FERTILIZANT TRATAMENT SĂMÂNȚĂ

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE
Amestec lichid de oligoelemente cu cupru (Cu), mangan (Mn) și zinc (Zn).
Micronutrienții %
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Cupru (Cu) solubil în apă
Cupru (Cu) solubil în apă
Total Mangan (Mn) solubil în apă
Mangan (Mn) solubil în apă
Mangan (Mn) solubil în apă
Zinc (Zn) solubil în apă
Zinc (Zn) solubil în apă
Zinc (Zn) solubil în apă

0,45%		 complexat cu LS
0,41%		 chelat cu EDTA
0,74%
0,68%		 complexat cu LS
0,56%		 chelat cu EDTA
1,1%
0,99%		 complexat cu LS
0,84%		 chelat cu EDTA

Stabil la pH 3,5 - 8
A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele
adecvate.

Volum:

10L

Greutate netă: 11,8 kg
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Recomandări pentru utilizare

Ympact este un fertilizant pentru tratarea semintelor si vor oferi productii cu randament ridicat de cereale paioase si mazare.
Plantele rasarite din semintele tratate cu Ympact se vor dezvolta mai bine, vor fi mai rezistente in fata conditiilor de stres.

Doza: 0,7 L / 1000 Kg semințe
Se poate utiliza pentru tratarea semintelor de:
Cereale paioase (grâu de toamna, grâu de primăvară, grâu dur, orz de toamna, orz de primăvară, ovăz, secară, spelta,
triticale, orez)
Mazăre (mazăre de toamna, mazăre de primăvară)
1. Asigurați-vă că rezervorul de amestecare este curat, iar dispozitivul de tratare este calibrat corect pentru a permite o dozare
și o acoperire precisa.
2. Umpleti rezervorul masinii de tratat pe jumatate cu apa din totalul solutiei de tratat și porniti agitatorul.
3. Măsurați cantitatea necesară de Ympact și turnați-o în rezervor. Permiteți amestecarea uniformă cu apa, prin agitare.
Adăugați celelalte componente ale amestecului in rezervor respectând recomandările de pe etichete.
4. Adăugați restul de apă. Mențineți agitarea în timpul procesului de tratament al semințelor.
5. Utilizați soluția preparată în ziua preparării.
6. După orice pauză, permiteți un timp corespunzător de agitare înainte de a continua tratamentul semințelor.
7. Lăsați semințele tratate să se usuce înainte de introducerea în saci.

Pentru utilizare tipică este necesara o cantitate de solutie de 6-12l de solutie.
Mențineți acest recipient închis pe durata neutilizării. A se păstra la loc uscat, la temperaturi peste 5°C; a se evita lumina solară directă.
Nu utilizați recipiente pentru alimente sau băuturi în scopul amestecării și depozitării.

Distribuitor:
Corteva Agriscience România SRL
Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa, DN 2, KM. 19, Județ Ilfov
România
Tel: +40(0)31 620 4100
Fax: +40(0)31 620 4101

Producător:
Pro Farm OÜ
Keevise 10, 11415 Tallinn, Estonia
info@profarm.org // +358 9817116 30

Număr de urgență:
1-352-323-3500 // 112

Produsul Ympact pentru tratarea semintelor contine acizi organici aflati in legatura cu microelementele esentiale plantei in prima
parte a perioadei de vegetatie. Acesti acizi sunt recunoscuti stiintific pentru imbunatatirea dezvoltarii radacinilor, sporirea absorbtiei
de substante nutritive, imbunatatirea calitatii solului si a activitatii micro-organismelor. Tratarea semintelor cu Ympact are ca scop
asigurarea sporirii recoltei prin minimizarea impactului negativ al factorilor asociati dezvoltarii insuficiente (lipsa apei, scaderea
brusca a temperaturii, etc).

Numărul lotului: imprimat pe container
Ympact® este o marcă comercială a Pro Farm Technologies Oy.
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EUH208 - Conţine Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate. Risc de reacţie alergică.
EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

