Plan de fertilizare CĂPȘUN
Faze fenologice

Transplantare sau
pornirea în vegetație

Produse

ALGAREN TWIN

Doza aplicată
Foliar
(g,
Fertigare
ml/100 l
(kg/ha)
apa)
250

NUTRIGREEN AD
DRIN

10
100

Creștere vegetativă

Creștere vegetativă

Inflorit

GREENPLANT
12-36-12+2+micro
KINGLIFE
20-20-20 + micro
GREENPLANT 20-2020+micro +
MAGNESIOGREEN
ACTIVATED BIO
ALGAREN TWIN +
BOROGREEN L

40

Intrarea în pârgă

Coacere

CALFOMYTH sau
CALCIOGREEN PS
PLUS
T1 HAS IDRO
15-0-10+21CaO
FOLIACON 22 +
NUTRIGREEN AD
(cel putin 2 aplicari)
T1 HAS IDRO
15-0-10+21CaO
HASCON M10 AD
(cel putin 2 aplicari)
GREENPLANT
8-7-40 + 2 MgO+ micro

Stimulează dezvoltatea unui sistem
radicular viguros și bine structurat,
intensificând sistemul natural de
autoapărare al plantei
DRIN - Pentru a depăși stresul
provocat de transplantare sau
temperaturile scăzute din primăvară,
favorizând înrădăcinarea și creșterea
vegetativă rapidă.

350
35
+
5
100
150

NUTRIGREEN AD
Legarea fructelor /
Creșterea fructelor
(2 aplicări)

Efect obținut

Stimulează creșterea vegetativă
echilibrată.

10

Pentru creșterea fertilității florilor și
obținerea de fructe puternice.
Stimulează legarea fructelor.

40

Pentru a evita căderea florilor și pentru
a stimula legarea fructelor. Crește
fermitatea fructelor și rezistența la
transport.

350

350
200

Crește greutatea și mărimea fructelor.
Crește rezistența la atacul bolilor.
40

400
40

Pentru o colorare mai rapidă și mai
uniformă a fructelor. Crește
omogenitatea și conținutul în zahăr din
fructe.

Pentru a crește eficiența și gradul de utilizare a îngrășămintelor hidrosolubile, în special pe solurile cu un
conținut scăzut de materie organică recomandăm aplicarea acestora în amestec cu VIT-ORG:
Exemplu - La 1 kg GREENPLANT se adaugă 200 ml VIT-ORG.

Programul de fertilizare pentru căpșun trebuie adaptat și în funcție de gradul de aprovizionare al
solului cu substanțe nutritive. Recomandăm efectuarea periodică a analizelor de sol!
COMPATIBILITATE: Aceste produse sunt compatibile cu majoritatea pesticidelor folosite în agricultură; Pentru culturile sau varietățile sensibile,
faceți un test preliminar pe câteva plante înaintea aplicării la scară largă.
AVERTISMENT: Evitați folosirea produselor în orele de vârf ale zilei când temperaturile sunt ridicate. Pentru culturi sensibile nu aplicați produsele
în timpul perioadei de înflorire.
Producătorul GREEN HAS ITALIA garantează compoziția, formularea și concentrația produselor.
Utilizatorul este responsabil pe deplin în situațiile în care se provoacă pagube (lipsa eficacității, precipitarea produselor în cazul amestecurilor de
produse, etc), în cazul în care nu consultă instrucțiunile de folosire a produselor de pe etichetă.

Pentru comenzi:
email: office.davero@gmail.com - tel: 0729 980 338
La comenzile de minim 4 produse și valoare minimă 500 lei (inclusiv TVA) – 12% discount

