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Обработки със стимулатора на растеж ГИБЕРЛИНА GA3
При ДОМАТИТЕ и ГРОЗДЕТО, Увеличава производството с 16-20%/ха,
Разтварят се 3 таблетки / 200 л вода / ха; Прилагат се 3 (три) листни обработки:
При ДОМАТИТЕ:
 фаза I, след засаждане, преди цъфтеж;
 фаза II, след цъфтеж;
 фаза III, в началото на връзването на цветовете.
При ГРОЗДЕТО:
 фаза I, преди цъфтеж;
 фаза II, след цъфтеж;
 фаза III, в началото на образуването на гроздовете.
При КАРТОФИТЕ, Увеличава продукцията с >30%/ха
Разтварят се 10 таблетки / 200 л вода / ха; Прилагат се 3 (три) листни обработки:
 фаза I, 10-15 дни от покълване;
 фаза II, преди разцъфване или 2-3 седмици от първата обработка;
 фаза III, в началото на образуването на луковиците.
При ПШЕНИЦАТА, Увеличава продукцията с 5÷8%/ха
Разтварят се 3 таблетки / 200 л вода / ха; Прилагат се 2 (две) листни обработки:
 фаза I, в края на образуването на страничните израстъци и началото на образуването на сламката;
 фаза II, 2-3 седмици след първата обработка или при появата на класовете.
При ОРИЗА и ЕЧЕМИКА, Увеличава продукцията с 15÷20%/ха
Разтварят се 3 таблетки / 200 л вода / ха; Прилагат се 2 (две) листни обработки:
 фаза I, в началото на образуването на сламката;
 фаза II, при появата на класове.
При СЛЪНЧОГЛЕДА, Увеличава продукцията с 15÷20%/ха
Разтварят се 3 таблетки / 200 л вода / ха; Прилагат се 2 (две) листни обработки:
 фаза I, При образуване a 3-4 листа;
 фаза II, При образуване на 10-12 листа.
При ЛЮЦЕРНА, ДЕТЕЛИНА, ПАСИЩА, Увеличава производството на суха маса с 20-40%/ха
Разтварят се 10-20 таблетки / 200 л вода / ха; Прилага се една обработка, по всяко време през периода на растежа на люцерната.

СЛАДКИ ЧЕРЕШИ: 10 таблетки / 1.000 л, листно нанасяне 2 седмици преди перитба; Получават се по-твърди,
по-здрави плодове, с красив външен вид, по-продължителна издръжливост на рафта, късна поява на петна.
ЯГОДИ: 14 таблетки / 200 л / ха, първо нанасяне 20 дни преди цъфтеж; могат да се приложат още две обработки
след цъфтежа, на 15 дни разстояние между тях. Увеличава се броят, размера и качеството на плодовете.
ЧУШКИ / КАМБИ: 10 таблетки / 200 л / ха, прилага се една обработка през периода на образуване на
цветовете. Увеличава броя плодове, размера и качеството им, включително и сухата маса.
ТИКВИЧКИ / САЛАТА / СПАНАК: 9 таблетки / 300 л / ха , прилага се една единствена обработка 4-5
седмици преди прибиране на реколтата. Стимулира растежа, увеличава устойчивостта на студ.
Обработките се прилагат в рамките на 24 часа от приготвянето на разтвора, прилагането се извършва в
прохладно време, сутринта или вечерта, когато вероятността за валежи през следващите 4 часа, е минимална. В
случай на дъжд след обработка, обработката се повтаря с ½ от първоначалната препоръчителна доза.
Да се прилагат и спазват и инструкциите от Информационния лист за безопасност !
Продукт, оторизиран от:
- Министерството на земеделието; - Министерството на здравеопазването;- Министерството на околната среда;
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