GEL
Ca-B-Sul
WYSOKO SKONCENTROWANY
NAWÓZ WAPNIOWO SIARKOWY

pH

4.7

GROGREEN

GEL Ca-B-Sul

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 10 kg

GROGREEN GEL CaBSul to wysoko skoncetrowany nawóz wapniowy w formie
żelu z synergicznie połączoną siarką i borem, buforem pH, zaawansowanym
układem adiuwantów oraz dodatkiem glicyny betainy. Brak azotu w preparacie
sprawia, że jest on bardziej uniwersalny niż produkty na bazie saletry wapniowej.
Betaina glicynowa jest osmoregulatorem, który chroni rośliny przed stresami
abiotycznymi, takimi jak susza czy zasolenie oraz ułatwia pobieranie wapnia i
podnosi jakość owoców.
Wapń i bor są składnikami strukturalnymi ścian komórkowych. Niedobory tych elementów będą
naruszyć integralność ściany komórkowej tkanek roślin, co prowadzi do problemów z jakością
sprzedawanych produktów, takich jak wierzchołkowa zgnilizna owoców, tipburn, gorzka plamistość
podskórna a lub wewnętrzne brązowienie. Wapń poprawia jakość i jędrność owoców, zapobiega ich
gniciu, a bor poprawia syntezę i transport cukrów. Czynniki te zwiększają szybkość zawiązywania
owoców, plon i jakość owoców.
Siarka jest niezbędnym elementem w tworzeniu białek, enzymów, witamin i chlorofilu w roślinach.
Dlatego siarka jest ważnym czynnikiem określającym jakość żywności. Siarka odgrywa również
ważna rola w obronie roślin przed stresami i szkodnikami.

Gęstość: +/- 1.45 kg/litr

Skład

M/M

M/V

Tlenek wapnia (CaO), rozpuszczalny w wodzie

16.4 %

23.8 %

Trójtlenek siarki (SO3), rozpuszczalny w wodzie

21.3 %

30.9 %

Bor (B), rozpuszczalny w wodzie

1.74 %

2.52 %

Glicyna Betaina

5.0 %

7.25 %

Wapń

Bor

Siarka

Wapń jest potrzebny do utrzymania
biomembrany. Pomaga w stabilizacji
ściany komórkowej jako aktywator
enzymów, w osmoregulacji oraz w
utrzymaniu równowagi kationowoanionowej, a tym samym odgrywa
ważną rolę w odporności na choroby i
stresy abiotyczne takie jak susza, upał
i zimno.

Bor jest wymagany do budowy ściany
komórkowej Bo syntezy i ekspansji
komórek. Jego niedobór zaburza
reprodukcję wzrost, wzrost pędów i
korzeni, żywotność pyłków, a co za tym
idzie wpływa zbiór nasion i plon. Brak
boru może powodować zdeformowane
liście i niską jakość zebranego
produktu.

Siarka jest integralną częścią
wszystkich żywych komórek roślinnych
i pomaga w produkcji aminokwasów
biorących udział w produkcji chlorofilu,
białek i witamin. Przyczynia się do
wzrostu roślin i tworzenia nasion,
poprawia zimotrwałość i pomaga
roślinom opierać się chorobom.
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Jakie są zalety
GROGREEN Ca-B-Sul
•

Unikalna formuła żelu rozpuszczalnego w wodzie.

•

Produkt silnie skoncentrowany o przyswajalnym wapniu i siarce wraz z borem.

•

Produkt o niskim pH odpowiedni do stosowania dolistnego i nawadniania kroplowego.
- W oprysku dolistnym: działa jako środek buforujący i utrzymuje stabilność środków ochrony
roślin oraz zwiększa ich skuteczność działania.
- W nawadnianiu kroplowym: utrzymuje systemy nawadniające w czystości i zwiększa dostępność
mikroelementów w glebie.
Brak azotu: zwiększa elastyczność w stosowaniu przez cały cykl produkcji aż do zbioru.
Lepsze podziały komórkowe, wzrost i kwitnienie.
Poprawa zawiązywania owoców.
Owoce o lepszej jakości, dłuższym okresie przydatności do spożycia oraz odporne na transport i
przechowywanie.
Unikanie zaburzeń fizjologicznych, takich jak wierzchołkowa zgnilizna owoców, tipburn, gorzka
plamistość podskórna a lub wewnętrzne brązowienie
Zwiększona zawartość białka w zbożach
Wolny od chloru

•
•
•
•
•
•
•

Stosowanie
Fertygacja:
Stosować 5 – 10 kg/ha/aplikację na początku sezonu w przypadku niedoboru wapnia i powtarzać przez
cały cykl upraw aż do zbioru.
Aplikacja dolistna:
Stosować 3-5 kg/ha/aplikację; powtórzać zgodnie z zaleceniami.
Nie przekraczać stężenia 0,5% (5g/l wody). Zawsze używać wystarczającej ilości wody, aby
zagwarantować pełne pokrycie liści. Nie stosować podczas upałów lub na uprawy w stresie wodnym.
Najlepszy czas aplikacji to wczesny poranek lub wieczór.

Uprawa

Dawka
(kg/ha)

Ilość
aplikacji

Czas aplikacji

Zboża

3-4

1-2

Od pierwszego kolanka do kwitnienia

Kukurydza

3-4

1-2

Stosować od fazy 3 lisci do fazy dojrzewania

Buraki cukrowe

3-5

2-3

Stosować w fazie 4-6 liści do zwarcia miedzyrzędzi i w czasie wzrostu korzeni.

Pomidor/
Papryka

6-8

4-5

Stosować w czasie intensywnego wzrostu, przed kwitnieniem po zawiązaniu
owoców I czasie ich wzrostu.

Warzywa liściowe

3-5

2-3

Stosować co 2 tygodnie zaczynając od fazy intensywnego wzrostu aż do 15-20
dni przed zbiorem.

Jabłonie/
Grusze

6-8

4-5

Stosować po zawiązaniu owoców z przerwą 2-3 tygodni aż do 15-20 dni
przed zbiorem.

Winogrona/
jagodowe

5-6

4-5

Stosować w czasie całego sezonu od fazy wzrostu nowych pędów , w czasie
zawiązywania i wzrostu owoców do 15 dni przed zbiorem.

Rzepak

3-5

2-3

1 aplikacja jesienią w czasie rozwoju ulistnienia- formowania rozety BBHC 11-19
2 aplikacja wiosną start wzrostu pędu głównego BBHC 32
3 aplikacja na początku opadania płatków BBHC 60-69

Przygotowanie cieczy i aplikacja
Napełnić opryskiwacz do połowy czystą wodą, dodać odpowiednią ilość GROGREEN CabSul,
dopełnić opryskiwacz i zastosować bezzwłocznie.
W przypadku łączenia z innymi agrochemikaliami dodawać produkt pierwszy do zbiornika.
Unikać stosowania w wysokiej temperaturze i na rośliny w stresie.
Dla najlepszych efektów stosować wcześnie rano lub wieczorem na rośliny w wysokim turgorze.
Stosować odpowiednie ciśnienie w celu zapobiegania spływaniu cieczy roboczej.
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