KROMPIR
Izdelek

Način
uporabe

Koncentracija
4%

1. MINERAL
ZELENI

zalivanje

40 ml / 1 l vode
4 dcl /10 l vode

2. MINERAL
MODRI

zalivanje

40 ml / 1 l vode
4 dcl /10 l vode

4%

4%

3. MINERAL
RUMENI

škropljenje

40 ml / 1 l vode
4 dcl /10 l vode

4. MINERAL
RDEČI

škropljenje

40 ml / 1 l vode
4 dcl /10 l vode

4%

Čas uporabe

Število ponovitev

Delovanje

takoj/čim prej po setvi semena
in/ali takoj po sajenju gomoljev

1x

- pospeši ukoreninjanje in razvoj koreninskega
sistema
- zmanjša presaditveni šok
- okrepi nadzemne dele rastlin

10 dni po vzniku rastlin iz tal

1x

- pospeši rast in razvoj nadzemnih delov
- okrepi rastline

14 dni po vzniku rastlin iz tal

1x*

- foliarno dodajanje hranil
- povečanje odpornosti proti boleznim in
stresom iz okolja (prepih, suh zrak,… )
-poveča nastavek, kakovost in izenačenost
gomoljev

21 dni po vzniku rastlin iz tal

1x*

- foliarno dodajanje hranil
- povečanje odpornosti proti škodljivcem
-poveča kakovost gomoljev

Ob pojavu prvih znakov
-omeji širjenje bolezni in zmanjša nastale
BOLEZNI
5. MINERAL
ponovimo najmanj
80 ml / 1 l vode
škropljenje
poškodbe na rastlinah prav tako zaradi
3 x vsak drugi dan
(ena, največ dve pegici na
RUMENI FORTE
8 dcl /10 l vode
neugodnih okoljskih razmer
posamičnem listu,… )
Ob pojavu prvih
ŠKODLJIVCEV
8%
6. MINERAL
ponovimo najmanj -omeji hranjenje škodljivcev in njihovo
(manj kot 10 uši na en list ali
80 ml / 1 l vode
škropljenje
3 x vsak drugi dan širjenje ter zmanjša škodo na rastlinah
RDEČI FORTE
8 dcl /10 l vode
poganjek, 1 gosenica na rastlino,
…)
* Škropimo izmenično z MINERAL™ RUMENI in MINERAL™ RDEČI. Med uporabo enega in drugega naj mine vsaj 48 ur.
8%
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