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OFERTA WDROśENIOWA - 2006
„Chemiczna defoliacja krzewów porzeczki czarnej w szkółce dla
ułatwienia produkcji materiału szkółkarskiego”
Słowa kluczowe: Porzeczka czarna, Ribes nigrum L., defoliacja, Insol 240 SL
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Oprysk defoliantami

Efekty defoliacji

Defolianty chemiczne (Insol, Insol + Harvade, Insol + Agrostym, Mocznik + Insol i
Insol + Olejan) mogą być polecane do praktyki szkółkarskiej w celu defoliacji
krzewów porzeczki czarnej jesienią bez szkody dla roślin, ich wzrostu i plonowania.

Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Metoda ta jest bardziej wydajna w porównaniu do usuwania liści ręcznie. Przyczynia
się do obniŜenia kosztów produkcji materiału szkółkarskiego porzeczki czarnej.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR, WODR), Izby Rolnicze, Akademie Rolnicze,
Firmy szkółkarskie i prywatni szkółkarze
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