Το Delta-CaN είναι ένα εξελιγµένο σκεύασµα αµιδικού
αζώτου (σταθεροποιηµένο - ελεγχόµενης αποδέσµευσης) και ασβεστίου για ποιότητα, παραγωγή, ριζοβολία και
αντοχή στο στρες. Εφοδιάζει µε ασβέστιο τις ρίζες, τους
βλαστούς, τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς, βελτιώνοντας την ποιότητα και την διατηρησιµότητα. Βελτιώνει την
απορρόφηση και την κατανοµή του ασβεστίου ακόµη και σε
ασβεστώδη εδάφη. ∆ιεγείρει την ριζοβολία και την ανθοφορία µε εφαρµογές στα κατάλληλα στάδια. Μπορεί να
βοηθήσει στην αντιµετώπιση φυσιολογικών διαταραχών που
οφείλονται στην έλλειψη ασβεστίου όπως, η ξηρή κορυφή
στην τοµάτα και πιπεριά, ξήρανση της ράχης στο αµπέλι, η
πικρή κηλίδωση των µηλοειδών, το «µαύρισµα» στα κολοκυθάκια, η απόρριψη των ανθέων και των καρπών, κλπ.
Το Delta-CaN συνιστάται επίσης για άνυδρες ή ξηρές
περιοχές, εδάφη µε υψηλό pH, αλατούχα ή αλκαλιωµένα
εδάφη, ή όπου το αρδευτικό νερό είναι χαµηλής ποιότητας.
Βελτιώνει την ποιότητα, την ποσότητα και την οµοιογένεια
της παραγωγής και επιµηκύνει την παραγωγική ζωή της
καλλιέργειας. Είναι κατάλληλο για προγράµµατα απονιτροποίησης. Χρησιµοποιεί την εξελιγµένη τεχνολογία Delta, µε
την οποία το άζωτο παραµένει σε αµιδική µορφή, επιτρέποντας στο φυτό αφενός να εξοικονοµήσει ενέργεια από την
χρήση του, αφετέρου να το χρησιµοποιήσει όπου το έχει
ανάγκη, π.χ. ριζοβολία, άνθιση, κλπ.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρµόζεται µε διαφυλλικό ψεκασµό ή µε υδρολίπανση και
είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Συνιστάται να
αποφέυγεται ο ψεκασµός τις θερµότερες ώρες της ηµέρας
και µε απευθείας ηλιακό φως.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΟΣΗ:
1. Εφαρµογή από το έδαφος: 500 - 1000 cc/στρέµµα.
2. ∆ιαφυλλική εφαρµογή: 200 - 400 cc/100 λίτρα νερό.
pH: 5,1. E.B.: 1,3
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ:
Καρποπφόρα δένδρα & αµπέλια: Από την άνθιση µέχρι
τη συγκοµιδή, κάθε 15-20 ηµέρες. Εσπεριδοειδή: Μετά
από κάθε έκπτυξη των φύλλων. Μπανάνα: Από την άνθιση
ως τη συγκοµιδή κάθε 15-20 ηµέρες. Πατάτες: Από τη
διόγκωση των κονδύλων κάθε 15-20 ηµέρες. Φράουλα:
Από την φύτευση κάθε 15-20 ηµέρες. Λαχανοκοµικά: Από
το στάδιο των 5 φύλλων κάθε 15 ηµέρες. Κονδυλώδη: Στο
στάδιο των 3-4 φύλλων και κατά τη διόγκωση του κονδύλου.

Πρωτοποριακό σκεύασµα
αµιδικού αζώτου µε ασβέστιο
Σύνθεση 15-0-0, (10% (ΝΗ2) αµιδικό άζωτο + 5%
(ΝΟ3) νιτρικό άζωτο) +9% Ασβέστιο (Ca) β/β

Προβληµατικά εδάφη: 3 εφαρµογές ανά 5-7 ηµέρες µε
δόση 0,5-1 λιτ/στρέµµα και µετά µια φορά τον µήνα µε την
ίδια δόση.

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Ε.

ΣΥΝ∆ΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Συνδιάζεται µε τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
και διαφυλλικά λιπάσµατα. Αποφεύγετε τους συνδυασµούς
µε λιπάσµατα που περιέχουν θείο ή υψηλό ποσοστό φωσφόρου γιατί µπορει να δηµιουργηθεί ίζηµα. Αν δεν υπάρχει
προηγούµενη εµπειρία, συνιστάται να γίνεται τεστ φυσικής
συµβατότητας ή εφαργογή σε λίγα φυτά.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κρατείστε το µακριά από παιδιά,
τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Αποφύγετε την
επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση
επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
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Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.
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