POMM E DE TERR E

Programme de fertilisation, de nutrition
et des traitements phytosanitaires

RÉGIONS SUD

DE CONSOMMATION

FERTILISATION MINÉRALE

Objectif de rendement: 50 T/ha

Plantation

Croissance active

organiques

Granu® compost 1 à 2 t/ha

NPK

Patroot® 5 qx/ha

Patgreen® 6 qx/ha

Acide humique

Patgreen® 3 qx/ha

Phylgreen® en période de stress 2 à 3 L/ha
Delfan® Plus 2 L/ha ou Microfert® 2 L/ha ou Vegenergy® 2 L/ha
A chaque période de stress ou de traitement phytosanitaire

Stimulation des
défenses naturelles de
la plante

Trafos® K 2 applications de 3 L/ha

Prévention et correction
des carences en oligoélements

Tradecorp® AZII 3 applications de 1 kg/ha

Potassium foliaire
Adventices

Fainal® k 2 applications de 3 L/ha
Sencor® 0,75 l/ha ou
Prowl® Aqua 3 L/ha

Adventices

Aliette® Flash
2,5 kg/ha

Maladies du sol
Maladies

Patgreen® 3 qx/ha

Humistar® 50 L/ha avant chaque apport d'engrais

Stimuler la plante en
période de stress
Nutrition

Végétation stabilisée

Horti® compost 3 à 4 t/ha

Amendements

Fertilisation

Levée (Buttage)

Naturam® 5
2,5 L/ha

Bravo® 2 L/ha ou Cyzoki® 0,5 L/ha
ou Fluzoki® 0,5 L/ha - 1 application

Mildiou

Aliette® Flash 2,5 kg/ha

* Consento® 1.5 L/ha
1 application

Alternaria

Cyzoki® 0,5 L/ha - 1 application
Score® 0,5 L/ha - 2 applications

Insectes du sol

Force® 12 kg/ha

Noctuelles
Rochlop® 1,5 L/ha

Insectes

Pucerons

Actara® 0,1 kg/ha

Engeo® 0,2 L/ha
2 applications

Teigne
Acariens

Vertimec® 0,5 L/ha - 2 applications

Application racinaire

Pour acidifier la solution fertilisante et la bouillie de traitement, utilisez Lower® 7 à la dose de 300 ml/1000 L d’eau.

Application foliaire

* Consento® et

Fluzoki ® contrôle aussi l'alternaria

* Fluzoki® 0,5 L/ha - 1 application

Sénescence -Récolte

البطاطــا
ا إل ســتهال كية

المناطــق الجنوبيــة

برنامــج التســميد ،التغذيــة و المعالجـــــة
بالمبيــــــدات الفالحيــــــة

التســميد المعدنــي

المردود المســتهدف  50 :طن/هك
الغرس

النمو السريع

اإلنبــات (جمــع التربة حول الســاق)

الشــيخوخة النباتيــة  -الجنــي

إســتقرار النمــو النباتي

أورتي® كومبوست  3إلى  4طن/هك

المحسنات العضوية

ﭬرانو® كومبوست  1إلى  2طن/هك

التسميد باألزوت ،الفوسفور و

التسميد

البوتاسيوم ()NPK

باتروت®  5ق/هك

باتـﭬرين®  6ق/هك

باتـﭬرين®  3ق/هك

حمض الهيوميك

باتـﭬرين®  3ق/هك

هيوميستار®  50ل/هك قبل إضافة األسمدة
فيلـﭬرين® في فترة اإلجهاد  2إلى  3ل/هك

تحفيز النبتة في فترة اإلجهاد

دلفان® بلوس  2ل/هك أو ميكروفارت®  2ل/هك أو فيجينيرجي®  2ل/هك في كل فترة إجهاد أو معالجة بالمبيدات الفالحية

التغذية

تحفيز المقاومة الطبيعية للنبتة

طرافس®  Kاستعمال مرتين بجرعة  3ل/هك

الوقاية و تصحيح أعراض النقص من
العناصر الصغرى

ترادكورب®  AZIIاستعمال  3مرات بجرعة  1كلغ/هك

البوتاسيوم على األوراق
األعشاب الضارة

األعشاب الضارة

فينال®  Kاستعمال مرتين بجرعة  3ل/هك
سانكور ®  0.75ل/هك أو
براول® أكوا  3ل/هك
أليات® فالش
 2.5كلغ/هك

أمراض التربة
األمراض

ناتورام® 5
 2,5ل/هك

برافو®  2ل/هك أو سيزوكي®  0.5ل/هك أو
فلوزوكي®  0.5ل/هك  -إستعمال مرة واحدة

الميلديو (البياض الزغبي)

أليات® فالش  2.5كلغ/هك

*

كونسنتو®  1.5ل/هك إستعمال مرة
واحدة

األلترناريا

سكور®  0,5ل/هك  -إستعمال مرتين

حشرات التربة

فورس®  12كلغ/هك

الفراشات الليلية
الحشرات الضارة

المن

أكتارا®  0,1كلغ/هك

روكلوﭖ®
 1.5ل/هك

فراشة البطاطا (السوس الفراشي)
القراديات (العناكب أو الرتيلة)
استعمال جذري
استعمال ورقي

سيزوكي®  0.5ل/هك  -إستعمال مرة واحدة

لتحميض محلول األسمدة و محلول المعالجة بالمبيدات الفالحية ،استعملوا لور® 7بجرعة  300ملل 1000 /ل من الماء.

*

كونسنتو® و فلوزوكي® يتحكمان أيضا في األلترناريا.

فرتيمك®  0,5ل/هك  -إستعمال مرتين

إنجيو®  0,2ل/هك
إستعمال مرتين

*

فلوزوكي®  0,5ل/هك  -إستعمال مرة واحدة

