IMPULSE
ΛΙΠΑΣΜΑ EK

Καλλιέργεια

Δόση

Ριζοπότισμα
Αρ.
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμογών

Αμπέλι και
2lt/στρέμμα
Οπωροφόρα δέντρα

1-2

Οπωροκηπευτικά

2

1lt/στρέμμα

Την άνοιξη και
μετά τη συγκομιδή.

Πρώτη εφαρμογή 15-30 ημέρες μετά την φύτευση και η
δεύτερη 15 μέρες μετά.
Διαφυλλικές εφαρμογές

Αμπέλι

Εφαρμογές πριν τη συγκομιδή.

Εσπεριδοειδή και
200-500
Οπωροφόρα δέντρα ml/στρέμμα

Εφαρμογές μετά από συνθήκες
στρες για τα φυτά, μετά από
περιόδους βροχοπτώσεων και
μετά από το πέσιμο των φύλλων.

2-6

Ελιά

Αρχές άνοιξης και φθινόπωρο.

Οπωροκηπευτικά

Εφαρμογές που ξεκινούν όταν
τα φυτά έχουν ύψος περίπου
15 εκ., και κάθε 10 μέρες.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα και λιπάσματα. Συνιστάται να γίνεται αρχικά δοκιμαστικός έλεγχος
συνδυαστικότητας.

Αριθμός παρτίδας / ημερομηνία παραγωγής: επί της συσκευασίας

Το OligoActiv IMPULSE είναι υγρό λίπασμα με
υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόληψη αλλά και την θεραπεία τροφοπενιών χαλκού στα φυτά. Η
ειδική σύνθεση του λιπάσματος καθώς και η
μεγάλη διαλυτότητά του στο νερό, ενισχύουν
την πρόσληψη του συμπλοκοποιημένου χαλκού από το φυτό και τον καθιστούν βιοδιαθέσιμο για το φυτό, με αποτέλεσμα την ταχεία
διόρθωση έλλειψης χαλκού. Επιπρόσθετα, ο
χαλκός εμποδίζει την είσοδο παρασίτων στα
φυτά που έχουν υποστεί τραυματισμούς.
Χαρακτηριστικά:
Υδατοδιαλυτός
Χαλκός (Cu)
5.0%β/β, 6.1β/ο
Ειδικό Βάρος (20ºC)
1.21-1.27 gr/ml
pH (υδατικό
διάλυμα 1%)
4-5
Περιέχει πολυσακχαρίτες

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Μακριά από
τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Χρησιμοποιήστε το
μόνο εάν χρειάζεται. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό, σε καλά αεριζόμενο, δροσερό και
ξηρό χώρο. Αυτό το προϊόν είναι ευαίσθητο στη
θερμότητα και την υγρασία. Αποφύγετε την επαφή
με το δέρμα και τα μάτια. Τηλέφωνο Κέντρου
Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO:

3 ΛITPA

Η Deretil Agronutitional, S.L.U. (παρασκευαστής)
εγγυάται το περιεχόμενο, τη σύνθεση και την περιγραφή που εμφανίζεται στο τεχνικό δελτίο και την
ετικέτα της συσκευασίας, αλλά δεν εγγυάται σε
καμία περίπτωση για περαιτέρω μείγματα ή / και
το χειρισμό που είναι πέρα από την προτιθέμενη
χρήση του προϊόντος. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος
για όλες τις ζημιές που προκαλούνται ως συνέπεια
της μερικής ή ολικής μη τήρησης της οδηγίας της
ετικέτας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση
χρήσης μαζί με άλλα προϊόντα, ο πελάτης έχει ενημερωθεί για τη διεξαγωγή δοκιμών προκαταρκτικής συμβατότητας. Ακολουθήστε τις συνιστώμενες
οδηγίες κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Παρασκευαστής:
DERETIL AGRONUTRITIONAL S.L.U.
La Llacuna, 161, 2ª Planta 08018
Barcelona - Spain, Tel. +34 934 677 117
Fax: +34 934 677 631

Διανομέας:
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