Za čim boljše delovanje pri vseh vrstah rastlin se priporoča uporaba vseh izdelkov MINERAL po naslednjih osnovnih navodilih za pravilno uporabo:
Izdelek
1. MINERAL
ZELENI

Način
uporabe

Koncentracija
4%

zalivanje

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

Čas uporabe

Število ponovitev

Delovanje

takoj po setvi semen,
po vsakokratnem presajanju
sadik, trajnice zalijemo na
začetku rastne dobe spomladi

1x

pospešuje kaljenje semen, razvoj
koreninskega sistema in krepi nadzemne
dele rastlin

2–3x
v razmaku 14 dni

pospešuje rast in razvoj nadzemnih delov
rastlin

najmanj 2 x
v razmaku 14 dni

povečuje odpornost proti boleznim,
okolijskim stresom, dodajanje hranil skozi
list

najmanj 2 x
v razmaku 14 dni

povečuje odpornost na škodljivce,
dodajanje hranil skozi list

ob pojavu PRVIH ZNAKOV
bolezni ali poškodb zaradi
stresov iz okolja

najmanj 3 x
vsak drugi dan

omejuje okužbo, širjenje bolezni in
bistveno zmanjša škodo na rastlinah

ob pojavu PRVIH
POSAMEZNIH škodljivcev

najmanj 3 x
vsak drugi dan

omejuje hranjenje in širjenje škodljivcev
ter bistveno zmanjša škodo na rastlinah

v času intenzivne rasti:
2. MINERAL
MODRI

3. MINERAL
RUMENI

4. MINERAL
RDEČI

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

14 dni po vzniku iz tal iz semena
ali 10 dni po presajanju sadik,
trajnice zalivamo po 3 tednih od
začetka brstenja

4%

14 dni po vzniku rastlin iz tal
ali 7 dni po presajanju sadik,

4%

zalivanje

škropljenje

škropljenje

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

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

trajnice škropimo po 14 dneh od
začetka brstenja

21 dni po vzniku rastlin iz tal
ali 14 dni po presajanju sadik,
trajnice škropimo po treh tednih
od začetka brstenja

8%

5. MINERAL
RUMENI FORTE

škropljenje

80 ml / 1 l vode
8 dcl /10 l vode
ali
že pripravljena raztopina
za uporabo v pršilki

8%

6. MINERAL
RDEČI FORTE

škropljenje

80 ml / 1 l vode
8 dcl /10 l vode
ali
že pripravljena raztopina
za uporabo v pršilki
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OKVIRNI PRIKAZ MINIMALNE UČINKOVITE UPORABE MINERALA PO DNEVIH: v resnici ni veliko dela kot se mogoče zdi na prvi pogled

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden

ponedeljek
PRESAJANJE
zalivanje
škropljenje
škropljenje
škropljenje
škropljenje

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja

zalivanje
zalivanje

Če se držimo vsaj te res osnovne uporabe vseh vrst MINERALA, nimamo veliko dela in nam to ne bo vzelo dosti časa, učinek na rastline pa bo izredno pozitiven.
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