин 2кг на ½ Ха

Во третирањето ке биде вклучена и прихрана со Herbagreen преку системот капка по капка.
К - Контролна парцела одгледувана на вообичаен начин
М – Парцела фолиарно третирана со Мегагрин
Х – Парцела третирана со Хербагрин преку системот капка по капка
МХ – Парцела третирана фолијарно со Мегагрин и преку системот за наводнување со
Хербагрин
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На 11.06.2017 фолијарно третирање со Мегагрин со 2 кг на 1/2 Ха во исто време е дадена
прихрана со Хербагрин преку системот капка по капка во количина 2 кг на ½ Ха. Без мешање со
средства за заштита.

- Помегу контролната парцела и парцелите третирани со M и MХ се забележува разлика во лисната
маса. Третираните растенија се со поинтензивна зелена боја и имаат појаки листови од нетретираните.
- Визуелна разлика мегу парцелите третирани со M и MХ нема.

- Разлика мегу растенијата третирани со M, МХ и само со Хербагрин се забележува, во парцелите кај што
е употребуван Мегагрин растенијата се со појака лисна маса и поинтензивна зелена боја, а што е
резултат на поинтензивен процес на фотосинтеза и поголемо присуство на хлорофил во хлоропластот на
самите листови.

Сликано на 27 јуни 2017, Третирано на 21 јуни2017

Парцела третирана со Мегагрин
Визуелно растенијата се во одлична форма свежи и јаки, не се забележуват последици од високите
температури, никакви штетни последици од нападот на пајакот, не се забележува стареење на
растенијата, Јаки стебла,бујна лисна маса со интензивно зелена боја, бројни цветови, растенија со јак
тонус и уедначеност кај сите растеника кои беа фолиарно третирани со Мегагрин. Мислење е дека би
можеле да останат подолг период во производство.

Контролна парцела
После неколку берби за време на опитот, кај контролната парцела растенијата кои беа одгледувани без
употреба на Мегагрин се во лоша состојба и пред крај на реколта, кое може јасно да се види од сликите
направени при апробацијата од 27 јуни. Растенијата имат претрпено термички стрес од високите
температури кои се движат околу 40ОЦ и ке потрајат до крајот на неделава. Во мегувреме во
производната хала се има појавено црвен пајак има направено штети на контролната парцела.
Понеделник на 03 јули 2017 година се предвидува рестанијата да бидат извадени и ке се почнат
подготовки за нова реколта.

Парцела третирана со Хербагрин
Во споредба со контролната парцела растенијата третирани со Хербагрин се во подобра состојба, се
забележува стареење на растенијата и пожолтени листови.
Во споредба со растенијата третирани со М и МХ, растенијата се послаби

Парцела третирана со Мегагрин и Хербагрин
Состојбата на растенијата е слична со оние кои се третирани со Мегагрин.

Заклучок:
Растенијата третирани со Мегагрин одлично ги поднесуват високите температури, се
покажаа со голема отпорност према напади на болести и штетници и
антиоксидативното дејство на Мегаринот допринесува да се успори стареењето на
растенијата а со тоа и да се продолжи вегетацискиот период и добивање повеке берби
во текот на тој ист период а сето тоа со намалени загуби причинети од болести и
штетници и намалена потреба од средства за заштита на растенијата.

