NEMAQUILL

КОМПЛЕКСНО ОБРАЗУВАН КАЛЦИЕВ РАЗТВОР С АМИНОКИСЕЛИНИ ЗА ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Свободни аминокиселини
2% w/w (2,5% w/v)
Общ азот (N)
0, 5% w/w (0,6% w/v)
Калциев оксид (CaO) водоразтворим
2% w/w (2,5% w/v)
Плътност
1, 23 g/cc
pH
4,5
Обхват на стабилността на образуваните фракции: 4-9
В съответствие с Регламент (ЕО) No 889/2008
и JAS/MAFF, за използване в биологичното земеделие като тор.

Описание
NEMAQUILL потиска и унищожава яйцата на нематодите и намалява значително тяхната
плътност!
NEMAQUILL е течен тор на базата на естествени продукти, чиято функция е да добавя
органична материя към почвата, подобрявайки нейните свойства: структура, капацитет за
обмен на йони и микробиологична активност. Това подобрява кореновата система чрез
увеличаване на нивото на органичната материя, увеличава вегетативната маса, достигайки повисоки добиви на културите.
СМЕСИ И СЪВМЕСТИМОСТИ

Преди приготвянето на крайната смес трябва да се направи тест за съвместимост. В случай на
съмнение, попитайте към техническия отдел. Не смесвайте с мед, силни киселини, емулгируеми
продукти и продукти с алкална реакция.

Отговорности

Компанията гарантира състав, формулировка и съдържание, но не носи отговорност
за злоупотреба с продукта, предназначен изключително за земеделска употреба, и
се прилага само за културите и за препоръчителната доза, включена в раздел "ДОЗИ",
с целта, посочена в раздел "Описание". Потребителят носи отговорност за
причинени щети (дефект на ефикасността, токсичност, остатъчни вещества и т. н.) чрез пълно или
частично неспазване на на етикета.
Група

Ароматни
Зърнени
Цитруси
Горски плодове
Овошки
Зеленчуци
Индустриални
Декоративни
Тропически

Доза L/дка

0,5-0,7 L/дка

Начин и време на прилагане
NEMAQUILL
е
продукт
за
почвено
прилагане.
Прилага се веднъж през вегетационен период за култури
с по-малко от 6 месечен цикъл на отглеждане, и още две до
три приложения в култури с над 6 месечен цикъл на отглеждане
Може да се прилага по всяко време през вегетационен период.

* За други култури от списъка, моля, попитайте нашия технически отдел.

