Plan de nutriție VIȚA DE VIE
STRUGURI DE MASĂ
Faze fenologice
Lăstărire

Boboci florali

Produse
MAGIC P STAR
+
ALGAREN TWIN
CALCIOGREEN PS PLUS

Doza aplicată
foliar
(g, ml / 100 l apa)
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+
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300

DRIN
+
ALGAREN TWIN
+
BOROGREEN L
ALGAREN
+
FOLIACON 22
ALGAREN TWIN
+
FOLIACON 22
CALFOMYTH
+
ALGAREN TWIN
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+
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+
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Înaintea intrării în pârgă

ALGAREN TWIN
+
FOLIACON 22

150
+
200

Coacerea

ALGAREN TWIN
+
HASCON M10 AD

150
+
300

NUTROLEN

600

Înaintea înfloritului

Legarea fructelor
Creșterea boabelor
Cresterea boabelor
(dupa 8-10 zile)

După recoltare

Efect obținut
Amestecul favorizează dezvoltarea
sistemului radicular și asigură rezistența la
înghețurile târzii din primavară.
CALCIOGREEN PS PLUS favorizează
transpirația, reglează absorbția apei și
reduce stresul hidric, previne căderea
florilor.
Amestecul asigură un înflorit bogat și o
alungire optimă a rahisului.
Aplicarea produsului ALGAREN pe
parcursul întregii perioade de vegetație
asigură formarea unui ciorchine cu forma
conică compactă – aspect comercial
plăcut. Favorizează curățarea ciorchinelui
de resturile de flori.
Produsele îmbunătațesc fermitatea
boabelor și a pulpei, favorizează diviziunea
celulară (crescând greutatea și mărimea
fructelor), crește rezistența la atacul de boli
și stimulează colorarea.
Amestecul de produse permite obținerea
unor fructe uniforme și cu o viteză mai
mare de colorare, crește rezistența la
crăpare, la stresul hidric și termic,
asigurând o durată de păstrare mai lungă.
Aplicarea produselor favorizează colorarea
fructelor, o coacere uniformă, creșterea
conținutului de zaharuri precum și o
coacere mai timpurie.
Hrănirea muguriilor cu azot cu eliberare
graduala, azot ce va fi disponibil anul
următor pentru o pornire promptă în
vegetație.

* În situațiile în care apare carența de fier se recomandă aplicarea produsului KELAMTH MP6 în doză de 1 KG / ha

Programul de fertilizare pentru strugurii de masă 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

