Omex BIO 20
Vodorozpustné hnojivo určené pre listovú
aplikáciu v obilninách, zelenine a ovocných
drevinách pre optimálny výnos a kvalitu.
Popis výrobku:
Vysoko koncentrovaná emulzia k zabezpečeniu produkcie v období keď rastlinám hrozí stres spôsobený
vysokými teplotami, pôdnymi podmienkami, suchom a chorobami.
BIO 20 je formulované tak, aby poskytlo mladým i starším rastlinám základné živiny. Organická zložka,
ktorú hnojivo obsahuje je získaná z druhu morských rias, ktorý má silný stimulačný vplyv na nárast
koreňového systému.
Aplikáciou BIO 20 sa zväčší objem koreňového systému a tým sa zvýši príjem vody a živín.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť
Dusík celkový ako N
Z toho – nitrátový N
amoniakálny N
močovinový N
Fosfor ako P2O5
Draslík ako K2O
Horčík ako MgO
Síra
S
Železo (EDTA)
Fe
Zinok (EDTA)
Zn
Chlór
Meď
(EDTA)
Cu
Mangán (EDTA)
Mn
Bór
B
Molybdén
Mo
Kobalt
Co
Extrakt morských rias
pH (10 % roztok)
Špecifická hmotnosť

Obsah objemové %
20,00 %
11,40 %
8,60 %
0,00 %
20,00 %
20,00 %
1,50 %
0,00 %
0,146%
0,073 %
Menej ako 30mg/l
0,073 %
0,073 %
0,029 %
0,0012%
0,0012%
28,00 %
4,0-5,0
1,48-1,54g/ml (18 C)

Rozsah a spôsob použitia:
BIO 20 je vysoko koncentrovaná emulzia obsahujúca makroprvky
a chelatizované mikroprvky. Organická zložka je výťažok z morských rias.
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Omex BIO 20
Odporučené dávkovanie:

Plodina
Zemiaky
Obilniny
Rajčiny a paprika
Listová zelenina
Uhorky
Ovocie a hrozno
Citrusy

lit. / ha
2,0-3,0
2,5
2,0-2,5
2,0-2,5
2,0-2,5
1,5-3,0
1,5-3,0

Ovocné škôlky
Okrasné rastliny

-

Počet aplikácií
2-4
1-2
2-4
2-4
2-4
pred kvitnutím každých 15 dní
2-3 krát na jar každých 15 dní
materské rastliny každých 15 dní priesady a črepníky
použiť nízku koncentráciu na citlivé rastliny

Uvedené dávky sú odporúčané pri použití štandardného množstva postrekovej kvapaliny 200 - 1 500 litrov/ha.
Balenie : 0,5 l ; 1 l ; 5 l ; 10 l ; 20 l.

Pokyny pre tank mix a miešateľnosť:
Vždy pridajte BIO 20 do postrekovej kvapaliny ako prvé za stáleho miešania vody. V prípade aplikácie
BIO 20 samostatne odporúčame pridať neionizujúce zmáčadlo pre maximálne pokrytie listovej plochy.
Hnojivo BIO 20 je kompatibilné s väčšinou, ale nie všetkými pesticídmi čo sa týka fyzikálnej
miešateľnosti v postrekovači ako aj biologického efektu na plodiny. Avšak Omex nemôže akceptovať
zodpovednosť za akékoľvek straty a škody, keďže nie všetky pesticídy boli testované a zároveň preto,
že účinok akéhokoľvek tank mixu závisí okrem iných faktorov na použitých pesticídoch, kondícii porastu,
rastovom štádiu, počasí a množstve použitej vody.
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