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Început de primăvară
Creşterea numărului de ore cu soare la începutul pri-
măverii are efect rapid asupra stolonilor în creştere. 
De îndată ce temperatura solului atinge 4–5°C, înce-
pe zilnic o absorbţie lentă şi pe termen scurt a apei 
şi a nutrienţilor. Este foarte important să reţineţi că, în 
această perioadă, se pot dezvolta într-un ritm bun 
doar acele plante ale căror rizomă au stocat canti-
tăţi adecvate de nutrienți în timpul toamnei.

În această perioadă, creşterea plantelor este lentă, din 
cauza temperaturilor scăzute ale solului şi ale aerului. 
Completarea nutriţională trebuie efectuată luând în 
considerare acest lucru. Cu toate acestea, înainte de 
a aplica îngrăşăminte, asiguraţi-vă că solul este umed 
şi efectuaţi prima irigare doar cu apă curată. Astfel, 
solul va fi saturat cu apă şi, de asemenea, se reduce ori-
ce acumulare de săruri. În această perioadă nu putem 
încă folosi tensiometrele, deoarece plantele nu sunt 
încă active, astfel că aici rutina contează foarte mult în 
ceea ce priveşte cantitatea de apă necesară. Cu toate 
acestea, irigările ulterioare necesită deja nutrienţii in-
dispensabili pentru pornirea în vegetaţie a plantelor, 
aşa că va fi necesară adăugarea de soluţii nutritive 
după irigarea completă.

În paginile următoare, vă prezentăm fazele fenolo-
gice care sunt critice în cultura căpşunilor primăvara

Căpșuni la începutul primăverii
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Regenerarea rădăcinilor trebuie asigura-
tă în timpul primăverii. Un tratament cu  
Radifarm (0,5 l/1000mp) suplimentat cu 
Master 13.40.13 (2–3 kg/1000 mp) va 
genera o reacţie rapidă. Această combina-
ţie este recomandată deoarece Radifarm 
are o eficienţă bună chiar şi la temperaturi 
scăzute ale solului şi iniţiază dezvoltarea 
rădăcinilor, în timp ce Master acope-
ră rapid şi eficient nevoile de fosfor ale 
plantei în timpul primăverii. Radifarm 
trebuie aplicat o dată şi Master 13.40.13 
de 2–3 ori. Între aceste aplicări, puteţi să 
aplicaţi nitraţi, pentru a acoperi nevoile de 
azot şi de calciu ale plantelor.
Nu merită să irigaţi cu o valoare EC (con-
ductivitate electrică) mare în această pe-
rioadă! Datorită dimensiunii mici a rădă-
cinilor şi absorbţiei scăzute de nutrienţi, 
facem mai bine plantelor dacă lucrăm cu 
EC cu o valoare de 1,4 până la 1,5 în peri-
oada de început. Rădăcinile active, cu suprafețe mari, sunt esențiale

Raport potrivit al frunzișului înainte de înflorire

Raportul optim frunze - rădăcină
Titlul de mai sus poate părea simplu, cu toate acestea, este foarte dificil să se pună în 
practică acest lucru şi, deseori, pierdem considerabil din calitate şi cantitatea fructelor. 
Pentru ca plantele să se dezvolte corespunzător, trebuie să acordăm atenţie nu nu-
mai părţii de deasupra solului, dar trebuie să ţinem sub control şi rădăcinile. Dacă 
nu avem suficiente rădăcini, planta nu va putea creşte şi susţine coacerea fructelor în 
perioada de creştere intensivă a acestora. Absorbţia necorespunzătoare a apei şi a nutri-
enţilor reduce, de asemenea, dimensiunea şi calitatea fructelor.

De asemenea, aparatul foliar prea mare 
sau prea mic nu este bun! O suprafaţă prea 
mică a frunzelor nu produce suficientă 
energie şi nu poate umbri fructele de lumi-
na puternică a soarelui, astfel încât fructele 
pot suferi cu uşurinţă arsuri solare, în timp 
ce frunzişul supradimensionat poate pro-
voca înmulţirea bolilor fungice ale plantei 
şi, de asemenea, poate îngreuna recoltarea. 
Acestea sunt doar câteva exemple de ce 
este important să acordăm atenţie acestui 
raport, dar să vedem cum putem gestiona 
bine această fază de vegetaţie!

Aşadar, este important compoziţia nu-
trienţilor să fie echilibrată şi posibil să 
fie uşor supraponderată cu azot, sau 
creştem cantitatea de nutrienţi aplicată în 
concordanţă cu nevoile plantei care este 
în continuă creştere. Combinaţia Viva  
(2–4 l/1000 mp) + Master 20.20.20  
(3–5 kg/1000 mp) asigură absorbţia efici-
entă a nutrienţilor şi încorporarea acestora. 
Aplicarea multiplă a Viva ajută activitatea 
rădăcinilor plantelor, asigură absorbţia 
echilibrată a nutrienţilor şi ajută la reduce-
rea nivelului ridicat de săruri.

https://www.capsuni.eu/?s=radifarm
https://www.capsuni.eu/?s=radifarm
https://www.capsuni.eu/?s=radifarm
https://www.capsuni.eu/?s=master
https://www.capsuni.eu/produs/master-13-40-13me/
https://www.capsuni.eu/?s=master+20+20+20
https://www.capsuni.eu/?s=viva
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Acum puteţi să creşteţi EC, valoarea de 1,5–1,6 fiind deja adecvată. În această fază, 
există deja şi o suprafaţă mare de frunze prin care puteţi să ajutaţi plantele, astfel încât 
tratamentele foliare să fie eficiente. Pentru o stare bună a plantelor şi o dezvoltare con-
tinuă, folosiţi tripleta Megafol (3 dl/100 l) + Kendal (3 dl/100 l) + Plantafol 20.20.20 
(30 dkg/100 l)! Tot în această perioadă trebuie să acordaţi atenţie aportului de mag-
neziu şi de calciu, aceste elemente putând fi completate, cu eficienţă bună, prin ră-
dăcini. 1,5-2,0 kg/1000 mp de azotat de calciu pe săptămână şi 1,2–1,5 kg/1000 mp 
de sulfat de magneziu acoperă necesarul de nutrienţi al plantelor. Aplicarea acestor 
îngrăşăminte trebuie repetată până la sfârşitul recoltării. În acest caz se pot folosi 
cu succes tensiometrele, cu ajutorul cărora putem controla nevoile de alimentare cu 
apă şi nutrienţi ale plantelor. În chenarul următor există şi un rezumat despre utilizarea 
acest instrument. 

Pentru dezvoltarea optimă a căpşunilor, în stratul superior de 30 cm al solului trebuie menţinută o umiditate de aproximativ 80%.  
Un instrument foarte util pentru verificarea acestui lucru este tensiometrul, al cărui principiu de funcţionare este următorul: conţinutul 
de umiditate al vârfului ceramic este în echilibru cu conţinutul de umiditate al solului, după un anumit timp. Un tensiometru este un 
tub închis, cu un contor, care trebuie umplut cu apă. Dacă solul este uscat, apa care curge din tub prin capul ceramic creează un vid 
în tub, lucru care este afişat pe contor. Aceste instrumente funcţionează, de obicei, în intervalul 0–600 mbar. Această scară poate fi 
împărţită după cum urmează:
• 0–100 mbar: stratul măsurat este saturat cu apă,
• 100–200 mbar: stare ideală de umiditate a solului,
• 200–400 mbar: interval de irigare,
• 400–600 mbar: poate apărea deteriorarea rădăcinii din cauza conţinutului scăzut de apă.
Se recomandă instalarea tensiometrului între două plante, la o adâncime de 15–25 cm. Principalul aspect care trebuie urmărit este
ca tensiometrul să ajungă într-o zonă activă a rădăcinilor. Un singur instrument nu oferă suficiente date despre starea de umiditate a
solului, aşa că merită să plasaţi 2–3 astfel de dispozitive.

Începutul înfloririi, protecţie 
împotriva îngheţului
Aceasta este o perioadă relativ scurtă în viaţa plantei, dar tre-
buie să facem câteva lucruri foarte importante pentru a men-
ţine dezvoltarea favorabilă a acesteia. Înainte de înflorire, tre-
buie acordată atenţie fertilizării. În această perioadă, cerinţele 
de bor şi de fosfor ale plantelor cresc, aşa că adăugaţi din nou 
Master 13.40.13 (3–5 kg/1000 mp), păstrând valoarea EC în 
jurul valorii de 1,6–1,7. Aprovizionarea cu bor este foarte im-
portantă acum, prin urmare, asiguraţi-vă că completaţi tripleta  
Megafol (3 dl/100 l) + Kendal (3 dl/100 l) + Plantafol (30 dl/100 l) 
cu Boroplus cu absorbţie rapidă (1–1,5 dl/100 l)!
În timpul înfloririi, nevoile de fier ale căpşunilor cresc, aşa că 
trebuie să începem completarea acestui element încă de la în-
ceputul înfloririi. Din experienţa noastră, am constatat adesea că 
producătorii uită să adauge fier în soluţia nutritivă, iar lipsa aces-
tuia este un simptom caracteristic al plantelor. Irigarea excesivă 
este, de asemenea, o greşeală frecventă, în urma căreia ab-
sorbţia de fier este limitată din cauza solului fără aer, iar rădăcinile 
căpşunilor pot fi deteriorate. Sensibilitatea unor soiuri de căpşuni 
poate fi diferită, dar toate au nevoie de fier! Aplicarea Ferrilene 
de 2–3 ori este o soluţie rapidă.

Irigare cu tensiometru

Când apare deficiența de fier, pierderea recoltei este sigură

SFAT: Ferrilene trebuie aplicat de cel 
puţin două ori pe săptămână în peri-
oada de înflorire, pentru a evita efecte-
le carenţei de fier. În acest caz, trebuie 
utilizată o doză de 0,15–0,2 kg/1000 
mp. Acolo unde este cazul, frecvenţa 
aplicării ar trebui crescută.
Când apare deficienţa de fier, pierderea 
recoltei este sigură
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https://www.capsuni.eu/?s=megafol
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Pentru completarea NPK, un îngrăşământ 
echilibrat răspunde bine nevoilor plantelor, 
de ex. Master 20.20.20 (3–5 kg/1000 mp). 
De asemenea, putem completa eficient 
fierul prin frunze cu Brexil Combi, care 
are un conţinut mare de fier (30 dkg/100 l).  
La începutul înfloririi, merită să susţineţi 
dezvoltarea rădăcinilor, deoarece un sis-
tem radicular activ este cel mai necesar în 
această fază, iar tratamentul cu Radifarm  
(1,5–2 l/ha) oferă o oportunitate bună şi ra-
pidă în acest scop.

Mărirea dimensiunii 
fructelor, începutul  
și reglarea coacerii
În faza fructificării culturii de căpşun, 
fructele trebuie să crească astfel încât cu-
loarea, gustul şi calitatea acestora să nu 
se deterioreze. Folosind Benefit PZ, se 
formează mai multe celule în cultură 
pe unitatea de timp. Eficacitatea prepa-
ratului se datorează sinergiei diferitelor 
ingrediente biologic active din acesta. Cu 
această tehnologie nu slăbim ţesutu-
rile, nu afectăm capacitatea de stocare. 
(Cu o doză mare de azot putem creşte 
dimensiunea fructelor, dar apoi fructele 
se vor înmuia mai uşor şi vor deveni mai 
sensibile la putregaiul cenuşiu.)

ore înainte de îngheţul aşteptat! Ca tra-
tament foliar, puteţi folosi următoarea 
combinaţie: Megafol (3–5 dl/100 l) +  
Boroplus (1 dl/100 l) + Plantafol 5.15.45 
(20-30 dkg/100 l).
Cu această combinaţie puteţi reduce efec-
tele nocive ale îngheţului până la -3°C. De 
multe ori, este indicat să se efectueze tra-
tamentul chiar şi după ce a trecut îngheţul, 
pentru ca celulele deteriorate să se poată 
regenera cât mai repede. (Desigur, inten-
sitatea şi tipul de îngheţ afectează foarte 
mult eficacitatea Megafol.)

Fără reînnoirea rădăcinilor, nu există o creștere intensă a culturii

Începutul utilizării Benefit PZ + MC Cream

În această perioadă, se obişnuieşte acoperi-
rea cu folie de protecţie împotriva îngheţu-
lui, care, pe lângă pornirea timpurie în vege-
taţie, joacă şi un rol major în protecţia împo-
triva îngheţului. Desigur, această protecţie 
fizică are limitele şi dezavantajele ei. Aceas-
ta înseamnă că plantele acoperite cu o folie 
de protecţie antiîngheţ nu suferă deteriorări 
severe la îngheţ atunci când este rece, la -4 
– -5°C. Cu toate acestea, este important să
pregătiţi plantele pentru vremea rece.
Trebuie să faceţi acest lucru cu 24-48 de
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MC Cream este, de asemenea, un pro-
dus pentru creşterea dimensiunii fruc-
telor sau a numărului de fructe, care nu 
afectează diviziunea celulară, dar ajută şi 
la creşterea longitudinală a celulelor 
preexistente. Cele două preparate se com-
pletează foarte bine, aşa că puteţi să le folo-
siţi de 3–4 ori (la aproximativ 7–10 zile), în 
funcţie de perioada de înflorire. Acest lucru 
este necesar pentru a oferi florilor ofilite, în 
mod constant, aminoacizii şi vitaminele ne-
cesare creşterii şi astfel putem menţine di-
namica de creştere a fructului. MC Cream + 

Benefit PZ are efect de intensificare a cul-
turii, iar Viva (2–4 l/1000 mp/săptămână) şi 
Actiwave (1,5–2,5 l/1000 mp/săptămână) 
prin rădăcini.

În perioada de creştere a fructelor, ne-
cesarul de azot al plantelor creşte din nou. 
Aşadar, trebuie avut grijă la completarea 
cu azot într-o cantitate suficientă şi în timp 
util. În această perioadă, putem ajuta plan-
tele aplicând împreună Master 20.5.10  
(4–5 kg/1000 mp) + Viva (2–4 l/1000 mp). 
EC ar trebui menţinut la 1,7–1,8. Pe vreme 

înnorată, rece, această valoare poate fi cu 
0,1 sau cu maximum 0,2 mai mare.

Când fructele încep să se coloreze, nece-
sarul de potasiu al plantei creşte foarte 
rapid. Prin urmare, trebuie să vă pregătiţi 
şi să acordaţi atenţie acestei perioade, de-
oarece, acum, proporţia de potasiu din 
soluţiile nutritive trebuie crescută rapid. 
O soluţie foarte bună în acest scop este 
Master 15.5.30+2 (6–8 kg/1000 mp), 
eventual suplimentat cu azotat de amoniu  
(2 kg/1000 mp), deci raportul azot-potasiu! 

SFAT: Cele două produse trebuie utilizate în următoarea combinaţie:
• prima aplicare: Benefit PZ 2 dl/100 l apă + MC Cremă 2,5 dl/100 l apă
• a doua aplicare, la 6-7 zile de la prima aplicare: Benefit PZ 2,5 dl/100 l apă +

MC Cremă 2,5 dl/100 l apă
• a treia aplicare: Benefit PZ 3 dl/100 apă + MC Cremă 3 dl/100 apăPrin folosirea Benefit + MC Cream

se uniformizează mărimea

Prin utilizarea Calbit C se îmbunătățește calitatea culturii

Cultivarea căpșunilor – Buletin informativ
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Aportul excesiv de potasiu poate duce la 
micșorarea și coacerea rapidă a fructelor. 
Nu trebuie să uităm nici de completarea 
cu calciu prin rădăcini! În acest caz, este 
totuşi recomandat să adăugaţi azotat de 
calciu, în doză de 1,5–2 kg/1000 mp, a cărui 
absorbţie poate fi mărită prin adăugarea de 
Actiwave (1,5–2,5 l/1000 mp/săptămână).
De asemenea, trebuie să suplimentăm 
aportul de nutrienţi al plantei cu Calbit C 
prin frunze (3 dl/100 l) + Kendal (3 dl/100 
l) + Plantafol 5.15.45 (30–40 dkg/100 l),
deoarece aşa putem asigura o aromă mai
bună şi o pulpă crocantă a fructelor. Chiar
dacă necesarul de azot al plantei scade
odată cu maturitatea, administrarea de azot 
nu trebuie neglijată. Prin utilizarea Sweet
(4 dl/100 l) putem accelera coacerea şi
putem, de asemenea, contribui la îmbu-
nătăţirea valorilor compoziţiei, deoare-
ce, sub efectul calciului din produs, pereţii
celulari devin mai rezistenţi. Ca rezultat,
rezistenţa la depozitare poate fi îmbună-
tăţită şi pierderea de zahăr poate fi redusă.
Produsul nu provoacă coacere forţată, doar
fructele dezvoltate încep să se coacă. Prin
utilizarea acestui produs putem contribui,

în principal, la o producţie timpurie, deoarece oportunităţile de piaţă sunt mai bune în 
această perioadă.
Coacerea poate fi ajutată şi prin soluție nutritivă: dacă Master 3.11.38+4 (6–8 kg/ 
1000 m2) este suplimentat cu azotat de amoniu (3 kg/1000 m2), pe lângă accelerarea di-
namică a coacerii, se poate obţine și o creștere semnificativă a conţinutului de zahăr al 
boabelor.

Protecţie împotriva dăunătorilor
An de an, tot mai multe pesticide sunt eliminate din producţia 
vegetală, astfel încât cultivarea în siguranţă a diferitelor specii 
horticole necesită din ce în ce mai multă atenţie. Utilizarea Nano-
Tac EC împotriva afidelor poate reprezenta o soluţie în acest con-
text tot mai restrictiv. NanoTac EC este un preparat nou cu efect 
de insecticid de contact, cu acţiune exclusiv fizică. Produsul sub 
formă de emulsie concentrată oferă o soluţie alternativă şi eco-
logică pentru combaterea afidelor. NanoTac EC dizolvat şi pulve-
rizat acoperă rapid dăunătorii, apoi se usucă, la scurt timp după 
ce apa din el s-a evaporat, şi formează un sistem de polimeri cu o 
structură 3D. Plasa prinde şi strangulează insectele, limitându-le 
mişcarea şi hrănirea, ducând la distrugerea lor rapidă. Folosind 
NanoTac EC, poate fi obţinută o cultură fără reziduri de substan-
ţă. Deoarece nu există o perioadă de aşteptare, poate fi folosit cu 
puţin timp înainte de recoltare. Datorită mecanismului său de 
acţiune, nu se dezvoltă rezistenţă la produs. Studiile dovedesc că 
utilizarea NanoTac EC nu este periculoasă pentru albine.
Se recomandă aplicarea prin pulverizare, în concentraţie de 0,07-
0,12%, 500-800 l/ha. Este indicat să îl folosiţi într-o concentraţie 

mai mică pe plantele înflorite, pentru a evita posibila ardere a 
petalelor florilor. Nu adăugaţi un adjuvant pentru aderenţă, de-
oarece are un efect superficial de a reduce tensiunea! Poate fi 
aplicat în combinaţie cu fungicide şi insecticide. (Este recoman-
dat să efectuaţi o probă înainte de aplicare!)

Fructe de mărime și de calitate bună
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Orice informație scrisă sau verbală, orice ilustrație sau sfaturi tehnologice comunicate de societatea Malagrow Kft. se bazează pe rezultatele 
experimentelor efectuate și pe practica de cultivare. Fotografiile, experimentele, diagramele au fost realizate în urma unor examinări compa-rative, 
acestea nu reprezintă rezultate oficiale (cu excepția celor care sunt astfel indicate), nu se pot garanta rezultate identice, în condiții de cultivare 
similare. Cumpărătorul și utilizatorul trebuie să decidă dacă informațiile, datele publicate, se pot aplica în condițiile locale. 

Această broșură ați primit-o, pentru că v-ați înscris pe Fișa de date a Partenerilor, iar prin aceasta ați consimțit ca Malagrow Kft. să vă 
comunice mesaje marketing. În cazul în care nu mai doriți să primiți astfel de mesaje de la noi, aveți posibilitatea să solicitați ștergerea datelor 
Dumnea-voastră, oricând, în mod gratuit și fără motivare, la adresa poștală: 5000 Szolnok, Újszászi út 38, respectiv la adresa de e-mail 
iroda@malagrow. hu. Informații complementare, referitoare la prelucrarea datelor personale, informații detaliate despre drepturile 
Dumneavoastră, puteți găsi pe pagina www.malagrow.ro, în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Comenzi: 0359-170.170 - comenzi@capsuni.eu 
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