Ц В Е Ќ А Р С Т В О

РОЗA
( Rosa L. )
Производство на подлоги

Од семе
– Начин на примена, време и количина
 како подготовка за сеидба - прав
пред положувањење во песок, измешајте го семето со 30∗g/ha "профи"
 грижа за садници (прва-втора година) со суспензија на вода
прв пат – со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")
при отворање на пупките на лисјата
втор пат – иста количина во времето пред вообичаеното цветање
трет пат– на крајот на сезоната (двојна доза)
 вадење и пресадување
натопете во воден раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена")
na 10l vode
Резници (ожилување)
– Начин на примена, време и количина
потопете ги резниците во воден раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена")
на 10l вода и/или подземните (корени) вода со 30 g/ha "профи"
(300 g/ha "зелена")
Ефекти
– подобро ртење и сила во ртење
– подобро искоренување - силен невообичаено развиен корен систем
– повеќо бујно бокорење
– поголем број на силни, подолги изданоци
– поголема застапеност на саден материјал од класа I
– поуспешна хибернација

∗ планираната количина семе за сеење еден хектар

Производство на садници (калеми)

Начин на примена, време и количина
 вадење и пресадување садници/вкоренети резници
пред садењето, потопете ги во раствор од 1,5g "профи"
(15g "зелена") на 10l вода
 грижа за пресадени садници/вкоренети резници
прв пат – по појавата на лисните пупки, налие/испрскај
sa 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")
втор пат – пред калемење на подлогата се залива/спреј
со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")
 калемени
подготовка на гранчиња за калемење – чувајте ги потопени во
раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") на 10l вода или крпа во која
се чуваат додека калемењето не се навлажни со наведената суспензија
 грижа за калем садница
по формирањето на лисна маса на калемите, т.е., или во времето на
првото хранење или прскање со заштитни средства, вода со 30 g/ha
"профи" (300 g/ha "зелена")
 подготовка за екстракција и пресадување/презимување
како дел од вообичаените мерки спроведени заради поуспешно
презимување, прскајте со 60 g/ha "профи" (600 g/ha "зелена")
 пакување за транспорт
навлажнете ја масата што ги обезбеди садниците со влага за време
на транспортот со раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") во 10l вода
Ефекти
– поуспешно пресадување - примање на корења и садници
– прифатени се поголем процент на калеми
– повеќо бујно бокорење
– поголем број на силни изданоци
– задебелен вратот на коренот
– поголема застапеност на саден материјал од класа I
– посоодветно за транспорт и складирање
– поуспешна хибернација

Производство на сечени цветови

Начин на примена, време и количина
– примање и положување на садници до садење
при превземање, чувајте ги потопени во раствор од 1,5g "профи"
(15g "зелена") во 10л вода за опоравување
– со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена") полиете
 кога пупките на лисјата почнуваат да се отвораат
 пред цветање, односно по формирање на лисна маса
 истовремено со прихранување и со средства за заштита (половина од
препорачаната доза)
 по сечењето на цветот
 pri kraju vegetativne sezone (bolje prezimljavanje)
Ефекти
– поуспешно вкоренување
– повеќо бујно бокорење и цветање
– поголем број на силни изданоци
– поголем процент на цвеќе со подолго и посилно дршка
– поинтензивна боја и мирис
– посоодветно за транспорт и складирање
– поуспешна хибернација

Белешка:

е компатибилен со сите други средства што се користат во
земјоделството преку водена суспензија - не бара посебен премин.
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