VOLIGOP®
biotechnológia

Szuper
EK OLDAT MŰTRÁGYA

Felhasználható az ökológiai gazdálkodásban
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.

Gyártási idő, szám:
lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)
Nettó tartalom:
5 liter
Bejelentésszám NÉBIH: 04.2/7478-2/2016

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:

CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.
1119 Budapest, Etele út 57.
corax-bioner@t-online.hu
www.corax-bioner.hu

Tápanyagtartalom

m/m%

m/v%

Bór (B, bór-borát)

0,59

0,6

6,1

Cink (Zn, szulfát)

1,66

1,7

17,0

Mangán (Mn, szulfát)

1,07

1,1

11,0

Réz (Cu, szulfát)

1,18

1,2

12,1

pH

g/l

4,9 - 5,3

A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően
minden esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése. A legjobb
hatékonyság érdekében a kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő délutáni
időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő a kezelés, 25°C fok feletti, napsütötte
időszakban.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök
újra felhasználása tilos!

VOLIGOP
BIO VOLIGOP® Szuper – Szilárd vagy folyékony mikroelem keverék (E.2.1)
Felhasználható:

Nátrium- és klórmentes műtrágya.
Felhasználható valamennyi kultúrában a növények (esszenciális) mikroelem – bór, cink, mangán, réz – igényeinek javítására
szaktanács szerint, ennek hiányában általában 0,5 - 1,3 %
töménységben.
Szántóföldön a készítményt a tenyészidőszak alatt 2 - 4 alkalommal célszerű kijuttatni, a megengedett maximális adag
betartásával. A készítmény, ként is tartalmaz.
A virágkertészetekben javasolt legmagasabb töménység
0,75%; kiskertekben 7,5 ml (másfél teáskanálnyi) tömény
termék/1 liter víz vagy 75 ml /öt evőkanálnyi/ tömény termék/10 liter víz.

Figyelmeztetés: Veszély
Kiegészítő veszélyességi információk:
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét
vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
vagy orvoshoz.
P391
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A kezeléseket10-14 naponta célszerű megismételni.

Zöldségfélékben a kezeléseket a kiültetés után 2-3 héttel,
0,5%-os, kiskertekben 5 ml (egy teáskanálnyi) tömény
termék/1 liter víz vagy 50 ml tömény termék/10 liter víz
permetlé használatával kell kezdeni. Ezt követően a kezelés
10-14 naponként ismételhető, legfeljebb 1%, kiskertekben
10 ml tömény termék/1 liter víz vagy 100 ml tömény
termék/10 liter víz töménységű oldattal. A kezelések száma
– a virágkertészetekhez hasonlóan – a tenyészidőszak
hosszának függvényében változhat.

Házi kertben javasolt felhasználás:

Általában 1 liter szer/100 liter víz/1000 nm területre kijuttatva;
virágoskertekben legfeljebb 75 ml – öt evőkanálnyi – tömény
szer/10 liter víz/100 nm.

A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, fedett, száraz, hűvös, szigorúan
fagymentes helyen 2 év.
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