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ЕКОЛОГИЧЕН РАЗТВОР НА КАЛИЙ С НЕЗАБАВНО ДЕЙСТВИЕ

ФОРМА:

Течен разтвор (ТР).

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

гр/кг гр/л

Калиев оксид (K
2O) разтворим във вода 23.0 % 30.0 %

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПО КУЛТУРИ 

КУЛТУРА ЛИСТНО МЛ/ДКА НАПОЯВАНЕ Л./ДКА

Зеленчуци 400-600 мл. 1,5-2 л.

Декоративни растения 400-600 мл. 1,5-2 л.

Плодове и цитруси 400-600 мл. 1,5-2 л.

Черупкови плодове 400-600 мл. 1,5-2 л.

Маслини 400-600 мл. 1,5-2 л.

Лози 400-600 мл. 1,5-2 л.

Зърнено-житни 200-400 мл. -

Технически култури 200-400 мл. 1,5-2 л.

Концентриран разтвор на калий, специално създаден за оптимизиране на качеството на плодовете, и 

подобряване на устойчивостта на растенията срещу нападения от вредители и болести. Калият благоприятства 

отварянето на стомите, и аадекватното му ниво е от съществено значение при процесите на дишане, което от 

своя страна повишава устойчивостта на растенията към воден и температурен стрес.

Съдържа TCA (трикарбоксилни киселини), повишавайки усвоимостта и наличността му в почвата, чрез 

увеличаване на обменните точки и подобрявайки химичните и биологичните свойства в областта на 

приложение.

Той съдържа комплекса EFIFOL®, предназначен да повиши ефективността на разтворите при листно 

приложение, подобрявайки адхезията, устойчивостта и капацитета на проникване на разтворите.

При всички култури препоръчителното доза е между 400-600 мл./ 100 л вода и приложение. Дозите се 

изчисляват за разходите на работен разтвор от 100 литра вода / дка (вижте приложената таблица).

Листно приложение: През цялата вегетация между 1-3 приложения, като фазата на максимална 

нужда е периодът на началото на наедряване на плодовете и кореноплодите.

Приложение чрез вода за напояване: Броят на приложенията се регулира в зависимост от 
състоянието на културата и избраната хранителна програма. Препоръчително доза между 1,5-2 л./дка 
и приложение.
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Предотвратяване на аварии: В случай на разлив, почистете района с вода и не 

изхвърляйте в околната среда.

Предупреждения за опасност:

Whitepot Solution може да се смесва с повечето често използвани продукти за 

растителна защита. Ако имате някакви въпроси, консултирайте се с нашия технически 

отдел или направете предварителен тест за смесимост. Не смесвайте с продукти със 

силно кисела реакция

Инструкции за съхранение и работа: Пазете от пряка слънчева светлина и влага.

Температура на съхранение: 5°C - 35°C

P270 - Не яжте, не пийте и не пушете по време на употреба.

P102 - Да се   съхранява на място, недостъпно за деца.
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