C V E T L I Č A R S T V O

VRTNICA
( Rosa L. )
Proizvodna podlog

Iz semen
– Način priprave, čas in količina
 pri pripravi za setev – prah
pred odlaganjem v pesek, seme pomešati s 30 ∗ g/ha

AGROSTEMIN ® –a

 nega sejancev (prvo–drugo leto) z vodno raztopino
prvič

– 30 g/ha

AGROSTEMIN ® –a

po odprtju listnih popkov

drugič – ista količina pred cvetenjem
tretjič – ob zaključku sezone (dvojna doza)
 ruvanje in presajevanje
potopiti v vodno raztopino 1,5g

AGROSTEMIN ® –a

na 10l vode

Potaknjenci
– Način priprave, čas in količina
potaknjence potopiti v vodno raztopino 1,5g AGROSTEMIN ® –a na 10l vode
in/ali prostor predviden za potaknjence zaliti s 30 g/ha AGROSTEMIN ® –a.

Delovanje
– boljše kaljenje in energija kaljenja
– boljše ukorenjinjanje – močan in razvit koreninski sistem
– bolj bujno izraščanje
– večje število močnih in dolgih koreninskih poganjkov
– večja količina pridelanega materiala I klase
– bolj uspešno prezimovanje

∗

na količino semena planirano za zasaditev enega hektara

Proizvodnja sadnic (cepičev)

Način priprave, čas in količina
 ruvanje in presajevanje sejancev/potaknjencev
pred sajenjem držati potopljene v raztopini
1,5g AGROSTEMIN ® –a na 10l vode
 nega presajenih sejancev/potaknjencev
prvič

– ko se pokažejo listni popki zaliti / poškropiti
s 30 g/ha AGROSTEMIN ® –a

drugič – pred cepljenjem podlage zaliti / poškropiti
s 30 g/ha AGROSTEMIN ® –a
 cepljenje
priprava vejic za cepljenje – držati potopljene v raztopini 1,5g
AGROSTEMIN ® –a na 10l vode ali krpo v katero so zavite do cepljenja
navlažiti z navedeno raztopino
 nega cepičev–sadik
ko je formirana listna masa na cepičih, oziroma, v času prvega
dohranjevanja ali škropljenja z zaščitnimi sredstvi, zaliti s 30 g/ha
AGROSTEMIN ® –a
 priprava na ruvanje in presajevanej/prezimovanje
v sklopu standardnih ukrepov predvidenih za izboljšanje prezimovanja
škropiti s 60 g/ha AGROSTEMIN ® –a
 pakiranje za transport
maso s katero se sadikam zagotavlja vlago med transportom navlažiti z
raztopino 1,5g AGROSTEMIN ® –a na 10l vode

Delovanje:
– bolj uspešno presajevanje – prijemanje podlag in sadnic
– večji procent cepičev, ki se primejo
– bolj bujna rast
– večje število močnih izrastkov
– odebeljeni vrat korenine
– večja količina pridelanega materiala I klase
– boljša pripravljenost na transport in shranjevanje
– bolj uspešno prezimovanje

Proizvodnja rezanega cvetja

Način priprave, čas in količina
– sprejem in shranjevanje do sajenja
po sprejemu, držati potopljene v raztopini 1,5g
vode z namenom okrepitve
– s 30 g/ha

AGROSTEMIN ® –a

AGROSTEMIN ® –a

na 10l

zaliti

 ko se pričnejo odpirati listni popki
 pred cvetenjem, oziroma, po formiranju listne mase
 istočasno z dohranjevanjem ali ob tretiranju z zaščitnimi sredstvi (polovica
priporočene doze)
 po rezanju cvetja
 na koncu vegetativne sezone (boljše prezimovanje)
Delovanje:
– bolj uspešno ukoreninjanje
– bolj bujna rast in cvetenje
– večje število močnih koreninskih izrastkov
– večji procent cvetov s daljšo in močnejšo držo
– bolj intezivna barva in vonj
– boljša pripravljenost na transport in shranjevanje
– bolj uspešno prezimovanje

Napomena: AGROSTEMIN ® je kompatabilen s vsemi sredstvi, ki se uporabljajo v poljedelstvu

v obliki vodne raztopine – ni potrebno ločeno apliciranje.

Popolnoma varen za ljudi, živali (vključno s čebelami) in naravno okolje;
posebni varovalni ukrepi niso zahtevani ∗ )

AGROSTEMIN

∗)
∗∗)

®

je sredstvo za prehrano rastlin na osnovi rastlinskih izvlečkov ∗∗)
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