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A szamóca általában nagyon jó állapotban vannak 

    - A tálcás növények most kerültek kiültetésre. Az elsı augusztus 1-én lett kiültetve..  

    - A gyökerek nagyon jól fejlıdnek a tálcákban, jelenleg kb. 1 cm/nap: vagyis kb. 4 cm  

      hosszúak mostanra. 

    - Ügyeljen a  szamóca atkákra, amelyek nagyok aktívak jelenleg Közép-Európában.  

      Nagyon nagy károkat tudnak okozni a szamócában. A legfontosabb kezelések: 

               1. Higiénia: a  szamóca atkák az ember kezére, ruhájára és lábára tapadva is 
terjedhetnek.  

               2. Nem élik túl a magas hımérsékletet (a 45 oC-nál magasabbat). Ezért ültetés után  

                    a tálcákban a hımérsékletet néhány napig nagyon magasan kell tartani. De a  

                    hımérséklet nem haladhatja meg az 55 oC-ot. 

               3. Az olyan vegyszereket, mint az Flumite vagy Vertimec 

                     legalább kétszer kell használni. 

     - Xanthomonas: használja például a Champion-t vagy más réztartalmu szert.  

     - Lisztharmat: nem más, mint víz stresszelt gomba.  

              1. Az ültetést követı 5-7 naptól a tálcákban lassan csökkentse a víz mennyiséget. 

              2. Kb. 3 héttel az ültetést követıen használjon jó minıségő vegyszert penész ellen 

              3. Az utolsó hetekben a tálcákban csak napi néhány alkalommal öntözzön (idıjárás  

                     függıen)  

     - Helyezze a Logtag egy fehér palack alá, hogy megvédje a készüléket a víztıl.  

     - Mőtrágyázás: 

           - Ellenırizni fogom a recepteket, illetve készítek néhány újat.  

           - Optimális EC az öntözéshez a tálcák után: 

                      0-2. hét: EC: 1,2; pH 5,5 

                      2. hetet követıen: EC 1,5; pH 5,5 

           - Erıteljes növekedés esetén, kérem, szóljon, hogy készíthessek egy másik,  

               generatívabb receptet.  

      - Az elegendı virág mennyiség eléréséhez, elegendı főtésre van szükség ısszel. Abban 

          az esetben, ha a főtés nem elég, letakarhatjuk a szamócát fatyolal. 

      - Optimális virágfürt szám: 

              Korai növénynél: kb. 4-5 fürt/növény (nagy szemő szamócát terem) 

              Kései növénynél: kb. 5-6/7 fürt/növény 

      - ne adjon a növényeknek túl sok nitrogént, mert a sok rhizóma miatt tavaszall  

             sok virágfürtöt eredményez (kisebb termések teremnek).  
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