OGÓREK POLOWY
PREPARATY:
POLYVERSUM WP
BI OCAL
BLACK JAK
VAPOR GARD
PROTECTOR
TERRA SORB COMPLEX

ZALECENIA

Rozsada:
Siew – wielodoniczki:
BLACKJAK – 250ml na rozsadę przeznaczoną na 1 ha
Podlać bezpośrednio po siewie nasion.
Uwaga :
Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. wielkości wielodoniczek multiplatów.

OGÓREK POLOWY

2 – 3 dni przed wysadzeniem
POLYVERSUM WP - stężenie - 0.05 % (50g na 100 litrów wody)
- Podlać – ilość przeznaczona na 1 ha rozsady.

3-24 h przed wysadzeniem
BLACKJAK – 250 ml na rozsadę przeznaczoną na 1 ha
Podlać rozsadę
Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. wielkości wielodoniczek.

Uwaga!
Preparatu BlackJak nie wolno stosować w fazie liścieni!
Przy stosowaniu Polyversum nie stosować żadnego innego fungicydu
doglebowego!

Przed wysadzeniem
VAPOR GARD - stężenie 1 %; (100 ml – 10 litrów wody)
Opryskiwać ! (10 L wody na 30-40 tys. sztuk rozsady!)

UWAGA:
1. Zabieg Vapor Gardem powinien być ostatnim wykonywanym
zabiegiem.

OGÓREK POLOWY
2. Do wytworzenia warstwy ochronnej preparat wymaga 1 – 2 h światła
dziennego.

W przypadku uprawy ogórka z siewu zabiegi rozpocząć od 3-4 liścia!

3 – 4 liście
POLYVERSUM WP - 100 g/ha + BLACKJAK - 2l/ha
Zabieg wykonać przy użyciu 400-500 L wody na ha.
(stymulacja wytwarzania strefy włośnikowej korzeni oraz zbudowanie
odporności)

Przed kwitnieniem
POLYVERSUM WP - 100 g/ha + PROTECTOR - 300 ml/ha

Od początku kwitnienia
BIOCAL - 1 l/ha
2 – 3 zabiegi co 14 dni
(w celu poprawy jędrności i wyrównania owoców)

OGÓREK POLOWY
Po drugim zbiorze, kolejne zabiegi wykonać co 7 - 10 dni do końca
wegetacji
POLYVERSUM 100 g/ha + PROTECTOR 300 ml/ha

UWAGA:
Zachować odpowiedni odstęp w zależności od stosowanych fungicydów
chemicznych
Umyć opryskiwacz z dodatkiem środka do mycia opryskiwaczy
Przygotować roztwór zgodnie z etykietą preparatu
NIE STOSOWAĆ ZE ZWILŻACZEM !!!

Dodatek PROTECTORA do wykonywanych zabiegów poprawia działanie
agrochemikaliów (środki ochrony roślin, nawozy dolistne):
1. Chroni kroplę przed zbyt szybkim wyschnięciem.
2. Zwiększa ilość substancji aktywnej pozostającej na roślinie po zabiegu.
3. Przedłuża okres działania agrochemikaliów poprzez zabezpieczenie przed
negatywnym wpływem promieni UV oraz wysokiej temperatury.
4. Zapobiega również ich zmywaniu w czasie występujących opadów deszczu
lub deszczowania.
5. PROTECTOR wzmacnia również naturalną woskową ochronę tkanek
roślinnych redukując zagrożenie ze strony patogenów.

Problemy ze wzrostem roślin
W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem w okresie wegetacji
TERRA SORB COMPLEX - 1–1.5 l/ha + BLACKJAK 1-2 l/ha

OGÓREK POLOWY
Wykonać 2 – 3 zabiegi w sezonie co 7-10dni
Dawki dostosować do wielkości i fazy rozwojowej roślin.

Do wszystkich pozostałych zabiegów agrochemicznych zaleca się dodawać
BlackJak w dawce 50 ml/100L wody w celu obniżenia pH wody i pobudzenia
metabolizmu roślin.
BlackJak dodać na początku napełniania opryskiwacza!

W przypadku wystąpienia na plantacji dużej presji mączniaka rzekomego
lub prawdziwego zastosować preparat chemiczny!

