K40

Fertilizant FOLIAR
Fertilizant foliar cu o concentrație foarte mare de
potasiu
AVANTAJE

• prezintă conținut crescut de potasiu
• conține cei 7 adjuvanți marca Wuxal®: adjuvanți de chelatare,
adjuvanți anti-evaporare, umectanți, regulatori de pH, surfactanți,
stickeri, adjuvanți de amestecare
• îmbunătățește rezistența plantelor la stresul termic
• îmbunătățește calitatea recoltei
• compatibilitate foarte bună cu produsele de protecție a plantelor.

DESCRIERE PRODUS

Wuxal® K40 este un fertilizant foliar cu conținut ridicat de potasiu.
Aplicarea sa este utilă pentru suplimentarea nutriției plantelor în scopul
îmbunătățirii calității fructelor, legumelor și strugurilor. Are efecte
pozitive în ceea ce privește mărimea fructelor, conținutul de zaharuri,
aroma, culoarea fructelor și valoare BRIX la struguri.
Numărul scăzut de fructe legate apare de obicei când în sol avem carență
sau exces de potasiu, dar și în condiții de secetă.
Datorită conținutului de microelemente, produsul se pretează la
prevenirea și eliminarea carențelor.
Sinergia elementelor nutritive are un efect de stabilizare a stării de
sănătate a plantei
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Fertilizant sub formă de suspensie cu o concentrație
foarte mare de potasiu. Pentru fertilizare foliară.
Micronutrienții cationici (fier, cupru,mangan și zinc) sunt
complet chelatați (EDTA).
Ambalaj: 10 l

Proprietăți fizico-chimice
Densitate: 1,57 g/cm3
Valoarea pH-ului: 7,1
Culoare: verde

Doză
Măr, păr

3 - 5 l/ha

Viță-de-vie

5 l/ha

Legume
Sfeclă de zahăr
Cartof
Căpșuni
Cereale

4 - 5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
3 - 5 l/ha
2 - 3 l/ha

primul tratament se aplică înainte de înflorit și cu până la o săptămână
înainte de recoltare. A NU se utiliza la soiurile sensibile la bitter pit (pătarea
amară) și în timpul înfloritului
3 - 4 aplicări, între creșterea boabelor și intrarea în pârgă pentru acumularea
de zaharuri
3 - 4 aplicări, pe durata perioadei de vegetație
2 - 3 aplicări, între stadiul de 4 frunze și închiderea rândurilor
pe durata perioadei de vegetație
3 - 4 aplicări, odată cu tratamentele
1 - 2 aplicări, de la stadiul de 4-6 frunze până la apariția frunzei stindard

