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Augimo reguliatorių panaudojimas rapsuose pavasarį
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Augimo reguliatoriai ir augalų augimą reguliuojančiomis savybėmis pasižymintys fungicidai turi vieną
svarbią rapsų augalų augimo reguliavimo savybę - slopina pagrindinio stiebo augimą į viršų, bet
skatiną šakų formavimąsi ant stiebo kuo arčiau dirvos paviršiaus ir kartu skatina iš šakų formuotis
pridėtines šakas.
Syngenta augimo reguliatorius –fungicidas Toprex, dviejų veiklių medžiagų produktas, naudojamas
tiek kaip fungicidas apsaugoti nuo fomozės, tiek kaip augimo reguliatorius.
Toprex panaudojimas pavasarį stimuliuoja aktyvų smulkių šaknelių augimą, kas padidina augalo
šaknų masę net iki 20% , o tai garantuoja geresnį vandens bei maisto medžiagų įsisavinimą, padidėja
augalų atsparumas sausroms.
Pavasarinis augimo reguliatoriaus naudojimas taip pat trumpina pagrindinį stiebą bei skatina šoninių
šakų augimą. Papildomos, stiprios šoninės šakos – didesnis derlius. Geriau išnaudojama saulės šviesa
ir padidinamas augalų potencialas.
Ilgalaikis ir veiksmingas augalų sutrumpinimas buvo įrodytas 86 bandymuose Vokietijoje.

Toprex įtaka augalo aukščiui labai priklauso nuo produkto panaudojimo laiko

Rapsų fomozė - kitaip vadinamas stiebo sausasis puvinys, vėžys – tai rapsų liga, kuri pažeidžia rapsų
daigus, suaugusių augalų lapus, stiebus, ypač apatinę jų dalį ir ankštaras. Ant pažeistų augalo dalių
atsiranda pilkos įdubusios dėmės su tamsiais pakraščiais. Tiek ant lapų, tiek ant stiebų dėmėse
susidaro juodi, smulkūs taškeliai. Stiebo audiniai lupasi, nustoja vystytis ir stiebai lūžta. Jeigu fomozė
pasireiškia ankstyvais tarpsniais, liga gali padaryti daug žalos, nes pažeisti augalai šaknies kaklelio
srityje, nutrūkus medžiagų apykaitai, bręsta anksčiau laiko. Jei liga pasireiškia vėlyvais tarpsniais,
stiebo apatinėje dalyje susidaro tik rudos fomozės dėmės, augalai išlieka žali virš pažeistų vietų ir
tokiu atveju žala nėra didelė. Derliaus nuostoliai priklauso nuo fomozės intensyvumo, stipriai pažeisti
augalai bręsta anksčiau nei sveikieji, sėklos užauga smulkios, be to, anksti subrendusių augalų
ankštaros atsidaro ir sėklos išbyra dar prieš derliaus nuėmimą.
Toprex veiksmingumas nuo grybinių ligų
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