
	

	

PLAN DE FERTILIZARE LALELE 

Stadiu fenologic Produs 
Foliar* Fertigare Efect obținut 

(g,ml/100 l 
apă) 

 (g, ml/100 l 
apă) 

Apariția primelor 
două frunze 
adevărate 

ALGAREN TWIN + 100+ 
200 

 
Pentru a stimula înrădăcinarea și 

inducția florală 
MAGIC P STAR  
GREENPLANT  

12-36-12+2+MICRO  150 

După 8-10 zile 

CALFOMYTH+ 
ALGAREN TWIN 

200+ 
100  Pentru a stimula inducția florală GREENPLANT  

12-36-12+2+MICRO  150 

Începutul formării 
florii 

CALFOMYTH 200  Pentru a stimula inducția florală T1 HAS IDRO+ 
NUTRIGREEN AD  

150+ 
150 

Alungirea tijei 
florale  

CALCIOGREEN PS 
PLUS+ 

NUTRIGREEN AD 

200+ 
 

200  
Cresterea echilibrata a tulpinii si 
stimularea sintezei antocianilor 

(culoarea) 
 T1 HAS IDRO+ 

NUTRIGREEN AD  
150+ 
150 

Formarea caliciului 
/ apariția butonului 
floral 

CALCIOGREEN PS 
PLUS+ 

NUTRIGREEN AD 

200+ 
 

200 
 Cresterea intensitatii culorii florilor 

si a duratei de pastare a acestora 
chiar si dupa taiere T1 HAS IDRO+ 

NUTRIGREEN AD  
150+ 
150 

După înflorit 
 

ALGAREN TWIN + 100+ 
  

Acumularea substantelor de 
rezerva in bulb si stimularea 
reproducerii prin diviziune 

MAGIC P STAR 200 
GREENPLANT  

12-36-12+2+MICRO + 
ALGAREN TWIN 

 
150+ 

 
150 

Începutul 
îngălbenirii 
frunzelor 
 

ALGAREN TWIN+ 100+ 
  

Acumularea substantelor de 
rezerva in bulb si stimularea 
reproducerii prin diviziune 

MAGIC P STAR 200 
GREENPLANT  

12-36-12+2+MICRO + 
ALGAREN TWIN 

 
150+ 

 
150 

	 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 lalele 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 
	


