
 
 

BAĞDA BESLEME PROGRAMI 
 
 

BAĞ: KIŞ İLAÇLAMASI: 
Ölü kol için bordo bulamacı tavsiye edilen dozda ruhsatlı ürünler ile uygulanır. 
Gözlerin uyanmasında problem yasamamak için sağlıklı ve düzenli göz acımı için 
SERVANLES 100 lt suya 100 cc bu dönemde uygulanmalıdır. 
 
GÖZLER UYANIRKEN:  
Ölü kol için bakırlı preparatlar thrips ve maymuncuk zararlıları için ruhsatlı 
ilaçlar tercih edilerek reçete doğrultusunda ilaçlama yapılır. Bu dönemde sağlıklı 
sürgün gelişimini teşvik etmek için AMINO PLUS 100 lt suya 250 cc cc ve 
SERVANLES 100 lt suya 100 cc dozunda tavsiye edilir. 
 
GÖZLER UYANDIKTAN 15 GÜN SONRA: 
Bu dönemde danışmanınız uygun gördüğü takdirde BAKIRLI KORUYUCU BİR 
İLAÇLAMA maymuncuk ve dürmece için uygun görülen ruhsatlı bir ilaçlama 
tavsiye edilir. Bu süreçte gelişimini teşvik etmek amacıyla MASFOLIAR 20.20.20 
250 gr /100 lt suya ve AMINO PLUS 100 cc/100 lt suya tavsiye edilir. 
 
SÜRGÜNLER 20-30 CM BOYUNDA İKEN: 
Bu dönemde mildiyö-antraknoz ve külleme için eğer gerek görülürse ve 
dürmece için bir ilaçlama ruhsatlı ürünler ile reçete doğrultusunda danışman 
tarafından tavsiye edilebilir. Aynı dönemde özellikle EGE BÖLGESİNDE hava 
şartlarının seyrine bağlı olarak kırmızı örümcek popülasyonuna da dikkat 
edilmelidir. Bu dönemde bağ da çinko noksanlığı gözlenebilir. Gerek bu 
noksanlığı gidermek gerekse gelişimini teşvik amacıyla NUTRIZINC 100 lt suya 
100 cc ve K-HUMATE 100 lt suya 200 gr dozunda tavsiye edilir. 

http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004Servanles.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004AgrimedAminoPlus.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004Servanles.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022003Masfoliar202020.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004AgrimedAminoPlus.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004Nutrizinc.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022002AgrimedKHumate.htm


ÇİÇEK TOMURCUĞU DÖNEMİNDE: 
Salkım güvesi ve kırmızı örümcek takibi yetkililer tarafından yapılır eğer gerek 
görülürse ruhsatlı ilaçların reçete ile kullanılması tavsiye edilir. Bu dönemde 
çiçeklerin sağlıklı oluşumu için MASFOLIAR 12.40.07 250 gr/100 lt suya ve 
AMINOPLUS 100 cc 100 lt suya dozunda uygulanır. Bu dönemde danışmanınızın 
tavsiyesi olursa GIBERELLİK ASİT tarzı hormonlar uygulanabilir. 
 
ÇİÇEK SONRASI 
Mildiyö külleme salkım güvesi ve kırmızı örümcek takibi yetkililer tarafından 
yapılır eğer tavsiye edilirse ruhsatları doğrultusunda reçete ile kullandırılır. 
Bitkide daneler için yapılan bir besleme olarak CROPDELVA 100 cc/100 lt suya ve 
MAXICALT 250 cc/100 lt suya uygulanır hormon uygulamaları bu dönemde de 
eğer tavsiye edilirse kullanılabilir. 
 
KORUK DÖNEMİ: 
Mildiyö külleme ve salkım güvesi mücadelesi için yetkili kurum ve kişilerin 
tavsiyeleri ile ruhsatlı ürünler reçete doğrultusunda tavsiye edilir. Bu dönemde 
dane iriliğinde kalibreyi arttırmak sağlıklı bir salkım elde etmek için dane 6 mm 
boyutunda ve sonrası FITOCELL 100 lt suya 100 cc ve SUGAR K 250 cc 100 lt 
suya uygulanır tavsiyeye göre uygun görülürse hormon ilavesi yapılabilir. 
 
TATLI SU YÜRÜDÜĞÜNDE: 
Kurşuni küf ve salkım güvesi için gerekli görülürse ruhsatlı ürünler ile reçete 
doğrultusunda ilaçlama yapılır. Danede irileşmeyi arttırmak için MASFOLIAR 
07.12.40 250 gr/100 lt suya ve AGRI K 250 cc 100 lt suya uygulanır. 

http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022003Masfoliar124007.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004AgrimedAminoPlus.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004CropDelva.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004MaxiCalt.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004Fitocell.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022010SugarK.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022003Masfoliar071240.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022003Masfoliar071240.htm
http://agrimedtr.com/Pages/products/TR022004AgriK.htm

