GNOJILNI NAČRT

VIŠNJE, ČEŠNJE
RAZVOJNE
STOPNJE

začetek razvoja
listov

PRIPOROČENO
GNOJILO
(fertirigacija)

PRIPOROČENO
GNOJILO
(foliarno)

CILJ TRETIRANJA

Horty Profi 12 40 12
(60 kg/ha)

Horty Profi 12 40 12
(0,2-0,5% konc.)

Za uspešen in zdrav
začetek rasti rastlin, za
stimulativno rast
koreninskega sistema

Horty Profi BOR
(1-3 kg/ha)

Bor je nujno potreben
za kalitev cvetnega
prahu in boljšo
oploditev, stimulira
nastanek plodov in
vpliva na sintezo
sladkorja; za boljšo
oplodnjo, za večje
pridelke.

pred cvetenjem

po odpadanju
cvetnih listov

razvoj plodov

Horty Profi 8 12 30
(60-70 kg/ha)

Horty Profi 8 12 30
(60-70 kg/ha)
zorenje plodov

Horty Profi 8 12 30
(do 0,5% konc.)
ali
Horty SVV plus
(500 ml/100 l vode,
max. 2,5 l/ha)
Horty Profi 8 12 30
(do 0,5% konc.)
ali
Horty SVV plus
(500 ml/100 l vode,
max. 2,5 l/ha)
Horty Ca stimulator
(300-500 ml/100l
vode; max 3-5 l/ha)

Za zdravo rast, boljšo
fotosintezo

Za lepšo obarvanost,
za enakomerno
dozorevanje, za več
sladkorja v plodu
Za krepitev trdnosti
celičnih sten v plodu

V primeru pojava pomanjkanja magnezija:
Horty integrator (foliarno: 250-300 g/100 l vode) 2-3x
Fertirigacija: priporočeni so tedenski odmerki. Odmerki se lahko razdelijo na manjše količine in
tedensko dodajajo dva do tri krat.
Foliarno: prehrano preko listov izvajati na vsakih 10-14 dni istočasno z zaščito rastlin.
Gnojila lahko uporabljamo hkrati z zaščitnimi sredstvi za varstvo rastlin, izjeme so bakreni in žvepleni
pripravki ter olja. Priporočamo, da se pred aplikacijo opravi preizkus mešanja. V času sončne pripeke
gnojenja ne priporočamo. V kolikor po foliarni aplikaciji (prej kot v 6 urah) pade večja količina dežja, je
potrebno gnojenje naslednji dan ponoviti.
Gnojila Horty Profi predhodno raztopimo v vedru in počakamo, da se kristali dobro omočijo. Nato
odmerjeno količino sredstva vlijemo skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je napolnjen s polovico
potrebne količine vode. Ob stalnem mešanju dolijemo vodo do potrebne količine.
Dodatne informacije na: www.tki.si
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