
Ujitja

(avullimi)

për m2 

****

10 L

1 L

1.5 L

2.0 L

2.0 L

R.V.

Lagështira

e ajrit

85%

80%

80%

80%

75%

75%

75%

75%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Hapësira / 

temperatura

e bimës Ditë - Natë
˚C

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

Ventilatorët

vertikalë

ndezur/�kur

Jashtë

Jashtë

Jashtë

Jashtë

Jashtë

Jashtë

Jashtë

Jashtë

Jashtë

Minimalisht

Minimalisht

Minimalisht

Minimalisht

Minimalisht

Minimalisht

2.5 L

3.0 L

4.0 L

5.0 L

6.0 L

8.0 L

10.0 L

9.0 L

8.0 L

65%

60%

60%

55%

55%

50%

45%

40%

40%

28/20

28/20

28/20

28/20

28/20

28/20

28/20

28/20

28/20

50%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

100%

90 to 80%

Numri i ditëve

Periudha e rritjes

18 orë dritë

(shto kërpudha)*

Rritja e ditës 1

Rritja e ditës 2

Rritja e ditës 3

Rritja e ditës 4

Rritja e ditës 5

Rritja e ditës 6

Rritja e ditës 7

Rritja e ditës 8

Rritja e ditës 9

Rritja e ditës 10

Rritja e ditës 11

Rritja e ditës 12

Rritja e ditës 13

Rritja e ditës 14

Numri i javëve

Periudha e lulëzimit

12 orë dritë

Lulëzimi i javës 1

Lulëzimi i javës 2

Lulëzimi i javës 3

Lulëzimi i javës 4

Lulëzimi i javës 5

Lulëzimi i javës 6

Lulëzimi i javës 7***

1 pas javës së fundit

javën e fundit

Ushqyes 

për rritjen/lulëzimi
B.A.C.

ml për 10 L

10 deri në 20 rritje

10 deri në 20 rritje

10 deri në 20 rritje

10 deri në 20 rritje

10 deri në 20 rritje

20 deri në 30 rritje

20 deri në 30 rritje

20 deri në 30 rritje

20 deri në 30 rritje

20 deri në 30 rritje

20 deri në 30 rritje

20 deri në 30 rritje

20 deri në 30 rritje

Stimulues

për rrënjët/gjethet
B.A.C.

1 to 2 ml për 10 L

Stimulues për rrënjët

Stimulues për rrënjët

Stimulues për rrënjët

Stimulues për rrënjët

Stimulues për rrënjët

Stimulues për rrënjët

Stimulues për lulëzimin

Stimulues për lulëzimin

Stimulues për lulëzimin

Stimulues për lulëzimin

Stimulues për lulëzimin

Stimulues për lulëzimin

Stimulues për lulëzimin

Stimulues për lulëzimin

Ushqyes

për gjethet B.A.C.

20 ml për 5 L

1 x spërkatje

1 x spërkatje

1 x spërkatje

B.A.C. Pro-Active

10 ml për 1 L spërkatës

1-3 ml për 10 L meegeven

******

1 x spërkatje

1 x spërkatje

1 herë në javë është dhënë

1 herë në javë është dhënë

1 herë në javë është dhënë

1 herë në javë është dhënë

1 herë në javë është dhënë

1 herë në javë është dhënë

1 herë në javë është dhënë

1 herë në javë është dhënë

1 herë në javë është dhënë

B.A.C.

Final Solution

6 ml për 10 L

** 1 herë shtohet

** 1 herë shtohet

B.A.C. 

PK Booster

ml për 10 L

10

15

20

30

30

30

20

SKEMA E KULTIVIMIT PËR TOKA APO KOMPOSTIME BIOLOGJIKE

Këto kërpudha „B.A.C.“ duhet t'i përzieni me dheun apo kompostimin e ri përpara mbjelljes së bimës. Nëse dëshironi të pastroni dheun nga aciditeti (pH 6,0), sërish jeni të detyruar ta trajtoni atë me gëlqere. Nëse pastrimi nuk bëhet, atëherë nuk është e nevojshme që dheu apo kompostimi të trajtohet sërish; ka nevojë vetëm të trajtohet me dhe të ri apo
kompostim vetëm në pjesën e sipërme (2 cm). Avantazhi i kësaj teknike qëndron në faktin se ju mund t'i lini në vend rrënjët e korrjeve të mëparshme, pasi aty ka simbiozë dhe kulturat tuaja rriten shumë shpejt. Në këtë shtresë të re shtoni kërpudha të B.A.C. Nëse nuk e trajtoni pH-në, atëherë pas çdo ujitjeje duhet të shpëlani sistemin tuaj të ujitjes me ujë acid (6,0).
Ky ujë nuk duhet të futet në tokën tuaj.
B.A.C. �nal solution duhet të jepet vetëm 1 herë me ushqyesit apo stimuluesit gjatë javës së parë të lulëzimit dhe gjatë javës së fundit, pra jo çdo ditë të javës!
Sasia e ditëve të dhëna prej nesh, të cilat nevojiten për rritjen dhe lulëzimin, janë medoemos të lidhura edhe me llojin, sasinë e bimëve për m2 si dhe klimën. Gjithsesi, mos vazhdoni të përdorni më ushqyes bazë dhe „pk booster“ 1 javë përpara korrjes/vjeljes.
Avullimi nga bimët tuaja dhe ujitja për m2 janë të lidhura me njëra-tjetrën, pasi uji që i jepni bimës avullon pjesërisht nëpërmjet tokës, pra jo vetëm nëpërmjet bimës. Pra, ujitja varet nga sasia e avullimit nga bima si dhe nga sipërfaqja e tokës, e cila gjithashtu avullon.
Gjatë periudhës së lulëzimit duhet të ushqeni bimën çdo 2 ditë, por bëni kujdes që të mos e ushqeni më pak ose më shumë se duhet. Gjatë periudhës së rritjes 1× në 3 ditë. Bëni kujdes që tretësira e krijuar të përdoret brenda 48 orëve.
Ujitja varet nga sasia totale e dheut që përdorni, përbërja e saj dhe lagështira në momentin kur ai shpërndahet. (Pas ujitjes, nga një grusht dhe duhet të pikojnë 10 pika ujë.) Skema e kultivimit është një udhëzues. Për këtë arsye, gjykoni vetë nëse bima, klima, ujitja apo dhënia 
e ushqimit kanë nevojë të përshtaten. Për informacione në lidhje me skemën e kultivimit dhe udhëzuesit e ushqimit, ne kemi vënë në dispozicionin tuaj shërbimin ndaj klientit, të cilin mund ta kontaktoni gjatë gjithë javës nëpërmjet adresës së emailit: info@baconline.nl
B.A.C. Pro-Active“ duhet të jepet vetëm një herë në javë.

*

**
***

****

*****

******

B.A.C. Kontrollin e klimës


