Primag - Príma mag
https://www.primag.hu

Fitohorm Turbo Kálcium
Státusz: Rendelhető
Termék neve: Fitohorm Turbo Kálcium
Összetétel: N13,5 K2O 9 MgO 3 CaO 15
Dózis: 4-5 l/ha
Kultúra: repce/alma/szőlő
Ajánlás: növénykondícionálás
Gyártó: FITOHORM

A FitoHorm Turbo Kalcium, egy az együttműködés szellemében kifejlesztett, új filozófiájú
kalciumtrágya.
A kalciumot, a magnéziumot és a káliumot a növények számára a legkedvezőbb arányban
tartalmazza.
A készítmény nitráttartalma
gyorsabb beépülését stimulálja.
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A termék a repcére, káposztafélékre és az almára megfelelő időben alkalmazva különleges
megoldást nyújt.
EK-műtrágya
Kelátképző: EDDHSA
Összetétel (m/v %):
N: 13,5
K2O: 9
MgO: 3
CaO: 15

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
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Kora tavaszi használatával csökkenthető repcében a tavaszi fagykár mértéke,
a repce intenzív szárnövekedésében a termék alkalmazásával megelőzhető, csökkenthető a
szár hosszanti megrepedése,
összetevői stabilizálják a vízháztartást, fokozzák a fotoszintézist,
zöldségeknél/gyümölcsöknél a pulton tarthatóság alap-tápeleme,
erősödik a sejtfal szerkezete, ennek köszönhetően ellenállóbbá válnak a növények,
javul a gyökérszőrök képződése és a tápanyagfelvétel,
növekszik a fotoszintézis aktivitása,
lehetővé teszi a tápanyag gyors és hatékony beépülését,
alapvetően javítja a termés minőségét.

A FitoHorm Turbo Kalcium összetétele és a benne levő tápelemek aránya lehetővé teszi a kalcium
leghatékonyabb beépülését.
Kalciumigényes
káposztarepce.

kultúrák:

alma,

szőlő,

paradicsom,

uborka,

dinnye,

káposztafélék,

őszi

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett,
hűvös – de fagymentes – helyen korlátlan ideig eltartható.
Figyelem!
A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.
Tilos keverni ásványi olajokkal, lúgos vagy szulfát tartalmú termékekkel.
Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk
megvizsgálni.
Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását,
esetleges lenyelését.
A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!
Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.
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