Omex SEASTAR - F
Vodorozpustná suspenzia určená pre listovú
aplikáciu na poľné plodiny, zeleninu,
ovocné dreviny a okrasné rastliny.
Popis výrobku , použitie :
SEASTAR-F je koncentrovaný extrakt morských rias.
Je to organický rastový stimulátor, ktorý zabezpečuje
nárast koreňového systému a úrody v širokej škále
plodín. Mladým klíčiacim rastlinám a priesadám hrozí riziko poškodenia vplyvom stresu spôsobeného
vysokými teplotami, suchom, pôdnymi podmienkami a chorobami.
SEASTAR-F zabezpečuje zväčšenie koreňového systému a úrody.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť
Dusík ako N
Fosfor ako P2O5
Draslík ako K2O
Laminarin (polysacharid riasy)
Manitol
Jód
Aminokyseliny (vrátane glutámovej, cytokinín, giberelín)
pH (10% roztok)
Špecifická hustota pri teplote 18°C

Obsah hmotnostné %
0,30%
0,03%
0,40%
0,40%
0,70%
249 mg/kg
6,5-7,0
1,018 -1,022 pri 18°C
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Omex SEASTAR - F
Rozsah a spôsob použitia, odporučené dávkovanie:
Plodina

Dávkovanie l/ha

Jadroviny a kôstkové ovocie, vinič,
citrusy

1-2

Zemiaky

1-2

Cukrová repa

1

Obilniny

1

Cibuľa, mrkva

1

Listová zelenina
Fazuľa a cícer

0,5-1
2-3

Rajčiny a uhorky

1,0-1,5

Melóny
Okrasné rastliny

1,0-1,5
0,5-1,0

Účinok / aplikácia
opakovať 4 krát počas aktívneho rastu
s intervalom 15 dní
2 l /ha aplikovať 28 dni po vzídení
1 l /ha aplikovať po 10 dňoch
aplikovať 1 l/ha v štádiu 4-8 listov,
opakovať po 21 dňoch
aplikovať v štádiu 2-6 listov
aplikovať 1 l/ha v štádiu ranného rastu
a druhý krát o 14-21 dní
aplikovať 1-2 týždne po výsadbe plánt
aplikovať 2 l/ha potom 1l/ha po vyklíčení
aplikovať 10-14 dní po výsadbe plánt
opakovať 3-4 krát v 3-4 týždňových intervaloch
aplikovať 10-14 dní po výsadbe plánt
aplikovať 3 krát za sezónu

Odporúčané množstvo vody pre riedenie je 500-1 500 litrov na hektár.
Balenie : 0,5 l ; 1 l ; 5 l ; 10 l ; 20 l.

Pokyny pre tank mix a miešateľnosť:
Vždy pridajte SEASTAR-F do postrekovej kvapaliny ako prvé za stáleho miešania vody.
V prípade aplikácie SEASTAR-F samostatne odporúčame pridať neionizujúce zmáčadlo pre maximálne
pokrytie listovej plochy.
SEASTAR-F je kompatibilné s väčšinou, ale nie všetkými pesticídmi, rastovými regulátormi mikroelementami
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. Nemiešajte so zlúčeninami fosforu
a síry.
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