VYHODNOTENIE - MAK SIATY 2015
poloprevádzkový pokus VŠS MALÝ ŠARIŠ
s použitím prípravkov firmy AGRITECNO FERTILIZANTES
v exkluzívnom zastúpení v SR firmou ORGANIX, s.r.o
Cieľ : Zvýšenie úrody maku a makoviny s ekonomickým vyhodnotením.
Termín ošetrenia :
31.5 2015
Fenofáza ošetrenia : 39 BBCH - koniec predlžovacieho rastu, internódia do 10 cm
Použité prípravky a dávka : 1,5 l/ha

+ 1,5 l/ha

VÝSLEDKY
Úrodové parametre na Neošetrená
Ošetrené
Rozdiel v t
1 ha
kontrola
Albín
úroda semena v t
1,53
1,72
+ 0,189
úroda makoviny v t
1,09
1,22
+ 0,134
Maratón
úroda semena v t
1,40
1,59
+ 0,186
úroda makoviny v t
0,77
0,85
+ 0,082
V Malom Šariši, dňa 30.11 2015
Spracovala: RNDr. Darina Muchová, PhD.

Rozdiel
v kg
+ 189
+ 134
+ 186
+ 82

ODRODA

Rozdiel
v%
+11,02
+10,98
+ 11,72
+ 9,69

EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE POUŽITIA PRÍPRAVKOV:

Priemerná výkupná cena semena maku1,60 €/kg
Priemerné navýšenie úrody semena maku v pokuse (189 kg + 186kg)/2 = 187,50 kg/ha
Finančný prínos navýšenia úrody semena maku
1,60 x 187,5 kg = 299,00 €/ha
Náklady na Tecamin Max (1,5 l/ha) + Tecnokel Amino B (1,5 l/ha) =28,50 €/ha
Zisk po odpočítaní ceny prípravkov Agritecno Fertilizantes
v € na 1 hektár pri pestovaní Maku siateho.

+ 270,50 €/ha

biostimulant s proti stresovým a regeneračným účinkom. Obsahuje 12% voľných
L- aminokyselín, 7% dusíka a 60 % ostatných organických látok (fytohormóny,
organické kyseliny, oligosacharidy, enzýmy. ..). Urýchľuje rast a vývoj rastlín, pomáha
prekonať stresové podmienky, obnovuje všetky procesy v rastline.
obsahuje 10% bóru (135g/l). Bór je nevyhnutný pri opeľovaní, transporte
sacharidov, optimalizuje rast koreňov, plní dôležitú funkciu v mnohých
fyziologických procesoch. Olejniny sú mimoriadne citlivé na jeho nedostatok.
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