Activ Owoc Ca+K
DOLISTNY NAWÓZ WAPNIOWO POTASOWY DO UPRAW SADOWNICZYCH

Charakterystyka i zasada działania:

Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Activ Owoc Ca+K to wysokiej jakości nawóz potasowo-wapniowy o unikalnej organicznej formule wykorzystującej technologię ALL (Arkop Leaf Lab) odznaczający się bardzo wysoką przyswajalnością. Skutecznie i szybko
zapobiega niedoborom wapnia i potasu w roślinie, wpływając na jej odporność, właściwości przechowalnicze oraz
potencjał plonotwórczy.
Odpowiednie nawożenie wapniem jest kluczowe w przypadku owoców, Activ Owoc Ca+K poprawia jędrność,
trwałość oraz odporność mechaniczną owoców, zapobiega chorobom fizjologicznym wywołanym brakiem wapnia
i potasu, takim jak gorzka plamistość podskórna jabłoni czy pękanie owoców.
Activ Owoc Ca+K to:
• błyskawiczna przyswajalność wniesionych składników,
• istotna poprawa parametrów technologicznych owoców.

Instrukcja stosowania:
Activ Owoc Ca+K może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego lub wraz z innymi nawozami
dolistnymi, (w dolnej zalecanej przez producenta dawce). W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów zalecamy
stosowanie Activ Owoc Ca+K w formie roztworu wodnego wraz z odpowiednimi nawozami dolistnymi np.:
Immuno Activ Si – płynnym nawozem krzemowym
Actipol – chelatami mikroelementowymi: żelaza, manganu, cynku, miedzi, molibdenu i kobaltu
Activ ProAmin – specjalistycznym, aminokwasowym nawozem dolistnym
Oprysk należy wykonywać w wieczorem, unikając pełnego nasłonecznienia, w temperaturze poniżej 25°C oraz
przy wilgotności optymalnej 60-80%.
Aby uniknąć działań niepożądanych, należy przeprowadzić próbę mieszalności wszystkich dodawanych składników
roztworu roboczego.
Sporządzanie roztworu roboczego.
Przy włączonym mieszadle, w zbiorniku opryskiwacza wypełnionym do połowy wodą, kolejno rozpuszczać Immuno
Activ Si, Activ Owoc Ca+K, inny nawóz dolistny. Gotowy roztwór należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzania.
Zaleca się dawkować Activ Owoc Ca+K zgodnie z informacjami z tabeli. Pozostałe składniki roztworu roboczego
należy dawkować zgodnie z zaleceniami ich producentów, w dolnej zalecanej dawce.

Activ Owoc Ca+K
Składniki pokarmowe [% m/m]
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

12,5

20,0

Dawkowanie:
Rośliny

Termin zabiegu

Jabłoń, Grusza

Dawka
[kg/ha]

Ilość cieczy roboczej
[l/ha]

1-1,5

Wiśnia, czereśnia, śliwa
Truskawka, malina, porzeczka, borówka
amerykańska

Rozwój i dojrzewanie
owoców

0,7-1,0

500-1000

0,5-1,0

Rezultaty stosowania:
• Istotna poprawa parametrów jakościowych owoców tj. jędrność, wielkość
oraz wybarwienie
• Zwiększona odporność na warunki stresowe oraz podatność na infekcje
• Lepsze właściwości przechowalnicze
• Ograniczenie strat związanych z chorobami fizjologicznymi takimi jak
gorzka plamistość podskórna jabłek czy pękanie owoców

Firma Arkop
Swoje doświadczenie w branży nawozowej budujemy od 1992 roku. Produkujemy nawozy, których celem jest wydobycie z natury tego, co najlepsze... Z tego względu w naszej ofercie znajdą Państwo szeroką ofertę produktów opartych
o najnowsze rozwiązania biotechnologii, w szczególności wysokiej klasy chelatów (stopień schelatowania potwierdzony
przez PCBC). Wieloletnia współpraca z placówkami naukowymi i uczelniami zaowocowała gamą produktów sprawdzonych i skutecznych. Nieustannie monitorujemy proces produkcji oraz reagujemy na wszelkie zmiany i sugestie, stale
poszerzając naszą ofertę oraz dostosowując ją do indywidualnych potrzeb Klientów. Nasza spółka Arkop szybko stała się
synonimem wysokiej jakości, którą uzyskaliśmy nie tylko dzięki współpracy z uczelniami i placówkami naukowymi, lecz
również wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne w oparciu o własne badania i doświadczenia. Dlatego
wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają standardy jakości i ekologii przyjęte w Unii Europejskiej. Stosujemy
i ciągle rozwijamy system zarządzania jakością ISO 9001. Posiadamy również certyfikat europejskiego systemu jakości
dla dodatków paszowych i premiksów FAMI–QS. Obecnie współpracujemy z Klientami z całego świata.
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