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Zabiegi stymulatorem wzrostu GIBERELINA GA3
POMIDORY ORAZ WINOROŚL, Zwiększa produkcję o 16-20%/ha
Rozpuszcza się 3 tabletki / 200 L wody / ha; Stosuje się trzy zabiegi dolistne:
Stosowanie dla WINOROŚLI:
Stosowanie dla POMIDORÓW:
 faza I, po plantacji, przed zakwitnięciem;
 faza I, przed zakwitnięciem;
 faza II, po zakwitnięciu;
 faza II, po zakwitnięciu;
 faza III, na początku zawiązywania owoców.
 faza III, na początku formowania się kiści.
KARTOFLI, Zwiększa produkcję o >30%/ha
Rozpuszcza się 10 tabletek / 200 L wody / ha; Stosuje się trzy zabiegi dolistne:
 faza I, po 10-15 dniach od kiełkowania;
 faza II, przed zakwitnięciem lub lub 2-3 tygodnie od pierwszego zabiegu;
 faza III, na początku tworzenia bulw.
PSZENICY, Zwiększa produkcję o 5-8%/ha
Rozpuszcza się 3 tabletki / 200 L wody / ha; Stosuje się dwa zabiegi dolistne:
 faza I, na początku powstawania słomy
 faza II, 2-3 tygodnie po pierwszym zabiegu
RYŻ i JĘCZMIENIA, Zwiększa produkcję o 15-20%/ha
Rozpuszcza się 3 tabletki / 200 L wody / ha; Stosuje się dwa zabiegi dolistne:
 faza I, na początku powstawania słomy
 faza II, 2-3 tygodnie po pierwszym zabiegu
SŁONECZNIKA, Zwiększa produkcję o 15-20%/ha
Rozpuszcza się 3 tabletki / 200 L wody / ha; Stosuje się dwa zabiegi dolistne:
 faza I, przy powstaniu 3 - 4 liści;
 faza II, przy powstaniu 10 - 12 liści.
LUCERNY, Zwiększa produkcję suchej masy o 20%/ha
Rozpuszcza się 10 tabletek / 200 L wody / ha; Stosuje się jeden zabieg dolistny:
 Zabieg można zastosować w dowolnym momencie wzrostu lucerny.
SŁODKIE CZEREŚNIE: 10 tabletek/ 1.000 L, zastosowanie dolistne na 2 tygodnie przed zbiorami;
Powstają twardsze, cięższe owoce, ładny wygląd, o większej odporności na składowanie, opóźnia powstanie plam

TRUSKAWKI: 14 tabletek / 200 L / ha, pierwsze zastosowanie 20 dni przed zakwitnięciem; można
zastosować jeszcze dwa zabiegi po zakwitnięciu, przy zachowaniu 15 dni odstępu pomiędzy nimi. Zwiększa
liczbę, wielkość i jakość owoców.

PAPRYKA/ OSTRA PAPRYCZKA: 10 tabletek / 200 L / ha, stosuje się zabieg w okresie tworzenia
kwiatów. Zwiększa liczbę owoców, ich wielkość i jakość, włącznie ze wzrostem suchej masy.
CUKINIA/ SAŁATA/ SZPINAK: 9 tabletek/ 300 L/ ha, stosuje się pojedynczy zabieg na 4 – 5 tygodni
przed żniwami. Stymuluje wzrost, zwiększa odporność na zimno.
Zabiegi stosuje się maksymalnie 24 godziny od przyrządzenia roztworu, aplikuje się je o chłodnej porze, rano
lub wieczorem, gdy prawdopodobieństwo deszczu w następujących 4 godzinach jest minimalne. W przypadku
deszczu po zabiegu, należy powtórzyć zabieg przy użyciu 1/2 dawki pierwotnej.

Stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Danych Bezpieczeństwa!
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