FERTIMAX BIOKALI
PK 4-28
NAWÓZ ORGANICZNY

FERTIMAX BioKali PK 4-28 to wieloskładnikowy,
bezchlorkowy, nawóz organiczny pochodzenia
roślinnego. Zawiera min. 28% potasu (w przeliczeniu
na K2O), który jest rozpuszczalny w wodzie i łatwo
przyswajalny dla roślin. Nawóz posiada wysokie pH,
dzięki temu podnosi odczyn gleby.

NFU44-204 Preparat wprowadzony do obrotu
wg. art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia
10 lipca 2007 r.
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Skład; %(/w/w):
P2O5 – 4%
K2O – 28%
MgO – 8%
SO3 – 6%
Dodatkowo zawiera wapń oraz mikrolementy
(żelazo, bor, cynk, miedź, mangan, molibden).
Nie zawiera chloru.
Formulacja: granulat 3-4 mm
pH: 12

OGRANICZONA GWARANCJA:
Zobowiązania sprzedawcy i producenta ograniczają się do
wymiany wadliwego produktu. Ani sprzedawca ani producent nie
odpowiadają za żadne obrażenia, straty materialne ani
uszkodzenia, powstałe bezpośrednio wskutek lub jako
konsekwencja nieprawidłowego posługiwania się tym
produktem bądź niemożnością posłużenia się nim. Wszelkie inne
gwarancje, wyrażone i dorozumiane, z wyjątkiem pisemnej
gwarancji producenta, zostają niniejszym wyłączone.
DAWKI, SPOSÓB I TERMINY STOSOWANIA:
Fertimax BioKali stosuje się bezpośrednio przed lub w trakcie
siewu (sadzenia). W przypadku stosowania przed siewem/sadzeniem, nawóz wymieszać z powierzchniową warstwą gleby do
głębokości 20 cm. W przypadku roślin wieloletnich, nawóz stosuje się wiosną lub jesienią rozsiewając go na całej powierzchni
gleby lub wzdłuż rzędów roślin.

Data produkcjiNumer partii Okres przydatności do stosowania – 2 lata od daty produkcji.
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PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w dobrze wietrzonych, chłodnych magazynach, w
oryginalnych opakowaniach oznakowanych etykietami. Nawozu nie
wolno przechowywać obok żywności, napojów lub paszy dla
zwierząt. Nie przechowywać obok źródeł ciepła, substancji
wybuchoniebezpiecznych i otwartego ognia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
stosować zgodnie z przeznaczeniem przy
zachowaniu środków ochrony indywidualnej.
ZALECANE DAWKI
Dawkę nawozu należy dopasować do aktualnego składu chemicznego gleby oraz zawartości poszczególnych pierwiastków. Dawke
można podzielić na kilka aplikacji, wykonywanych przed siewem lub
sadzeniem roślin oraz pogłównie. Stosowanie nawozu można
również rozłożyć na kilka aplikacji, które będą wykonywane w
czasie sezonu wegetacyjnego. W tabeli przedstawiono orientacyjne
dawki nawozu FERTIMAX BioKali, które przed aplikacją należy
uściślić uwzględniając: wymagania pokarmowe danej rośliny,
warunki atmosferyczne, rodzaj gleby oraz jej aktualną zasoboność
w składniki pokarmowe.
UPRAWA
Ziemniak, kapusta późna
Kapusta wczesna, brokuł
Pietruszka, seler korzeniowy
Marchew, burak ćwikłowy
Pomidor, ogórek, dynia
Groch, fasola
Sałata, radicchio
Cebula, por
Kukurydza

Żyto, pszenica, owies, jęczmień
Drzewa owocowe (jabłoń, grusza)
Truskawka
Borówka
Malina

Masa netto

DAWKA
500 kg/ha
350 kg/ha
450 kg/ha
300 kg/ha
200 kg/ha
300 kg/ha
450 kg/ha

400 kg/ha
300 kg/ha
400 kg/ha
400 kg/ha
200 kg/ha
300 kg/ha
250 kg/ha

25Kg

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

