UBP 110 SL
Lämmastik (N)...................................................................0,01%
Vees lahustuv fosfor (P2O5)............................................0,01%
Kaaliumoksiid (K2O).........................................................1,9%
Väävel (S)...........................................................................0,47%
Sisaldab mikrotoitaineid: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe),
mangaan (Mn) molübdeen (Mo), tsink (Zn).
Vesilahusel põhinev UBP-110™ SL on kompleksväetis huumus- ja
fulvohapetega ning kelaaditud mikroelementide kompleksiga.
UBP-110™ ei ole registreeritud mahepõllumajanduses kasutamiseks.

Edasimüüja: Scandagra Eesti AS
Maht: 10 L
UBP-110™ on Pro Farm Oü registreeritud kaubamärk.

ÜLDINE INFORMATSIOON
UBP-110™ SL on vesilahusel põhinev väetis lehtedele kandmiseks, mis sisaldab kaaliumi, väävlit ja muid toitaineid. UBP-110™ SL on
lehtede kaudu taimele kiiresti omastatav ning on töötatud välja taime kasvu soodustamiseks ja saagi kvaliteedi.

AINULT PÕLLUMAJANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS
UBP-110™ SL on sobib kasutamiseks koos teiste väetiste ning taimekaitsevahenditega. Pritsimislahust valmistades täita prits
poolenisti veega, lülitada segisti tööle ning pidevalt segades lisa esimesena UBP-110™ SL ning seejärel vajaduse korral teised
paagisegupartnerid. Paagisegu valmistamiseks kasutada ainult puhast vett! Ärge kasutage UBP-110™SL, kui 3 tunni jooksul pärast
kasutamist on oodata vihma. UBP-110™ SL tavapärane pritsimine kolm korda kasvuperioodi vältel. Ärge ületage ettenähtud koguseid.

LEHTEDE PRITSIMINE
Kultuur

Kulunorm

Vee kulu

Kasutusaeg, märkused

Suvi- ja taliteraviljad

750 ml/ha

200-300 l/ha

1) 2-4 pärislehe faasis (BBCH 12-14). Taliteraviljadel pritsida sügisel.
2) Võrsumisel lõpul – kõrsumise alguses (BBCH 30-32).
3) Loomisfaasis (BBCH 50-60). Kolmas kasutuskord on soovitatav.

Kaunviljad

750 ml/ha

200-300 l/ha

1) 2-4 pärislehe faasis (BBCH 12-14)
2) Pikkuskasvu alguses (BBCH 30-32)
3) Õiepungade moodustumise faasis (BBCH 50-60)

Suvi- ja taliraps

750 ml/ha

200-300 l/ha

1) Roseti moodustumise faasis (BBCH 14-20). Talirapsil pritsida sügisel.
2) Varsumisfaasi alguses (BBCH 30-32),
3) Õiepungade moodustumise faasis (BBCH 50-60)

Mais

750 ml/ha

200-300 l/ha

1) 2-4 lehe faasis (BBCH 12-14),
2) 6-8 lehe faasis (BBCH 16-18)
3) 12-14 lehe faasis (BBCH 22-24)

Kartul
Juurviljad (peet, porgand jt)
Sibul- ja varsköögiviljad
(sibul, küüslauk jt)

750 ml/ha

200-300 l/ha

1) 1-2 lehe faasis
2) 10-14 päeva pärast esimest kasutuskorda
3) 10-14 päeva pärast teist kasutuskorda

Köögiviljad (kurk, tomat,
suvikõrvits jne)

750 ml/ha

200-300 l/ha

1) 1-2 lehe faasis,
2) 10-14 päeva pärast esimest kasutuskorda,
3) 10-14 päeva pärast teist kasutuskorda,
4) 10-14 päeva pärast kolmandat kasutuskorda

UBP-110 SL
Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

TEAVITUS - Pro Farm Oü kinnitab, et toode vastab selle keemilise koostise kirjeldusele ja on sobiv sildil märgistatud eesmärgil kasutamiseks, kui seda kasutatakse vastavalt
juhistele tavapärastes kasutustingimustes. Firma garanteerib kinnises tehasepakendis oleva toote kvaliteedi ning õige koostise. Firma ei vastuta erinevate kasutustulemuste
ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida toote registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Pro Farm OÜ ei kinnita
kaubanduslikkust ega sobivust konkreetseks otstarbeks ega anna muid otseseid ega kaudseid kinnitusi, v-a ülaltoodu.

Tootja:
Pro Farm Oü
J Poska TN 28-4
10150 Tallinn, Eesti

Turustaja:
Scandagra Eesti AS
Tähe 13
71020, Viljandi, Eesti
Tel: +372 435 4333

Partii number: XXX.X.XX.XX.XXXX

Maht: 10 L
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