Flytande växtnäring

Aminocal
Flytande, högkoncentrerad kalciumformulering för sen applikation för att
förhindra skorv och för att förbättra lagringskvaliteten.
De främsta fördelarna med
Complesal Aminocal

Innehåll
Kalciumkloridlösning (10,72 Ca) med
mangan (Mn) och zink (Zn).
För bladgödsling.
% vikt/vikt

g/l

• Högkoncentrerad flytande kalciumformulering för behandling före skörd 		
och för reducering av lagringssjukdomar.
• Främjar fruktens färg strax före skörd.
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• Förbättrar skördekvaliteten.
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• Fritt från mineralkväve för att förhindra en
sen skottillväxt.

Fysiokemiska egenskaper:
Densitet:
1,35 g/cm3
pH-värde:
cirka 4
Färg:		
ljusbrun

• Bidrar till maximal vidhäftning av
sprutvätskan på frukt och blad.

Förvaring, försiktighetsåtgärder och ansvar:
När man förvarar produkten bör temperaturer under +5° C och över +40° C såväl som ofta förekommande temperaturfluktuationer undvikas. Betydande temperaturförändringar och/eller för låga temperaturer kan orsaka kristallisering.
Kristallerna kommer dock att lösas upp lätt på nytt i spridningslösningen.
Långvarig förvaring kan även orsaka färgförändringar och reversibel fasseparation.
Varken kristallisering eller färgförändringar påverkar produktens kvalitet vad gäller önskad fysiologisk effekt.
Vid blandning av bekämpningsmedel för första gången, genomför ett test i liten skala före storskalig användning.
® = Registrerat varumärke för AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG

AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG
Heerdter Landstraße 199
D-40549 Düsseldorf (Germany)

Tfn:
Fax:
E-post:
Internet:

+49 (0) 2 11 5 06 42 37
+49 (0) 2 11 5 06 42 49
info@aglukon.com
www.aglukon.com

Distributör:
Bröderna Berner AB, Gullviks
Box 50132, 202 11 MALMÖ
Tel 040-680 68 20

Complesal Aminocal
Gröda
Äpple*

Tidpunkt
3-4 behandlingar med början 3-5 veckor före skörd

Dosering
5-8 l/ha

Körsbär: 3-5 behandlingar under stressande klvningstillstånd

5 l/ha

Plommon: 4 behandlingar med början efter blomning och 30, 60 och 90
dagar efter blomning

5 l/ha

Jordgubbar

2-3 behandlingar tillsammans med Botrytis

5 l/ha

Bordsdruvor

Behandla upprepade gånger för att minska benägenheten för fysikaliska
skador t.ex. bärklyvning

5 l/ha

Vindruvor

3 behandlingar tillsammans med fungicider i intervallet mellan
fruktbildning och mognadsfasen

5 l/ha

Öppet fält: enligt sortens behov

5 l/ha

Stenfrukt

Grönsaker
Skyddad odling: enligt sortens behov

0,20 0,25 %

Tomat,
Paprika

3-5 behandlingar med början efter första blomningen
Upprepa i intervall om 7-10 dagar

5 l/ha

Sallat

Börja behandlingen 2-3 veckor efter plantering
Upprepa i intervall om 7-10 dagar för att minska benägenheten för
fysikaliska skador

5 l/ha

Kål

Börja behandla tidigt, innan huvudet bildas
Upprepa i intervall om 7-10 dagar för att minska benägenheten för
fysikaliska skador

5 l/ha

*vattenvolym: 1,500 l/ha

