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Odkażanie:
2,5 ml środka + 0,2 l
wody na 10 l podłoża.
środek stosować do
ziemi kompostowej
i innych substratów
używanych do produkcji rozsady. Pryzmę
dokładnie polać cieczą
użytkową i wymieszać.

Podlewanie siewek
lub rozsady:
15 ml/10 l wody.
2-3 l roztworu na 1 m2
powierzchni.
Ilość cieczy użytkowej
dostosować do
wielkości roślin.
Podlewanie roślin po posadzeniu na miejsce stałe:
10-15 ml/10 l wody. 1 l
roztworu na 4-5 roślin.

Marchew,
kapusta głowiasta
2,5 g w 7 l wody.
Stosować
z chwilą pojawienia się
pierwszych
objawów.

Ogórek, cebula.
35 g/10 l wody.

Zaraza ziemniaka
15-25 ml/100 m2.

Tattoo® C

Antracol®

5 ml/10 l wody.
Opryskiwać
po zaobserwowaniu
szkodnika.

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwać po wykryciu pierwszych
gąsienic.

Ogórek, cebula.
20-25 ml/100 m2.

Pomidor: 20-25 g
w 6 l wody.
Ziemniak: 18 g
w 2-4 litrach wody.

Kapusta głowiasta.
2,5 g w 7 l wody.
Stosować z chwilą
pojawienia się
pierwszych
objawów.

3-5 ml/10 l wody.
Opryskiwać
po wystąpieniu
szkodnika,
pierwszych kolonii
mszyc.

5 g/10 m2.
Stosować rzutowo
na całą powierzchnię
gleby lub wokół
pojedynczych roślin.

Mildex®
Zaraza ziemniaka,
alternarioza
35 g/10 l wody.

Stosować
na wyrośnięte chwasty,
po siewie warzyw, lecz
nie później niż 2-3 dni
przed ich wschodami.

Basta®
30 ml/100 m2

Teldor

Glifocyd®

Kapusta
(przechowalnictwo)
15 ml/7 l wody/100 m2.
Wykonać 2-3 zabiegi
co 7 dni. Ostatni nie
później niż 3 dni przed
zbiorem.

15-20 ml/100 m2
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