SKŁAD:

NAW Z WE

TYP NAWOZU: C.2.9
ROZTW R NAWOZOWY NK 3-12

Azot całkowity 3% [m/m]
Azot amidowy 3% [m/m]
Potas (K2O) rozpuszczalny
w wodzie 12% [m/m]
Krzem ( SiO2 ) 20% [m/m]

OPIS PRODUKTU
POTASIL PLUS KRZEM to płynny nawóz zawierający dwa ważne składniki
pokarmowe: azot w postaci amidowej oraz potas rozpuszczalny w wodzie. Nawóz
ten zawiera również wysoką zawartość krzemu w formie kwasu
ortokrzemowego, który korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin uprawnych.
Dzięki wysokiej zawartości krzemu rośliny korzystnie reagują na żywienie
składnikami zawartymi w nawozie POTASIL PLUS KRZEM. Stosowany regularnie w
czasie wegetacji wzmacnia mechanicznie zewnętrzną warstwę woskową,
epidermę oraz zmniejsza transpirację. Rośliny dobrze odżywione potasem
i krzemem wykazują zwiększoną tolerancję na warunki stresowe takie jak susza,
intensywne nasłonecznienie, wpływ wysokich lub niskich temperatur. Nawóz
podwyższa odporność na infekcje ze strony patogenów oraz wzmacnia tkanki
utrudniając żerowanie niektórych szkodników. POTASIL PLUS KRZEM stosowany
w czasie wzrostu, dojrzewania i zbioru owoców poprawia jakość, smak oraz
trwałość pozbiorczą owoców. Zawarte w nawozie składniki poprawiają
odporność roślin i ich owoców na uszkodzenia mechaniczne.

MIESZALNOŚĆ
POTASIL PLUS KRZEM posiada alkaliczny odczyn, dlatego nie należy go mieszać ze
środkami o odczynie kwaśnym. Należy unikać mieszania preparatu z nawozami
zawierającymi fosfor, wapń, siarkę, miedź, oleje mineralne. Produkt może
wykazywać słabe zdolności co do tworzenia mieszanin zbiornikowych, należy
zwrócić szczególną uwagę na ich sporządzanie. Każdorazowo przed
sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej, należy wykonać próbę mieszania
preparatu z innymi preparatami w mniejszej objętości wody.
SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ
Do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 50% wodą wlać odmierzoną ilość
POTASIL PLUS KRZEM, przy włączonym mieszadle, dopełnić zbiornik w 100%.
Sporządzoną ciecz roboczą aplikować bezpośrednio po przygotowaniu.

ZALECENIA STOSOWANIA
INSTRUKCJA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do
+ 35°C. Przetrzymywać w oryginalnym opakowaniu w zamknięciu z dala od
dzieci. W przypadku rozlania wytrzeć, stosując środki ochrony indywidualnej,
a zanieczyszczone miejsce dokładnie spłukać wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie spożywać, w przypadku połknięcia lub przypadkowego spożycia skontaktować
się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu skontaktować się z lekarzem.
Podczas kontaktu z produktem stosować odzież ochronną, w tym rękawice,
okulary, obuwie i płaszcz. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

5L

Uprawa

Termin
stosowania

Dawka w l na ha

Jabłoń,
Grusza

Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać od fazy
mysiego ucha, do kwitnienia co 7 dni.
Kolejne zabiegi 3-5 wykonać w czasie
wzrostu i dojrzewania owoców co 7-14 dni.

2-3 l/ha

Wiśnia,
Czereśnia,
Śliwa

Pierwszy zabieg wykonać w fazie balona,
2-3 zabiegi po kwitnieniu, oraz 1-2 zabiegi
pomiędzy poszczególnymi zbiorami owoców.

2-3 l/ha

Truskawka

Pierwsze 2-3 zabiegi co 7 dni wykonać od
początku wegetacji do kwitnienia. Kolejne
zabiegi wykonywać po kwitnieniu do końca
zbioru owoców. Wykonać 1-2 zabiegi po
zbiorach owoców, co 14-21 dni.

2-3 l/ha

Malina letnia

Pierwsze 2-3 zabiegi co 7-14 dni wykonywać
w czasie od ruszenia wegetacji do kwitnienia.
Kolejne 3-5 zabiegi wykonać po kwitnieniu
w czasie dojrzewania owoców. Wykonać 2-3
zabiegi po zbiorach owoców, co 14-21 dni.

2-3 l/ha

Wykonać 3-5 zabiegów co 10-20 dni w czasie
Malina
przyrostu pędów jednorocznych.
powtarzająca intensywnego
2-4 zabiegi co 7-14 dni wykonać po
owocowanie Kolejne
kwitnieniu owoców aż do końca zbioru.

2-3 l/ha

Borówka
wysoka

Pierwsze 2-3 zabiegi co 7-14 dni wykonać od
ruszenia wegetacji do kwitnienia, kolejne 3-5
zabiegów wykonywać od końca kwitnienia
do końca zbioru owoców

2-3 l/ha

Warzywa
kapustne

2-3 zabiegi co 7-14 dni w czasie intensywnego
przyrostu masy liściowej. Kolejne 1-2 zabiegi
wykonać 20 i 10 dni przed planowanym
zbiorem.

2-3 l/ha

Pierwsze 2-3 zabieg wykonywać w czasie
Pomidor,
intensywnego wzrostu łodygi i liści, kolejne
Papryka,
3-5 zabiegi wykonać w czasie wzrostu
Ogórek w polu
i dojrzewania owoców.

2-3 l/ha

Cebula, Por

Wykonać 2-3 zabiegi w czasie intensywnego
przyrostu masy liściowej.

1-2 l/ha

Burak
cukrowy

Pierwszy zabieg wykonać przed zwarciem
międzyrzędzi i powtórzyć 2-3 razy co 10-14 dni.

1-2 l/ha

Zboża

Pierwszy zabieg wykonać w czasie
intensywnego wzrostu, kolejny w fazie
liścia flagowego.

0,5-1,5 l/ha

Rzepak

Pierwszy zabieg wykonać jesienią, kolejne
2-3 wiosną przed kwitnieniem.

1-2 l/ha

Kukurydza

Wykonać 2-3 zabiegi w fazie 4-8 liści.

0,5- 2 l/ha

POJEMNOŚĆ

Masa netto: 6,75 kg

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. 00-613 Warszawa, ul Chałubińskiego 8
tel 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl

