Flytande bladgödselmedel

final K

®

Kalium för blad och frukt

Beskrivning

Förtjänster

Sammansättning

Fysikaliska
och kemiska
egenskaper

Final K är en flytande koncentrerad kaliumprodukt (K), 100% vattenlöslig växtnäring.
Förhindrar och botar kaliumbrist.
Kalium (K) gynnar :
Skörd :
förbättrar tillväxthastighet och storlek
Kvalitet :
högre sockerhalt (°Brix)
mer färg (anthocyaner och carotenoider)
bättre skalkvalitet (tjockare yttre cellväggar i epidermis)
större kolhydrats-ackumulering (stärkelse).
Final K är en produkt utformad för att undvika antagonism med Ca++ och Mg++ joner
förekommande i hårt vatten. Dessa minskar annars starkt verkan av kaliumgödsling.
Final K är en säker produkt att använda då den är fri från klor, svavel, nitrat och ammonium.

Kalium (K2O)
Total kväve (N) i urea-form






Utseende :
Färg :
Densitet :
pH :

384 g/l
45 g/l

(26 % w/w)
(3 % w/w)

Flytande
Färglös
1.5
12.5

 EC FERTILIZER
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Jordapplicering
REKOMMENDATION

Alla grödor

50 l/ha

Före plantering

Blad och fruktapplicering
Betor

5-10 l/ha

Behandla vid 10-15 blad, före att beståndet slutit sig fullständigt.

Jordgubbar

4-5 x 2 l/ha

Behandla en gång före blomningen. Fortsätt under bärtillväxten.

Potatis

4 x 5 l/ha

Efter att raderna slutit sig och under knöluppbyggnaden.

4 x 2,5 l/ha
4 x 3 l/ha

På balanserade träd.
På träd med full sättning, från kartsättning till 3-4 veckor före
skörd.

Körsbär

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

Vid kartsättning och 10-15 dagar senare.
Mellan skörd och bladfall.

Vindruvor

3 x 2-3 l/ha

Då druvorna nuddar varandra och mitten av mognaden.

Purjo

5 x 3-5 l/ha

Under tillväxt. Flest sprutningar på hösten.

Morot – Selleri

5 x 3 l/ha

Från 10-bladsstadiet och under tillväxt.

Kål – Blomkål

3 x 4-5 l/ha

Vid 6-bladsstadiet och under tillväxt.

Gurka – Squash

1 x 2 l/ha
3-5 x 2 l/ha

Före första blomman.
frukttillväxt.

Tomater – Paprika
– Aubergin

1 x 2 l/ha
3-5 x 2 l/ha

Före första blomman.
Frukttillväxt.

Spenat

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

Var 10-de dag från att raderna slutit sig.
I kortdagsproduktion. Avsluta 15 dagar före skörd.

Melon

2 x 3 l/ha

Från 6-bladsstadiet och begynnande frukttillväxt.

Kärn- och stenfrukt
(utom körsbär)

Blandnings och
sprutförhållande

Kompatibel med de flesta gödselmedel och växtskyddsmedel som används. Testa en liten
mängd före blandning i tanken. Blanda inte mer än två produkter i någon tankblandning.
Spruta på torra blad och vid förväntat uppehållsväder i 3 till 4 timmar efter behandling för
bästa effektivitet och inträngning.

