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ŽIEMINIUOSE pasėliuose
Rudeninis purškimas
Purškiant pasėlius po sudygimo.
Norma - 0,1 l/ha

ŽIEMINIUOSE pasėliuose
Rudeninis panaudojimas
Purškimas ant pasėlių po sudygimo kuo anksčiau
(2-3 tikrieji lapeliai). Norma 0,1 l/ha
Esant galimybei, galima velti sėklą, norma 0,4-0,6 l/t

BBCH
11–22

žiema

BBCH
11–22

žiema

VASARINIUOSE pasėliuose VASARINIUOSE pasėliuose
Pavasarinis panaudojimas
Pavasarinis purškimas
Purškimas
ant pasėlių
po sudygimo kuo anksčiau
Purškiant pasėlius po sudygimo iki augalo
krūmijimosi
pabaigos,
tikrieji lapeliai). Norma 0,1 l/ha
kad PROTECT bakterijos patektų ant (2-3
dirvožemio.
Norma - 0,1 l/ha
Esant galimybei, galima velti sėklą: norma javams
0,4-0,6 l/t, norma pupiniams augalams 0,3-0,4 l/t
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