MEDIFER URANO OPTISAL Ca

Urano Optisal Ca

ÎNGRĂȘĂMÎNT CE
Compoziția
Nutrienți

Azot total (N)
Azot nitric (N)
Azot organic (N)
Oxid de potasiu (K2O)
Oxid de calciu (CaO)
Carbon organic

%p/p
3,5
2,1
1,4
3,5
10
11,6

Solubil în apă.

Proprietăți fizice
Aspect: lichid
pH (20˚C): 4

Prezentarea produsului
Greutate: 25 kg

Evită 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 OPTISAL Ca

Urano Optisal Ca este un corector de calciu complexat cu acizi organici,
capabil să mobilizeze sodiul din sol pentru a-l elimina, îmbunătățind astfel structura
solului și eliminînd excesul de săruri. Prezența potasiului, a azotului nitric, a calciului
solubil și a conținutului de substanțe organice face din Optisal Ca un produs foarte
recomandat pentru reactivarea culturilor în soluri calcaroase, saline sau pentru irigații
cu ape cu o conductivitate ridicată.
Aplicarea sa este, de asemenea, recomandată pentru culturile cu mare nevoie
de calciu pentru a evita crăparea fructelor și a altor dezechilibre cauzate de deficitul
de calciu.
Proprietăți ale produsului Urano Optisal Ca
Creste capacitatea de retentie a apei.
Crește permeabilitatea solului.
Crește capacitatea de schimb a cationilor.
Reduce salinitatea prin scăderea Sodiului (Na+)
Are un efect de chelatare asupra Fe, Mn, Zn, Cu.
Stimulează microflora solului.
Stimulează dezvoltarea rădăcinilor.
Crește producțivitatea recoltei.

Doze
Legumicultură și ornamentale:
Irigarea prin picurare: 5-15 l/ha pe săptămînă.
Irigare prin inundare: 60-150l/ha, în 2-3 aplicații.
Culturi pomicole și vită de vie:
Irigarea prin picurare: 40 - 70 l/ha pe perioada de vegetație în mai multe
aplicații.
Irigare prin inundare: 80 - 150l/ha, în 2-3 aplicații.
În termeni generali, este recomandabil să aplicați o doză de 5 - 8 l/ha de mai
multe ori pe tot parcursul culturii, cînd doriți să corectați salinitatea solului sau a
apei de irigare.

Compatibilități
Compatibil cu majoritatea îngrășămintelor.
Nu amestecați cu produse acide sau cu baze puternice nici cu produse care contin sulf.
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Descriere

