Plan de fertilizare MĂR
Produse

Doza
aplicată
foliar
(kg, l / ha)

Începutul înfrunzirii

CARRIER Zn
+
ALGAREN TWIN

1,0
+
1,0

Buton roz

BOROGREEN L
+
ALGAREN TWIN

1,0
+
1,0

10-15% petale scuturate

CALFOMYTH

2,0

Sfârșitul legării fructelor

CALCIOGREEN PS
PLUS
+
DRIN

3,0
+
1,0

FOLIACON 22
+ NUTRIGREEN AD

2,0
+ 1,0

NEWCAL – se repeta
la 10-14 zile

+ 5,0

Coacerea
(30 zile înaintea recoltării)

CALFOMYTH

3,0

Coacerea
(20 zile înaintea recoltării)

HASCON M10 AD

2,0

NUTROLEN
+
OLIGOGREEN

8,0
+
1,0

Faze fenologice

Creșterea fructelor

După recoltare

Efect obținut
Pentru stimularea înmuguritului. Pentru
optimizarea creșterii vegetative, precum și
pentru echilibrarea ei și orientarea către
producție.
Pentru îmbunătățirea germinării polenului și a
fertilității florilor.
Asigură protecție împotriva temperaturilor
scăzute și pregătește planta pentru o legare
corespunzătoare a fructelor.
Pentru un înflorit optim care va conduce la o
bună legare a fructelor precum și la obținerea
fructelor de calitate.
Favorizează transpirația, în acest fel reglând
absorbția apei de către plantă și reduce
stresul hidric. Ajută la prevenirea pătării negre
a fructelor, și stimulează dezvoltarea de fructe
mai rezistente la atacul bolilor, cu o greutate
specifică mai mare și cu un grad de păstrare
mai ridicat.
Stimulează creșterea în mărime a fructelor și
previne apariția pătării negre.
Pentru fructe de mărime asemănatoare și
pentru îmbunătățirea calității și culorii fructelor.
Pentru intensificarea culorii fructelor, pentru
îmbunătățirea consistenței și a duratei de
păstrare.
Produsul favorizeaza creșterea conținutului de
zaharuri, îmbunătățește colorarea și
omogenizează coacerea fructelor. In plus
aplicarea produsului îmbunătățește maturarea
lemnului.
Pentru a crește rezervele de elemente
nutritive din plantă, reserve care vor fi
disponibile la pornirea în vegetație în
primavara următoare, favorizând înmuguritul.
De asemenea, această aplicare previne
carențele de microelemente timpurii.

Pentru varietățile de măr sensibile la pătarea neagră a fructelor (bitter pit) sau în condițiile climatiice ce
predispun la apariția acestei boli fiziologice, recomandăm aplicarea a cel puțin două tratamente cu
CALCIOGREEN PS PLUS în fazele de sfârșitul legării fructelor și creșterea fructelor. Doza de aplicare va fi de
4 kg/ha

Programul de fertilizare a mărului 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

