
GRUPA 1 DE FERTILIZARE
plante cu cerințe reduse de 

fertilizare

Majoritatea ierburilor
decorative, Berberis, Ilex, 

Physocarpus, Juniperus, Larix, 
Picea, Pinus, Aronia, Lycium,

Flori anuale pentru straturi, Acer 
palmatum, Hibiscus syriacus.

GRUPA 2 DE FERTILIZARE
plante cu cerințe medii de 

fertilizare

Majoritatea plantelor
perene decorative, Cornus, 
Cotinus, Cytisus, Forsythia, 

Magnolia, Philadelphus,
Potentilla, Syringa, Weigela, 

Abies, Chamaecyparis, Taxus, 
Thuja – varietati galbene,

Amelanchier, Lonicera, Lycium, 
Vaccinium, Rhododendron, 
Petunia, Capsuni, Lavanda,

Buxus, Trandafiri.

GRUPA 3 DE FERTILIZARE
plante cu cerințe ridicate de 

fertilizare

Betula pendula, Budleja
dawidii, Cotoneaster, Euonymus, 

Hydrangea, Spiraea, Thuja – 
varietati verzi, Pelargonia

(mușcate).

îngrășămintele cu eliberare controlată
HORTICOTE CRF PLUS și ARBOCOTE CRF

- SFATURI DE DOZARE -
Aceste îngrășăminte cu eliberare controlată sunt 
disponibile cu perioade de eliberare de 4, 6, 8 si 12 
luni.

HORTICOTE CRF PLUS este un îngrășământ cu un grad 
de acoperire a elementelor nutritive de 100% fiind astfel
absolut sigur pentru orice plantă cultivată în ghiveci.

ARBOCOTE CRF este un îngrășământ la care 97% din 
azot, 70% din fosfor și 76% din potasiu sunt acoperite de
membrana de rășină ce asigură eliberarea controlată 
fiind astfel un îngrășământ suficient de bun pentru 
cultura plantelor lemnoase dar insuficient de sigur 
pentru culturi de plante mai sensibile cum ar fi florile 
anuale.

mivena.doropad.ro

Sezonul de plantare in ghiveci Martie - Aprilie

8 luni

3,5

4,5

5,5

6 luni 4 luni

Mai - Iunie Iulie - August

Perioada de eliberare recomandată 

Dozare pentru plantele din grupa 1 de fertilizare

Dozare pentru plantele din grupa 2 de fertilizare

Dozare pentru plantele din grupa 3 de fertilizare

3,0

4,0

4,5

2,5

3,0

3,5

Doza de fertilizare trebuie decisă de către cultivator, care trebuie să cunoască bine cerințele plantelor, condițiile
de dezvoltare și ținta comercială, dar se pot trasa câteva principii generale de utilizare a acestor produse, după
cum urmează:


