PAPRYKA POLOWA
PREPARATY:
POLYVERSUM WP
VAPOR GARD
BLACK JAK
BIOCAL
PROTECTOR
DELTA NHCa
ZALECENIA

Rozsada:
Siew - produkcja pikówki

BLACKJAK – 250ml na rozsadę przeznaczoną na 1ha
Podlać bezpośrednio po siewie nasion (wielodoniczki, tace wysiewne, itp.)
Uwaga :
Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. wielkości wielodoniczek lub tac
wysiewnych.

Po przepikowaniu do dużych doniczek
Polyversum WP - stężenie - 0.05 % (50g na 100 litrów wody)
+
BLACKJAK – 250ml na rozsadę przeznaczoną na 1ha
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2 – 3 dni przed wysadzeniem
Polyversum WP - stężenie - 0.05 % (50g na 100 litrów wody)
- Podlać – ilość przeznaczona na 1 ha rozsady.
3-24H przed wysadzeniem
BLACKJAK – 250 ml
Podlać rozsadę (30-40 tyś. sztuk rozsady)
Ilość wody dopasować do potrzeb tzn. rozmiary wielodoniczek i
wielkości roślin.

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

Przed wysadzeniem
VAPOR GARD - stężenie - 1 % (100ml na 10 litrów wody)
- opryskiwanie – wydajność na 30-40 tys. szt rozsady.
UWAGA:
Zabieg Vapor Gardem powinien być ostatnim wykonywanym
zabiegiem
Do wytworzenia warstwy ochronnej preparat wymaga 1 – 2 h światła
dziennego

W polu
14 – 16 dni po wysadzeniu
BLACKJAK – 2L/ha
Zabieg wykonać przy użyciu 400-500L wody na ha.
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(stymulacja wytwarzania strefy włośnikowej korzeni)

Stymulacja wzrostu roślin i owoców –
produkty uzupełniające program stosować przemiennie:

Faza widocznego wzrostu owoców pierwszego i drugiego piętra
TERRA SORB COMPLEX - 1 – 1.5 l/ha – zabieg można powtórzyć po
14 dniach
DELTA NHCa – 5l/ha – zabieg powtórzyć nie częściej jak co 14 dni

Zapobieganie suchej zgniliźnie wierzchołkowej

Faza orzecha włoskiego pierwszych owoców
BIOCAL - 1 l/ha + PROTECTOR - 300 ml/ha

Kolejne zabiegi wykonać co 14 dni (około 2-3 zabiegi)
BIOCAL - 1 l/ha + PROTECTOR - 300 ml/ha

Zapobieganie szarej pleśni i zgniliźnie twardzikowej
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Owoce o wielkości 5 – 6 cm
Polyversum WP - 100 g/ha + PROTECTOR - 400 ml/ha
2 - 3 zabiegi co 14 dni

UWAGA:
Zachować odpowiedni odstęp w zależności od stosowanych fungicydów
chemicznych w przypadku stosowania Polyversum.
Umyć opryskiwacz z dodatkiem środka do mycia opryskiwaczy
Przygotować roztwór zgodnie z etykietą preparatu
NIE STOSOWAĆ ZE ZWILŻACZAMI !!!
ZALECA SIĘ STOSOWANIE ŁACZNE PREPARATÓW BIOCAL I
POLYVERSUM.

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
Wykonać 2 – 3 zabiegi w sezonie co ok. 14 dni
Dawki dostosować do wielkości i fazy rozwojowej roślin.

Przedłużenie jakości pozbiorczej – obrót handlowy
bezpośrednio przed zbiorem
POLYVERSUM WP - 100 g/ha + PROTECTOR - 400 ml/ha
(ochrona przed porażeniem szara pleśnią)

Dodatek PROTECTORA do wykonywanych zabiegów poprawia działanie
agrochemikaliów (środki ochrony roślin, nawozy dolistne):
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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.

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!
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