Poinsettia
Recomandări de fertilizare pentru Poinsettia
Poinsettia este o plantă sensibilă la nivelul ridicat de săruri din substratul de cultură,
faţă de excesul de apă şi fertilizarea în exces. De aceea fertilizarea culturii trebuie făcută
cu grijă şi cu recomandările oferite de profesionişti.
ICL Specialty Fertilizers (Everris) vă poate oferi o gamă largă de îngrăşăminte profesionale pentru cultura de succes a Poinsettiei.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate
pentru fertilizarea substratului de cultură
înainte de plantare:
3
 Osmocote Exact Standard, generaţia a 3-a – 15-9-12+ME în doză de 2.0-2.5 kg/m
sau
 Osmocote Exact Hi.End cu DCT (tehnologia cu dublă peliculare), generaţia a 4-a – 15-9-12+ME
în doză de 3.0-3.5 kg/m 3
Produsele din generaţia a 4-a, Osmocote Exact Hi.End cu DCT, au fost special concepute pentru
culturile care sunt cultivate în condiţiile cu temperaturi ridicate, ca cele din timpul verii.
Datorită celui de-al doilea strat de peliculare, o parte din nutrienţii peliculaţi sunt eliberaţi în
a doua parte a perioadei de vegetaţie. Acest lucru asigură o fertilizare mai exactă şi sigură,
menţine nivelul scăzut al EC-ului în substratul de cultură şi astfel puteţi folosi cantităţi reduse
de îngrăşăminte hidrosolubile .
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Osmocote + Peters – program de fertilizare pentru o
calitate excelentă
Pentru o nutriţie echilibrată, utilizaţi Osmocote ca
îngrăşământ de bază, fertilizare suplimentată cu
Peters Professional sau Peters Excel, acesta din urmă
dură.
După plantare, utilizaţi pentru primele 2 săptămâni
Peters Professional (10-52-10+ME) în doză de 0.5-0.7
g/l pe săptămână în scopul de a dezvolta un sistem
radicular puternic.
Fertilizarea se poate continua apoi cu Peters Profes
sional Poinsettia Mix (17-7-27+ME) în doză de 0.5-1.5
g/l pe săptămână.
Doza trebuie stabilită în funcţie de frecvenţa şi calita
tea apei cu care irigaţi.
Daca irigaţi zilnic, utilizaţi doze reduse de în
grăşământ iar daca irigaţi mai rar atunci puteţi folosi
doze mai ridicate.

Peters Professional Poinsettia Mix este un produs
creat special pentru a îndeplini cerinţele nutriţio
nale ale culturii de Poinsettia. În comparaţie cu alte
produse din gamă, acesta are un conţinut ridicat de
zinc şi molibden, mai scăzut de bor, pentru a stimula
creşterea sănătoasă a culturii şi obţinerea unor plan
te cu o calitate ridicată.
Daca utilizaţi Osmocote Exact ca fertilizant de bază,
aplicaţi dozele reduse recomandate pentru Peters
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re, în funcţie de stadiul de dezvoltare al plantelor.
Pentru a produce plante cu creştere condensată,
utilizaţi Peters Professional Winter Grow Special
(20-10-20+ME) în alternanţă cu Peters Professional
Poinsettia Mix, respectând aceleaşi doze recomanda
te în funcţie de stadiul de dezvoltare al plantelor.

Reprezentanţii ICL pot face recomandări personalizate în concordanţă
cu calitatea apei cu care irigaţi. Pentru mai multe informaţii contactaţi
reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers din zona dumneavoastră.
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