Το Delta-K εφοδιάζει µε κάλιο τις ρίζες, τους
βλαστούς, τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς,
βελτιώνοντας την ποιότητα, το βάρος και την διατηρησιµότητα. Είναι πολύ αποτελεσµατικό στις περιπτώσεις
(καλλιέργειες ή στάδια καλλιεργειών) που έχουµε
αυξηµένες ανάγκες από κάλιο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και βοηθήσει στην αντιµετώπιση φυσιολογικών διαταραχών που οφείλονται στην έλλειψη καλίου.

∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρµόζεται µε διαφυλλικό
ψεκασµό. Συνιστάται να αποφεύγεται ο ψεκασµός τις
θερµότερες ώρες της ηµέρες και µε απευθείας ηλιακό φως.
Γενική δόση:
1. 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

Ειδικό σκεύασµα καλίου
µε σταθεροποιηµένο Άζωτο κατάλληλο
και για προβληµατικά εδάφη
και µείωση των Νιτρωδών στο έδαφος.
15 - 0 - 7
(13,7% σταθεροποιηµένο NH2 + 1,3% NO3) +7% Κάλιο (K2O)
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Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.

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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Το Delta-K είναι µια µοναδική φόρµουλα αζώτου
ελεγχόµενης αποδέσµευσης και καλίου, για
ποιότητα, παραγωγή, ριζοβολία και αντοχή στο στρες.
Συγκρατεί την βλαστική ανάπτυξη, βελτιώνει την
καρποφορία, την οµοιογένεια της παραγωγής και
επιµηκύνει την παραγωγική ζωή της καλλιέργειας.
Χρησιµοποιεί την πατενταρισµένη τεχνολογία
ΝΗ-Delta, µε την οποία, τα θρεπτικά στοιχεία δραστηριοποιούνται πολύ πιο γρήγορα µέσα στο φυτό από ότι
συµβαίνει µε τα συµβατικά λιπάσµατα. Επίσης
διατηρεί το άζωτο (Ν) σε µορφή αµιδική. Αυτό
επιτρέπει στο φυτό να παίρνει την σωστή αναλογία
αζώτου, για άριστη ποιότητα και παραγωγή, ισχυρό
ριζικό σύστηµα, ανάπτυξη µπουµπουκιών και καρπών
αντί για περίσσεια βλαστική ανάπτυξη όπως συµβαίνει συχνά µε τα προϊόντα που περιέχουν άζωτο.

Καρποφόρα δένδρα & αµπέλια: Από την άνθιση µέχρι τη
συγκοµιδή, κάθε 30 ηµέρες.
Εσπεριδοειδή: Μετά από κάθε έκπτυξη των φύλλων, κάθε
20-30 ηµέρες.
Ελιά: Από την άνθιση ως την συγκοµιδή κάθε 30 ηµέρες.
Μπανάνα: Από την ανάπτυξη του καρπού ως την συγκοµιδή κάθε 30 ηµέρες.
Πατάτες: Από τη διόγκωση των κονδύλων κάθε 20-30
ηµέρες.
Φράουλα: Από την φύτευση κάθε 15-20 ηµέρες.
Θερµοκηπιακές καλλιέργειες, χαµηλή κάλυψη: Από το
δεύτερο άνθος µέχρι τη συγκοµιδή, κάθε 15-30 ηµέρες.
Λαχανοκοµικά: Από το στάδιο των 5 φύλλων κάθε 15-30
ηµέρες.
Κονδυλώδη: Στο στάδιο των 3-4 φύλλων και κατά τη
διόγκωση του κονδύλου.
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.

Βάρος:

1,30 Kιλά ή 1Λίτρο

