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YUKHA®
DESCRIÇÃO DA FASE

DURAÇÃO DA 

FASE EM 

SEMANAS

HORAS DE LUZ 

POR DIA

EC                    

(μS)

KHAN-GEE é recomendado 

apenas para aplicação 

radicular

JANGH também pode ser 

usado em aplicações 

foliares e/ou radiculares

TAJHAL também pode ser 

usado em aplicações foliares 

e/ou radiculares

O MUDRI também pode ser 

utilizado em aplicações 

foliares e/ou radiculares

A YETRA também pode ser 

utilizada em aplicações 

foliares e: ouradicular

0,23ml/plantar

em 60ml de água (1)

0,23ml/planta em 60ml de 0,23ml/plantar

água em intervalos de 7d(2) em 60ml de água (1)

0,23ml/plantar 0,23ml/plantar

em 60ml de água (1) em 60ml de água (1)

0,23ml/plantar 0,23ml/plantar 0,23ml/plantar

em 60ml de água (1) em 60ml de água (1) em 60ml de água (1)

0,23ml/plantar 0,23ml/plantar

em 60ml de água (1) em 60ml de água (1)

0,23ml/plantar

em 60ml de água (1)

máximo 60ml de solução/planta em aplicação foliar

(0): não aplicar - (1): uma aplicação - (2): 2 aplicações - Observar um intervalo de 7 dias quando 2 aplicações devem ser feitas durante uma única fase de crescimento.

Copyright 

YUKHA®
DESCRIÇÃO DAS FASES

DURAÇÃO DA 

FASE EM 

SEMANAS

HORAS DE LUZ 

POR DIA

EC                   

(μS)

KHAN-GEE é recomendado 

apenas para aplicação 

radicular

JANGH também pode ser 

usado em aplicações 

foliares e/ou radiculares

TAJHAL também pode ser 

usado em aplicações foliares 

e/ou radiculares

O MUDRI também pode ser 

utilizado em aplicações 

foliares e/ou radiculares

A YETRA também pode ser 

utilizada em aplicações 

foliares e: ouradicular

0,15g/plantar 0,23ml/plantar

em 100ml de água (1) em 100ml de água (1)

0,15g/plantar 0,23ml/planta em 60ml de 0,23ml/plantar

em 100ml de água (1) água em intervalos 7d (2) em 100ml de água (1)

0,15g/plantar 0,23ml/plantar 0,23ml/plantar

em 100ml de água (1) em 100ml de água (1) em 100ml de água (1)

0,23ml/plantar 0,23ml/plantar 0,23ml/plantar

em 100ml de água (1) em 100ml de água (1) em 100ml de água (1)

0,23ml/plantar 0,23ml/plantar

em 100ml de água (1) em 100ml de água (1)

0,23ml/plantar

em 100ml de água (1)

máximo de 100 ml de solução/planta na aplicação radicular

(0): não aplicar - (1): uma aplicação - (2): 2 aplicações - Observar um intervalo de 7 dias quando 2 aplicações devem ser feitas durante uma única fase de crescimento.

PROGRAMA DE CULTIVO - APLICAÇÃO FOLIAR POR PLANTA CANNABIS AYURVEDA PACK

FASE 1 

CRESCIMENTO

1A Enraizamento 1 18 1 (0) (0) (0) (0)

1B Crescimento vegetativo 2 18 1,3 (0) (0) (0)

(0) (0)

2B Desenvolvimento floral em comprimento 1-2 12 1,8 (0) (0)

2A Crescimento vegetativo - Preparação para a fase de floração 2 12 1,5

2 12 1,6 (0)

2C Desenvolvimento floral em largura 1 12

(0)

(0) (0) (0)

Excepto para o KHAN-GEE, que recomendamos apenas na aplicação root, as outras 4 formulações podem ser aplicadas de ambas as formas. Recomenda-se vivamente não exceder um total de 3 aplicações por ciclo.

Por exemplo, você pode aplicar YETRA uma vez na aplicação de raiz e duas vezes na aplicação foliar ou vice-versa ou em todas as 3 aplicações no modo raiz ou foliar.

PROGRAMA CULTURA - APLICAÇÃO RADICULAR POR PLANTA CANNABIS AYURVEDA PACK

(0) (0) (0)

2E Maturação 1 12 0,4 (0) (0)

FASE 2 

GENERATIVA
2,1 (0) (0) (0)

2D Desenvolvimento floral por peso

(0) (0) (0)

1B Crescimento vegetativo 2 18 1,3

FASE 1 

CRESCIMENTO

1A Enraizamento 1 18 1

(0) (0)

FASE 2 

GENERATIVA

2A Crescimento vegetativo - Preparação para a fase de floração 2 12 1,5

2C Desenvolvimento floral em largura 1 12 2,1

(0) (0)

2B Développement floral en longueur 1-2 12 1,8 (0) (0)

(0) (0) (0)

2D Desenvolvimento floral por peso 2 12 1,6 (0)

(0) (0) (0)

(0) (0) (0)

2E Maturação 1 12 0,4 (0) (0)


