Fertilizant hidrosolubil cu conținut ridicat de fosfor, pentru aplicări foliare

Descriere
FOLIAR MIX® este un fertilizant foliar bogat în fosfor, cu un conținut ridicat de zinc (Zn),
microelemente și vitamina B1.
Avantaje
•
•
•
•

Obținut din materie primă de înaltă puritate.
Favorizează o bună dezvoltare a rădăcinilor
Fovorizează înflorirea și formarea fructelor
Ușor de folosit și aplicat

FOLIAR MIX® este un îngrășământ foliar, hidrosolubil, obținut din materii prime de cea mai bună
calitate și puritate. FOLIAR MIX® este un fertilizant starter ideal pentru majoritatea culturilor
transplantate, de asemenea poate fi folosit cu mare eficiență și în timpul perioadelor critice de
creștere. Folosit în primele stadii de vegetație ajută la formarea unui sistem radicular puternic, prin
urmare, joacă un rol foarte important pentru o dezvoltare armonioasă ulterioară a plantelor, care va
conduce în final la obținerea de culturi superioare din punct de vedere cantitativ și calitativ. FOLIAR
MIX®, va fi de asemenea eficient în timpul unor perioade de creștere:
înainte de înflorire, ajută la formarea florilor, crește fertilitatea acestora.
în timpul dezvoltării fructelor, pentru a îmbunătăți calitatea și a grăbi ajungerea la maturitate a
acestora.

-

FOLIAR MIX®, pe lângă conținutul ridicat de microelemente și vitamina B1, conține o cantitate
relevantă de zinc (Zn) care este necesar pentru formarea rădăcinilor și florilor, precum și pentru
formarea de semințe în stadiul de maturitate deplină. De asemenea, datorită conținutului de Zn,
produsul este foarte eficient pe solurile cu un PH scăzut, de obicei cu un conținut ridicat de Fe, unde
absorbția zincului de către plante este afectată.
FOLIAR MIX® este un supliment perfect pentru prepararea soluțiilor foliare de fertilizare și poate fi
amestecat cu majoritatea erbicidelor, insecticidelor, fungicidelor.
Rezultate
FOLIAR MIX®, aplicat foliar la începutul perioadei de creștere sau după transplantare, favorizează
dezvoltarea sistemului radicular, consolidează structura țesuturilor și oferă plantei premizele unei
înfloriri excelente.
Compoziție

%w/w

Azot total (N)

15

Solubilitate 340 g/L

4,4

pH (sol. 1%) 4,5 ± 0,5

-

Azot ureic

-

Azot nitric (N-NO3)

-

Azot amoniacal (N-NH4)

Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă

5,9
4,9
30

Specificații

FERTILIZANȚI FOLIARI

FOLIAR MIX®

Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă

15

Bor- solubil în apă

0,1

Cupru (Cu) chelatat EDTA solubil în apă

0,2

Mangan (Mn) chelatat EDTA solubil în apă

0,4

Molibden (Mo) solubil în apă

0,005

Zinc (Zn) chelatat EDTA, solubil în apă

0,5

Recomandări de utilizare
Cultura

Doza

Moment de aplicare

Legume, legume pentru frunze
Pomi fructiferi, viță de vie,
măslin
Culturi industriale
Flori, arbuști, culturi
ornamentale

1-2 aplicări în primăvară
2-3 kg/ha
După transplantare, în perioada
formării sistemului radicular, înainte
de înflorit

Atenție! Întotdeauna cititi cu atenție recomandările de pe etichetă.
Este foarte important să nu se folosească FOLIAR MIX® în amestec cu compuși chimici foarte
alcalini, uleiuri minerale, sulf, calciu, polisulfuri, compuși chimici ai cuprului.
Produsul este stabil de la +50 C la +350 C și trebuie să fie păstrat în locuri aerisite, răcoroase, uscate,
departe de surse de căldură/ aprindere si să fie protejat de lumina soarelui.

