SZAMÓCA
TÁPOLDATOZÁS-LOMBTRÁGYÁZÁS

FENOLÓGIA
Őszi ültetés
Ültetés után 7-10
nappal
2 alkalommal

Tavaszi újraindítás

Vegetatív növekedés

TÁPOLDATOZÁS
TERMÉK/DÓZIS
VIVEMA (0,5-1 l/1000m2) majd külön
GREENPLANT 10-50-10 (0,5-1 kg/1000m2)
VIVEMA (0,5-1 l/1000m2) majd külön
GREENPLANT 10-50-10 (0,5-1 kg /1000m2)
VIVEMA (0,5-1 l/1000m2) majd külön
GREENPLANT 10-50-10 (2-3 kg/1000m2)

Terméskötődés

CÉL

Kiültetési stressz
csökkenése, aktív
gyökérrendszer
kialakulása

GREIT VG (1-1,5 dl/1000m2)
FULLMIX (0,1-0,15 kg/1000m2)
NUTRIGREEN AD (2-3 dl/1000m2)
FULLMIX (0,1-0,15 kg/1000m2)

Mikroelem feltöltés,
ültetési stressz
csökkentése
Optimális lombfelület
kialakítása

NUTRIGREEN AD (2-3 dl/1000m2)

GREENPLANT 20-20-20 (3-4 kg/1000m2)
vagy
GREENPLANT 26-5-12+2 (3-4 kg/1000m2)

GREENPLANT 10-50-10 (4-5 kg /1000m2)
VIT-ORG VG (1-2 l/1000m2)
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Virágzás

LOMBTRÁGYÁZÁS
TERMÉK/DÓZIS

Erőteljes
gyökérfejlődés

Gyökér újraindítás,
starterhatás

MAGNESIOGREEN ATTIVATO (1,5 kg/1000m2)

Virágzás előtt

CÉL

GREENPLANT 12-36-12+2 (4-5 kg /1000m )
VIT-ORG VG (1-2 l/1000m2)

CALFON 14-11-22+8 Ca (4-5 kg/1000m2)

Kiegyenlített
növekedés,
fejlődés biztosítása

KINGLIFE 30-10-10 (30-40 dkg/1000m2)
vagy
KINGLIFE 20-20-20 (30-40 dkg/1000m2)
több alkalommal

Kiegyenlített fejlődés
biztosítása, növény
kondicionálás

Optimális
virágképződés,
tápanyagfelvétel
fokozása

NUTRIGREEN AD (2-3 dl/1000m2)

Növény élettani
folyamatok
stimulálása, stressz
csökkentés

Optimális
virágképződés,
tápanyagfelvétel
fokozása
Terméskötődés
segítése

GREENPLANT 20-20-20 (2-3 kg /1000m2)

BOROGREEN L (1,-1,5 dl/1000m2)
KINGLIFE 20-20-20 (30-40 dkg/1000m2)
ALGAREN TWIN (1-1,5 dl/1000m2)
BOROGREEN L (1,-1,5 dl/1000m2)
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FULLMIX (0,1-0,15 kg/1000m )
KINGLIFE 20-20-20 (30-40 dkg/1000m2
GREIT VG (1-1,5 dl/1000m2)
2

EXPANDO (2-3 dl/1000m )
2-3 alkalommal

Intenzív virágzás,
termékenyülés
biztosítása
Termésméret növelés,
egységes gyümölcs
méret kialakítása

FOLIACON 22 (1-1,5 dl/1000m2)
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Termésnövekedés

Optimális
növekedéshez,
kalcium utánpótlás

GREENPLANT 13-8-24+3 (4-5 kg/1000m )
majd külön
FISIOCAL (1-2 l/1000m2)

CALCIOGREEN PS (20-30 dkg/1000m2)
majd külön
SILVEST (1,5-2 dl/1000m2)
FULLMIX (0,1-0,15 kg/1000m2)

CALFON 14-11-22+8 Ca (4-5 kg/1000m2)
VIT-ORG VG (1-2 l/1000m2)
Színeződés /Érés
GREENPLANT 8-7-40+2 (4-5 kg/1000m2)
FISIOCAL (1-2 l/1000m2)
Szüret utáni tápanyag
feltöltés

Kiegyenlített
színeződés,
tápanyag felvétel
fokozása

CALFOMYTH (2-3 dl/1000m2)

Minőség javítás,
termésérés
fokozása

HASCON M10 AD (2-3 dl/1000m2)

SILVEST (1,5-2 dl/1000m2)
10 naponta, szedésig

KINGLIFE 3-5-40+3 (40-50 d kg/1000m2)
NUTRIGREEN AD (2-3 dl/1000m2)
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GREENPLANT 26-5-12+2 (1,5-2 kg/1000m )

Tápanyag feltöltés

FULLMIX (0,1-0,15 kg/1000m2)
BOROGREEN L (1,-1,5 dl/1000m2)

Növényvédelmi és lombtrágyázási kezelések hatékonyságának növelésére VYRER (50-200 ml/hl)

Minőség javítás,
gyümölcshús
keménység fokozása,
kalcium utánpótlás

Minőségjavítás,
konzisztencia növelése
Tökéletes érés
biztosítása, koraiság
fokozása, kiváló szín, és
ízvilág elérése
Tápanyag feltöltés,
növénykondicionálás

