Το AzteCa είναι µια ειδική σύνθεση ασβεστίου
υψηλής απόδοσης και αποτελεσµατικότητας.
Χρησιµοποιεί την πατενταρισµένη τεχνολογία “Az
innovation” η οποία, επιτρέπει στο φυτό όχι µόνο να
απορροφά ασβέστιο αλλά και να το διατηρεί στους
ιστούς που είναι δύσκολο να το κάνουν. Βοηθάει το
φύτο να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά το
ασβέστιο ακόµα και σε συνθήκες στις οποίες είναι
δύσκολο να γίνει (υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες,
κλπ). Αυτό το κάνει ακόµα πιο αποτελεσµατικό και
ευκίνητο από ότι τα συµβατικά λιπάσµατα ασβεστίου.
Προλαµβάνει και διορθώνει φυσιολογικές
διαταραχές όπως η ξηρή κορυφή τοµάτας και
πιπεριάς, η ξήρανση της ράχης στο αµπέλι, η
απόρριψη των καρπών στο αγγούρι και των
ανθών στην ελιά, η πικρή κηλίδωση (bitter bit)
στα µηλοειδή, κλπ.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρµόζεται
µε διαφυλλικό ψεκασµό, ή µε υδρολίπανση και είναι
κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Συνιστάται να
αποφεύγεται ο ψεκασµός τις θερµότερες ώρες της
ηµέρας και µε απευθείας ηλιακό φως. Γενική δόση
100cc/στρέµµα σε τουλάχιστον 100 λίτρα νερό.
Ενδεικτικά: Τοµάτα, πιπεριά, µελιτζάνα, αγγούρι
και καρπούζι: ∆ιαφυλλικοί ψεκασµοί 1 εβδοµάδα
µετά από κάθε ανθοφορία για την µείωση των
φυσιολογικών διαταραχών. Εφαρµόστε σε εβδοµαδιαία βάση κατά τη διάρκεια των περιόδων χαµηλών/υψηλών θερµοκρασιών για βελτίωση της ανάπτυξης.
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8% Ασβέστιο (CaO) + 3% Ψευδάργυρος υδατοδιαλυτός (Zn) β/β.
5% Ασβέστιο (Ca) + 3% Ψευδάργυρος υδατοδιαλυτός (Zn) β/β.
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1Λίτρο ή 1,29 Kιλά
Μέλος του

Καρποφόρα δένδρα και αµπέλια: Για την µείωση
των φυσιολογικών διαταραχών (και του bitter bit των
ηλοειδών), διαφυλλικοί ψεκασµοί: 1 µετά την άνθιση.
2 στην ανάπτυξη του καρπού. 3 δύο - τρείς βδοµάδες
πριν τη συγκοµιδή. Εφαρµόστε σε εβδοµαδιαία βάση
κατά την διάρκεια θερµών ή κρύων περιόδων ή µετά
από παγετό για βελτίωση της ανάπτυξης. Εσπεριδοειδή: Μετά από κάθε έκπτυξη των φύλλων ή στην
άνθιση και όταν οι καρποί έχουν µέγεθος 1-5mm, για
την συγκράτηση των καρπών και βελτίωση της ποιότητας. Πατάτα: Από το σχηµατισµό των κονδύλων κάθε
14 ηµέρες (για βελτίωση της ποιότητας) ή τις
περιόδους χαµηλών/υψηλών θερµοκρασιών για
µείωση του στρές. Φράουλα: ∆ιαφυλλικοί ψεκασµοί
όταν οι καρποί έχουν µέγεθος 1-5mm διάµετρο για
την µείωση των φυσιολογικών διαταραχών και βελτίωση της ποιότητας, ή τις περιόδους χαµηλών/υψηλών
θερµοκρασιών για µείωση του στρές.
Φυλλώδη λαχανοκοµικά: Ανά 14 ηµέρες για
βελτίωση της ποιότητας ή τις περιόδους χαµηλών/υψηλών θερµοκρασιών για βελτίωση της ανάπτυξης.
Κονδυλώδη: Από το στάδιο των 3-4 φύλλων κάθε 14
ηµέρες για βελτίωση της ποιότητας.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται µε τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά
λιπάσµατα. Αν δεν υπάρχει προηγούµενη εµπειρία,
συνιστάται να γίνεται τεστ φυσικής συµβατότητας ή
εφαρµογή σε λίγα φυτά, pH 3,5
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κρατείστε το µακριά από
παιδιά, τρόφιµα, ποτα και ζωοτροφές. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα.
Πλύνετε τα χέρια µετά απο κάθε χρήση.

