OLJNA OGRŠČICA
Pri ogledu njive 5.10. smo ugotovil napad škodljivcev. Hitrost naraščanja škode je razvidna iz sosednje fotografije, ki je bila posneta 7.10.2014

Jesensko škropljenje z AGROSOL smo opravili 7.10. Odmerku 2,5kg/ha AGROSOL-a smo dodali insekticid in herbicid. Uporabili smo tudi močilo.

Desna fotografija posneta 16.10. oz. devet dni po jesenskem škropljenju.
Priporočen jesenski odmerek AGROSOL-a za oljno ogrščico znaša 2,5kg. Mešanje z potrebnimi FFS, potrebno dobro mešanje škropilne brozge, obvezna uporaba
močila. Jesensko škropljenje priporočljivo do nastopa hladnega vremena.

JANUAR 2015

21.1.2015 Oljna ogrščica se je do zime primerno razrasla. Palica označuje mikrolokacijo kjer je bilo takoj po jesenskem škropljenju naneseno BIOOGLJE.
Površina 4m2 porabljen 1kg biooglja obdelan z amonijevim nitratom, katerega smo ročno raztrosili. BIOOGLJE je naravni izboljševalec tal, Načini njegove
uporabe v kmetijstvu so raznovrstni, tako ga lahko trosimo po površinah, uporabimo za nastilj in tudi v prehrani živali. Biooglje preko naravnih vremenskih
procesov zavzame ključno vlogo pri omogočanju uspešnega razvoja koristne mikroflore v tleh. S svojo poroznostjo deluje kot idealen habitat za mikroorganizme.
Številne entomopatogene glive imajo pomembno vlogo pri naravnem oziroma biotičnemu uravnavanju populacij številnih vrst žuželk in pršic. Najbolj znana in
preučevana entomopatogena gliva je Beauveria bassiana. Po svojih karakteristikah je unikatna saj plen okuži že z dotikom, naproti drugim patogenom, ki jih
žuželke morajo zaužiti da se izpostavijo okužbi. Spore izločajo encime s katerimi raztopi oklep oz. kožo v gostitelja, škodljivca in kolonizirajo telo žuželke.
Nadalje proizvaja druge encime, ki blokirajo prebavne sokove žrtve. Gliva se tako nemoteno razvija v notranjosti žuželke v treh do sedmih dne tudi preraste
prazno lupino žuželk kot so: koloradski hrošč, hrošči poklice – strune, mušice iz družine Anthomyiidae, ter še mnoge druge škodljive žuželke.
Tretja slika najbolje prikazuje lastnosti biooglja in njeno sposobnost skladiščenja vode. Zmrzal povzroči tvorbo kristalov in posledično prikaz količine vode, ki se
skladišči v porah biooglja.

MAREC 2015

12.3.2015. Pregled stanja oljne ogrščice. Rastline so zdrave, optimalno razraščene in pripravljene na začetek pomladi. Spomladansko škropljenje bo potrebno
opraviti v prihodnjih 14 -20 dneh. Kar bo največ odvisno od vremenskih pogojev.
Prvo škropljenje spomladi uporaba med 2,5 in 3,5kg/ha.

INFO: 040 293 496 Marjan COF s.p. Svetovanje na področju Agronomije.

