WYRÓWNUJE DOJRZEWANIE I POPRAWIA WYBARWIENIE OWOCÓW
ELVITA COLOR-BRIX to płynny nawóz mineralny gwarantujący maksymalną dostępność i natychmiastowe wchłanianie składników odżywczych przez rośliny.
Stosowanie ELVITA COLOR-BRIX, dzięki specjalnie skomponowanej recepturze składników odżywczych z wysokim stężeniem dostępnego dla roślin potasu i fosforu wzbogaconego
borem, manganem chelatowym i molibdenem o wysokiej przyswajalności, prowadzi do:
- POPRAWY JAKOŚCI I WIELKOŚCI PLONU,
- WYRÓWNYWANIA DOJRZEWANIA I WYBARWIENIA OWOCÓW,
- WZROSTU ZAWARTOŚCI CUKRU I STAŁYCH SUBSTANCJI ROZPUSZCZONYCH W OWOCACH,
- POPRAWY JAKOŚCI PRODUKCJI OWOCÓW POPRZEZ STYMULOWANIE POWSTAWANIA SUBSTANCJI AROMATYCZNYCH, OBRONNYCH, PRZECIWUTLENIACZY I INNYCH ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH WAŻNYCH W PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGU PROCESÓW ŻYCIOWYCH ROŚLIN.
NAWÓZ WE
PŁYNNY NAWÓZ NIEORGANICZNY WIELOSKŁADNIKOWY
ROZTWORY NAWOZOWE PK 15-20 Z BOREM (B), MANGANEM (Mn) I MOLIBDENEM (Mo)
SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Tlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie …………………………………………................................................................ 15% w/w (21% w/v)
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie …………………………………………................................................................. 20% w/w (28% w/v)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie ……………………………………………………………............................................................... 0,1% w/w (0,14% w/v)
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie ……………............................................................ 0,1% w/w (0,14% w/v)
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie ………………………………………………............................................................ 0,01% w/w (0,014% w/v)
Zakres pH, który gwarantuje stabilność roztworu waha się w przedziale 4-7,3.

Dawka w l/ha
(jednorazowa)

Ilość
cieczy
roboczej
(l/ha)

DRZEWA ZIARNKOWE
Jabłoń, Grusza

3-4

500-750

3-4 tygodnie przed zbiorem, 2-3 zabiegi,
co 7-14 dni.

DRZEWA PESTKOWE
Wiśnia, Czereśnia, Śliwa, Brzoskwinia

3-4

500-750

2-3 tygodnie przed zbiorem, 1-2 zabiegi,
co 7-14 dni.

JAGODNIKI
Truskawka, Malina, Borówka,
Porzeczka, Agrest

2-3

500-750

Od fazy dojrzewania pierwszych owoców, do 2
tygodni przed zbiorem, 2-3 zabiegi, co 7-14 dni.

3-4

300-600

Od fazy dojrzewania pierwszych owoców, do 2
tygodni przed zbiorem, 2-3 zabiegi, co 7-14 dni.

UPRAWA

Elvita Color Brix

TERMIN

UPRAWY SADOWNICZE

UPRAWY WARZYWNICZE
WARZYWA KWITNĄCE
Pomidor, Papryka, Ogórek, Cukinia

1l

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
- napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wlewać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień wody pobierał go na bieżąco,
- po całkowitym rozpuszczeniu nawozu ELVITA COLOR-BRIX (ok. 5-8 min) można dodać inne nawozy,
- uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.
Opryski należy wykonywać w godzinach porannych, gdy nie występuje rosa lub w godzinach wieczornych. Nie wykonywać zabiegów
przed spodziewanymi przymrozkami i w temperaturze poniżej 6°C oraz powyżej 25°C. Unikać oprysków podczas najgorętszych
godzin dnia i przy nadmiernym nasłonecznieniu.

Producent:
GREEN HAS ITALIA S.p.A.
Corso Alba 85/89
12043 CANALE d’Alba (CN) -ITALY

Importer: GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: biuro@gep.org.pl
www.greenecopoland.pl

Dystrybutor:
Elvita Sp. z o.o.
78-627 Różewo
www.elvita.com.pl

MIESZALNOŚĆ: ELVITA COLOR - BRIX
miesza się z najczęściej stosowanymi
środkami ochrony roślin, z wyjątkiem olejów
mineralnych i tych o reakcji alkalicznej. Nie
mieszać z produktami na bazie wapnia
i cynku. W przypadku wrażliwych upraw
należy najpierw przeprowadzić próby
na kilku roślinach zanim przejdzie się do
szerokiego zastosowania produktu.
MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać
w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu,
najlepiej w magazynie, w temperaturze
powietrza w zakresie od 0°C do ok. +40°C.
Chronić przed działaniem bezpośredniego
promieniowania
słonecznego
oraz
z dala od źródeł ciepła. Zabezpieczyć przed
przemarznięciem. Chronić przed wilgocią.
OSTRZEŻENIE:
Unikać
oprysków
podczas najgorętszych godzin dnia.
W przypadku wrażliwych roślin lub odmian
nie używać w okresie kwitnienia.
UWAGI: Produkt przechowywać zamknięty,
z dala od dzieci, zwierząt, żywności i pasz.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
przemyć dużą ilością wody. Nie mogąc
sprawdzić właściwego użycia produktu przez
kupującego, możemy jedynie zapewnić jego
doskonałą jakość.

Objętość:

1L 1,4 kg

