Berry Duo Chelat
Profesjonalny nawóz mikroelementowy do uprawy roślin jagodowych.

Charakterystyka i zasada działania:

Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Dzięki precyzyjnemu zbilansowaniu mikroskładników pokarmowych oraz zastosowaniu unikalnego sposobu podwójnego chelatowania nawóz Berry Duo Chelat zapewnia optymalną dostępność mikroelementów dla roślin
jagodowych, skutecznie zapobiegając ich niedoborom.
Berry Duo Chelat to skuteczna odpowiedź na rzeczywiste potrzeby roślin.
Berry Duo Chelat to gwarancja błyskawicznej przyswajalności.

Rezultaty stosowania Berry Duo Chelat:
• Intensyfikacja procesów fotosyntezy
• Skuteczne zapobieganie niedoborom poszczególnych mikroskładników
• Zwiększenie tolerancji roślin na czynniki stresowe
• Ograniczenie użycia pestycydów

Instrukcja stosowania:
Berry Duo Chelat jest najwyższej jakości nawozem mikroelementowym, przeznaczonym do stosowania w formie
fertygacji lub dokarmiania pozakorzezniowego. Dzięki zastosowaniu unikalnego sposobu podwójnego chelatowania użycie nawozu Berry Duo Chelat w formie fertygacji zapewnia roślinom optymalną dostępność mikroelementów bez konieczności wcześniejszego zakwaszania pożywki. Proporcje mikroskładników w nawozie zostały precyzyjnie dopasowane do wymagań gatunków roślin jagodowych. Nawóz Berry Duo Chelat można stosować wraz
z innymi nawozami zgodnie z obowiązującymi zaleceniami mieszania.

Składniki pokarmowe [g/l]

Produkt

Bor (B)
rozpuszczalny
w wodzie

Miedź (Cu)
rozpuszczalna
w wodzie,
schelatowana
przez EDTA

Żelazo (Fe)
rozpuszczalne
w wodzie,
schelatowane
przez DTPA

Mangan (Mn)
rozpuszczalny
w wodzie,
schelatowany
przez EDTA/DTPA

Molibden (Mo)
rozpuszczalny
w wodzie

Cynk (Zn)
rozpuszczalny
w wodzie,
schelatowany
przez EDTA/DTPA

Berry Duo Chelat

2,75

1,1

17,82

8,8

0,55

4,95

Berry Duo Chelat
Dawkowanie i stosowanie:
Wraz z nawadnianiem
(fertygacja)
Uprawa

Dawka
[l/ha]

Truskawka

2-3

Malina

2-4

Jeżyna
Porzeczka
Borówka amerykańska

3-4

Koncentracja

0,0025%-0,01%
(25-100 ml/
1000 l pożywki
roboczej)

Poprzez dokarmianie
pozakorzeniowe
Dawkowanie
[l/ha]

Koncentracja

Ilość
cieczy roboczej
[l/ha]

0,5-1,0

0,05-0,1%
(50-100 ml/
100 litr cieczy
roboczej)

500-1000

1-3

Sporządzanie roztworu do fertygacji.
Nawóz mikroelementowy Berry Duo Chelat należy wstępnie rozcieńczyć wodą po czym rozprowadzić w formie fertygacji, przestrzegając zalecanych dawek i stężeń. Po zakończeniu nawożenia instalację należy krótko przepłukać wodą.
Nawóz mikroelementowy Berry Duo Chelat można mieszać z innymi nawozami pojedynczymi lub wieloskładnikowymi
zgodnie z obowiązującymi zasadami mieszania. Nawozu nie należy mieszać z innymi nawozami zawierającymi wapń.
Dawkę nawozu Berry Duo Chelat należy dopasować do wymagań gatunkowych i odmianowych uwzględniając zawartość mikroskładników w innych nawozach. Przy zabiegach fertygacji upraw w podłożach zaleca się uwzględnić skład
chemiczny wody.
Sporządzanie roztworu roboczego do oprysku.
Przy włączonym mieszadle, w zbiorniku opryskiwacza wypełnionym do połowy wodą, kolejno rozpuszczać mocznik, Berry
Duo Chelat i pestycyd. Gotowy roztwór należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzania. Zaleca się dawkować Berry
Duo Chelat zgodnie z informacjami z tabeli. Pozostałe składniki roztworu roboczego należy dawkować zgodnie z zaleceniami ich producentów, w dolnej zalecanej dawce.

Firma Arkop
Firma Arkop to niekwestionowany lider w branży paszowej na rynku krajowym. Posiadamy również grono stale współpracujących klientów na rynkach zagranicznych. Główne obszary działalności firmy to Dodatki paszowe oraz Nawozy
a w szczególności wysokiej jakości chelaty.
Prowadzimy działalność od 1992 roku stale monitorując proces produkcji oraz wprowadzając innowacyjne rozwiązania
aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
Dzięki wieloletniej i owocnej współpracy z placówkami naukowymi powstała gama produktów, gwarantujących bezkonkurencyjny standard na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Zasięg naszych produktów jest globalny i dociera
do coraz większej liczby odbiorców. Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają standardy jakości i ekologii przyjęte w Unii Europejskiej. Stosujemy i ciągle rozwijamy zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem
żywności ISO 22000 (HACCP) oraz ISO 9001.
Posiadamy również certyfikat europejskiego systemu jakości dla dodatków paszowych i premiksów FAMI–QS.
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