MEDIFER URANO OBERON

Urano Oberon

ÎNGRĂȘĂMÎNT CE
Compoziția
Nutrienți
Oxid de calciu (CaO) solubil în apă
Oxid de calciu (CaO) complexat
AGENT COMPLEXAT: Acid Lingosulfonic

% p/p
10,8
8,3
20,0

%p/v
14,4
11,1
26,8

Solubil în apă.

Proprietăți fizice
Aspect: lichid
Densitatea: 1,34
pH (20˚C): 4

Prezentarea produsului
Greutate: 20 L

Evita contactul cu ochii.
Spălați-vă mâinile cu apă și săpun după aplicare.
Depozitare în locuri reci și uscate, evitând temperaturi extreme.
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FIȘA TEHNICĂ

MEDIFER URANO OBERON

Urano Oberon este indicat pentru aplicarea în soluri salinosodice sau în ape
saline, acesta permite schimbul de calciu (CaO2+) cu Sodiu (Na+), facilitînd eliberarea
acestuia din urmă, micșorînd astfel conductivitatea electrică, îmbunătățind drenajul și
structura solului, ceea ce permite o dezvoltare mai mare a rădăcinilor și o creștere a
recoltei.
Conținutul ridicat de acid lignosulfonic natural și biodegradabil îi conferă un
caracter complex, care facilitează absorbția micronutrienților în plante, Fe, Zn, Mn și
altele.
Urano Oberon se poate aplica și ca corector de calciu, atît prin rădăcină, cît și foliar,
acesta din urmă fiind foarte eficient pentru încorporarea calciului în fructe și frunze.
Este stabil într-un interval de pH cuprins între 2 și 10

Doze
Prin irigare
-

Culture pomicule: 40-70 l/ha în mai multe aplicații 4-8 l/ha, de la înflorire și în
funcție de gradul de salinitate a solului sau a apei de irigare;
Legumicultură, căpșuni: 40-60 l/ha în mai multe aplicații (3-5).

În irigarea prin inundare dozele pot fi mărite cu 15-20% (în 2-3 aplicații) în funcție de
condițiile solului.
Organo Oberon ca corector de Calciu - aplicarea sa este recomandată pentru
culturile cu cerințe ridicate ale acestui element, evitînd posibile dezechilibrări cauzate
de acesta.
Aplicarea foliară - ca și corector în doze de: 250-300 cc/hl, fiecare aplicație, de la 2
la 4 aplicații în timpul ciclului de recoltare, culturi pomicole, legumicultură etc.

Compatibilități
Compatibil cu majoritatea îngrășămintelor.
Nu amestecați cu produse care conțin sulf, fosfați, baze puternice.
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Descriere

