PROGRAM RAMOWY MINERAL™ DLA ZIEMNIAKÓW
(ogrodnicy i drobni hodowcy ekologiczni powinni zapoznać się z tabelą
w wytycznych dotyczących ilości Mineral™)
Roztwór

Faza rozwoju

Podejmowane działanie

Przed sadzeniem lub bezpośrednio po
sadzeniu i przed przykryciem nasion
ziemniaka ziemią.

Namoczyć (najlepiej) przez 30 minut lub spryskać
nasiona ziemniaka.

Bezpośrednio po sadzeniu.

Podlewanie, jeśli technologia pozwala, namoczyć glebę 10 000 L
czystej wody/ha, przed podlewaniem Mineral™ Zielony.
Nie nadaje się do gleb piaszczystych.W kolejnych fazach rozwoju roślin zalecamy
regularne stosowanie Mineral™ Zielony raz na 2 tygodnie.

ok. 4%
20 L /
500 L wody / ha

14 dni po wykiełkowaniu.

Zapobiegawczo: Opryskiwanie.
Powtórzyć po 10 dniach.

ok. 4%
8-12 L /
200-300 L wody / ha

W okresie najbardziej intensywnego
wzrostu, w przypadku odmian
kwitnących do zakończenia kwitnienia.

Zapobiegawczo: Opryskiwanie.
Powtarzać regularnie raz w tygodniu.

ok. 4%
12-20 L /
300-500 L wody / ha

W przypadku pojawienia się pleśni
ziemniaczanej (serwis doradczy
Phytophthora) lub w warunkach dużej
wilgotności w temp. 18 °C do 26 °C.

Zapobiegawczo: Opryskiwanie.
Powtarzać co trzeci dzień, dopóki nie ustąpią objawy zakażenia.

ok. 5%
15-25 L /
300-500 L wody / ha

W okresie najbardziej intensywnego
wzrostu, w przypadku odmian
kwitnących do zakończenia kwitnienia
lub do końca wzrostu krzaka.

Zapobiegawczo: Opryskiwanie.
Powtarzać regularnie raz w tygodniu na wszystkich nadziemnych
częściach rośliny, włącznie z kwiatostanami, zawsze jeden dzień
po opryskiwaniu Mineral™ Żółty.

ok. 4%
12-20 L /
300-500 L wody / ha

Do momentu rozpoczęcia żółknięcia
krzaka, faza pęcznienia bulw.

Zapobiegawczo: Opryskiwanie.
Dwukrotnie w przeciągu 10 dni.

ok. 4%
8-12 L /
200-300 L wody / ha

W PRZYPADKU:
pierwszych oznak choroby (Phytophtora
infestans, Alternaria solani itp.)

Leczniczo: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny.
Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...).
Hodowcy rynkowi powinni od początku stosować odpowiednie fungicydy.

ok. 8%
24-40 L /
300-500 L wody / ha

W PRZYPADKU:
pojawienie się pierwszych szkodników
lub w momencie wylęgania larw
(Leptinotarsa decemlineata).

Leczniczo: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny.
Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...).
Nie opryskiwać jednocześnie z Mineral™ Żółty. Należy odczekać 24-48 godzin
pomiędzy wykonaniem oprysków Mineral™ Żółty i Mineral™ Czerwony.
Hodowcy rynkowi powinni stosować odpowiednie insektycydy.

ok. 8%
24-40 L /
300-500 L wody / ha
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Mineral™

ok. 2%
20 ml / 1 L wody
0,2 L / 10 L wody
2 L / 100 L wody

