WAPNO MIX MICRO
SKŁAD:

Mn

NAW Z WE
Typ: Nawóz zawierający wapń
i mikroelementy do aplikacji
dolistnej

Wapń (CaO)
rozpuszczalny w wodzie 15%
Zn

Ca
OPIS PRODUKTU
WAPNO MIX MICRO to płynny dolistny nawóz zawierający wysoką koncentrację
wapnia oraz cynk i mangan. Nawóz WAPNO MIX MICRO jest wzbogacony
specjalnymi organicznymi związkami, które poprawiają pobieranie i transport
składników pokarmowych w roślinie. Dzięki unikalnej kompozycji, WAPNO MIX
MICRO bardzo szybko uzupełnia niedobory wapnia w roślinie. Jest polecany do
stosowania w uprawach roślin sadowniczych, warzywniczych i roślin
jagodowych. WAPNO MIX MICRO jest nawozem, który ogranicza występowanie
chorób fizjologicznych (np. tip-burn, gorzka plamistość podskórna, sucha
zgnilizna wierzchołkowa) spowodowanych niedoborem wapnia lub zaburzeniami
w jego transporcie i dostępności.

Mangan (Mn)
rozpuszczalny w wodzie 0,5%
Cynk (Zn)
rozpuszczalny w wodzie 0,5%

MIESZALNOŚĆ
WAPNO MIX MICRO nie może być mieszane z produktami alkalicznymi (pH < 8),
olejami mineralnymi, siarką, fosforem, związkami na bazie miedzi. Produkt jest
kompatybilny z niektórymi środkami ochrony roślin i nawozami. Przed
sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej, każdorazowo sprawdzić możliwość
mieszalności preparatów w małej ilości wody.
SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ
Wypełnić zbiornik do połowy wodą i wlać odmierzoną ilość preparatu WAPNO MIX
MICRO. Następnie wypełnić zbiornik do pełna cały czas mieszając ciecz roboczą.
W celu polepszenia nawożenia dolistnego zastosowanie WAPNO MIX MICRO
powinno odbyć się wcześnie rano lub wieczorem. Zabieg wykonywać
w temperaturze poniżej 20°C i wilgotności powietrza powyżej 70%. Po
wykorzystaniu pojemnik po nawozie dobrze wypłukać.

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

PRZECHOWYWANIE
Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych
opakowaniach w temperaturze od 4 do 35°C. Składowanie w nieodpowiednich warunkach
(np. w temp. poniżej 4°C) może prowadzić do nieodwracalnych zmian w jakości nawozu.
Produktu nie należy składować warstwami. Przechowywać produkt w oryginalnym
opakowaniu aż do zużycia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przechowywanie: S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 35°C.
Środki ostrożności. Nie przekraczać zalecanych dawek. Należy stosować preparat
zgodnie z etykietą, niewłaściwe zastosowanie preparatu może powodować uszkodzenia.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć skórę i ręce po użyciu preparatu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza
P337 + P313 Jeśli dojdzie do porażenia oczu, należy skontaktować się z lekarzem.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi /regionalnymi /
narodowymi / międzynarodowymi
NFU 42-001
Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Nr partii:

ZALECENIA STOSOWANIA
UPRAWA
Jabłoń,
Grusza

TERMINY I ZALECENIA

DAWKA

Pierwsze zabiegi wykonywać w czasie intensywnego
wzrostu zawiązków owocowych, 4-6 zabiegów co 7-14 dni.

2-4 l/ha

Wykonać 2-3 zabiegi w okresie dojrzewania owoców co 7 dni.

3-5 l/ha

Pierwsze zabiegi wykonywać w czasie wzrostu owoców,
2-4 zabiegi co 7-14 dni.

2-4 l/ha

Wykonywać zabieg w czasie dojrzewania owoców,
tuż przed zbiorami oraz pomiędzy zbiorami 1-2 zabiegi.

3-5 l/ha

Pierwsze 2-4 zabiegi wykonywać po kwitnieniu,
w czasie wzrostu owoców co 7 dni.

1-3 l/ha

Wiśnia,
Czereśnia,
Śliwa

Truskawki
klasycznie
owocujące

Wykonywać 2-3 zabiegi co 7 dni w czasie dojrzewania owoców.

2-3 l/ha

Wykonywać zabiegi 3-4 razy w czasie zbiorów owoców,
pomiędzy poszczególnymi zbiorami.

3-5 l/ha

Truskawki
powtarzające
owocowanie

Wykonać 4-6 zabiegów w czasie wzrostu i dojrzewania
owoców, pomiędzy poszczególnymi zbiorami co 7 dni.

2-4 l/ha

Maliny

Wykonywać zabiegi 2-4 razy co 7-14 dni po kwitnieniu,
w czasie wzrostu owoców.
Wykonywać 3-5 zabiegów w czasie dojrzewania owoców
oraz pomiędzy zbiorami co 7 dni.

Warzywa
kapustne

Pomidor,
papryka
uprawiane
w gruncie
Pozostałe
uprawy

2-4 l/ha
3-5 l/ha

Wykonywać zabiegi od momentu formowania
się główki do zbioru co 7 dni.

2-5 l/ha

Wykonać zabieg 1-2 razy w czasie zmiany
warunków atmosferycznych.

2-5 l/ha

Wykonać zabieg po kwitnieniu, powtórzyć go po 7 dniach.

1-2 l/ha

Wykonywać zabiegi w czasie wzrostu i dojrzewania
owoców co 7 dni.
Wykonywać zabiegi między poszczególnymi zbiorami
owoców, 2-3 zabiegi co 5 dni

2-4 l/ha

Wykonywać zabiegi w czasie intensywnego wzrostu co 7-14 dni.

2-4 l/ha

Wykonywać zabiegi przed zmianą warunków atmosferycznych,
nie częściej niż co 7 dni.

2-4 l/ha

Data produkcji:
Termin przydatności:

6L

POJEMNOŚĆ

Masa netto: 8,04 kg

2-5l/ha

