PC fertilizer

In combinatie te
gebruiken met

Smart-Trace is een vloeibare bladmeststof en biedt een gebalanceerd mengsel van
micro-elementen voor optimale plantengroei, wanneer de stofwisselingsprocessen
van de plant dat nodig hebben. Smart-Trace kan apart worden gebruikt om tekorten
aan micro-nutriënten aan te vullen of deel uitmaken van een bemestingsprogramma
ter ondersteuning van optimale plantengroei (bijv. Smart-CaN). Smart-Trace heeft
als extra voordeel dat het de gevolgen van de dagelijkse stress waaraan gewassen
worden blootgesteld beperkt, zodat ze nog beter kunnen groeien.

Gegarandeerde samenstelling: Koper (Cu) 0,5%, IJzer (Fe) 1,5%, Mangaan (Mn) 1,5%
en Zink (Zn) 2%, (Massafracties, m/m), en lage concentraties van Stikstof (N) 2% en
Magnesium (Mg) 0,5%, m/m.
Soortelijk gewicht 1,22 kg/l

EG-Meststof: E2.1.
Gewas

Toepassing

Fenologische conditie

Wortelen

Bladbespuiting

Vanaf zaaien tot aan oogst

5-10x

Knolselderij

Bladbespuiting

Vanaf poten tot aan oogst

5-10x

Aardappelen

Irrigatie of bladbespuiting

Vanaf poten of vanaf opkomst

5-10x

Aardbeien/uien

Irrigatie of bladbespuiting

Vanaf 3de blad

Fruitbomen

Irrigatie of bladbespuiting

Vanaf begin knopvorming

Koolzaad

Bladbespuiting

Na zaaien tot einde van peulvorming

Aanbevelingen: Voor alle gewassen waaronder
graangewassen, koolzaad, aardappelen, suikerbieten, alle
groenten, boomfruit en beschermde teelten en bessen.
Wekelijks 1 l/ha Smart-Trace in combinatie met Smart-CaN
(4-10 l/ha) laten zeer goede resultaten zien in de praktijk.
Dient alleen te worden gebruikt wanneer de noodzaak
daarvan is onderkent. Overschrijd de juiste dosering niet.

Gedistribueerd in Benelux en Duitsland door:

Doseringen voor toediening: Gebruik 2-5 liter per hectare
in een minimum van 200 l water per ha. Zorg dat het niet
van de bladeren loopt, verhoog de watervolumes zo nodig
bij dichte bladgroei voor optimale dekking. Gebruik voor
gezonde gewassen 1 l per ha, gedurende het groeiseizoen. Bij geringe tekorten aan micro-elementen en voor
stressbestrijding bij gewassen gebruikt u 2 l per ha/week.
Gebruik zo nodig bij grote tekorten aan micronutriënten
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Mengbaarheid: Smart-Trace is fysisch en chemisch
mengbaar met de meeste fungiciden-, insecticiden-,
herbiciden- en bladmeststoffen. Voer altijd een “proeftest”
uit om de fysische mengbaarheid vast te stellen.

Bonen

Bladbespuiting

Vanaf opkomst tot einde van peulvorming

Kool

Bladbespuiting

Vanaf opkomst

Groenten

Irrigatie of bladbespuiting

Vanaf pootdatum

Inh.

10L

Batchno.
Smart-Trace is een handelsmerk van Levity Cropscience.
Smart-Trace bevat technologie van Levity Cropscience.

Opslag: Veilig bewaren bij omgevingstemperaturen.
Niet laten bevriezen. Beschermen tegen vorst.
Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Veiligheidsaanbevelingen:
■ Irriteert de ogen.
■ Contact met huid en ogen vermijden.
■ Spoel de ogen als deze in contact zijn gekomen met
het product onmiddellijk uit met veel water en roep de
hulp van een arts in.
■ Draag geschikte beschermende kleding, veiligheids
handschoenen en een veiligheidsbril / gezichtsmasker
■ Uit de buurt van kinderen houden.
■ Was uw handen na gebruik.
■ Uit de buurt van eten, drinken en voer houden.
Waarschuwing: Uit de buurt van kinderen houden.
Voorkom contact met ogen en huid.
Was uw handen na gebruik.

