NUTRIȚIA PLANTELOR

FABRICAT ÎN FRANȚA

AX E Oil

FERTILIZANT
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Specificații
MOD DE AMBALARE:
Recipient 10 L

TERMEN DE VALABILITATE
18 luni

FORMULă
Suspensie concentrată (Flow)

APLICARE
Foliară

FORMA DE PREZENTARE
Lichid (SL)

CONDIȚII DE DEPOZITARE
Păstrați produsul numai în ambalajul original, departe
de razele directe ale soarelui, într-un loc răcoros. A se
feri de îngheț.

.

Interesele agronomice
ROLUL NUTRIENȚILOR
Magneziu- rol în fotosinteză, în sinteza
carbohidraților și a lipidelor:
Bor- ajută la înflorire și la formarea
fructelor, are rol în deplasarea glucozei
în plantă, în sinteza proteinelor, în
utilizarea auxinei de către plantă;
Molibden- ajută la reducerea nitraților,
la finteza proteinelor și contribuie la
formarea nodozităților;
Mangan- rol în activarea enzimelor,
sinteza proteinelor, reducerea nitraților;
Sulf- rol enzimatic, în fotosinteză și în
sinteza proteinelor.

ROMÂNIA

SPECIFICAȚIILE
PRODUSULUI
PRODUCT SPECIFICATIONS

CARACTERISTICI
ȘIFORMULATION
BENEFICII
FEATURES
AND BENEFITS OF THE

Conceput pentru a răspunde nevoilor
plantelor de rapiță, sfeclă, lucernă și a
culturilor de legume.Datorită aplicării
foliare, furnizează plantelor necesarul
mineral prin sistemul foliar, astfel încât
previne cele mai frecvente carențe.
În procesul de producție a fertilizantului
au fost folosite materii prime atent
selecționate, de calitatea întâi și în
proporții echilibrate, pentru a asigura o
rată de absorbție de 100% de către
plantă prin sistemul foliar și o aplicare
eficientă a acestuia în toate situațiile.

Durabilitatea acțiunii- mineralele sunt
solubilizate lent și progresiv. Plantele de
cultura beneficiază treptat și total de aportul
de elemente nutritive.
Aplicarea unei doze acoperă nevoile imediate
ale culturii.Eliberarea lentă a sărurilor
minerale: previne carența;Produsul nu este
agresiv: nu există riscul de arsuri pe frunze
nici la concentarții mari; Amestecabilitate
ridicată și consum redus de apă/ha:
produsul are în componență lipiciuri naturale
pentru a crește calitatea pulverizării și a evita
scurgerea soluției de pe frunze.

Mod de utilizare
CROP RECOMMENDATIONS
RECOMANDĂRI
DE APLICARE FOLIARĂ

FOR U S E
INSTRUCȚIUNIINSTRUCTIONS
DE UTILIZARE

Concentrație maximă : 3.5% în minim 100 L apă
> RAPIȚĂ - Doză: 2-4 L/ha - Moment de aplicare: 2 aplicări, toamna(
stadiul de 4 frunze) și primăvara la repornirea în vegetație;
>FLOAREA-SOARELUI - Doză: 2-4 L/ha - Moment de aplicare: începând
cu stadiul de 4 frunze până la inducția capitulului;
> SFECLĂ DE ZAHĂR - Doză: 2-4 L/ha - Moment de aplicare: începând
cu stadiul de 6 frunze și până la 8 -10 frunze ;
> VARZĂ, CONOPIDĂ - Doză: 2-4 L/ha - oment de aplicare: de la 4-6
frunze (2 săptamâni de la transplantare) cu repetare la 15 zile;
> MORCOV - Doză: 2-4 L/ha - Moment de aplicare: începând cu stadiul
de 2-4 frunze, până la stadiul de 6 -8 frunze ;
> SOIA, MAZĂRE - Doză: 2-4 L/ha - Moment de aplicare: 1-2 aplicări
începând cu înălțimea plantelor de 15 cm ;
> TOMATE, VINETE, ARDEI, CASTRAVEȚI - Doză:2-4 L/ha - Moment de
aplicare: Începând cu stadiul de 2 -4 frunze, cu repetare la 10-14 zile ;
> PEPENI - Doză: 2-4 L/ha Moment de aplicare: 1 aplicare după
transplantare, incepând cu stadiul de 6 frunze ;

Precauții
DEPOZITARE: Păstrați produsul numai în ambalajul original, departe de razele directe ale soarelui, într-un loc sigur, departe de copii, animale și produse
alimentare. A se feri de îngheț.
ELIMINARE: A nu se elimina în canalele de scurgere; eliminați produsul și resturile într-un mod sigur. Evitați eliminarea în mediul înconjurător.
Respectați instrucțiunile și specificațiile din fișele cu date de securitate. Clătiți de 3 ori ambalajele rămase. Nu le ardeți. Nu utilizați în alt scop,
ambalajele rămase. A se respecta legislația națională privind eliminarea deșeurilor.
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Producătorul și distribuitorii acestui produs garantează ca formularea conține substanțe active specific în
toleranță acceptată la momentul ambalării. Nicio altă garanție de orice fel nu se face cu privire la utilizarea acestui material și nicio răspundere vor fi
acceptate pentru orice pagubă sau vătămare ce decurg din depozitarea, manipularea, aplicarea sau utilizarea acestui produs.
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