PC fertilizer

TouCaN is een bodem- en/of bladmeststof waarin gestabiliseerde stikstof gecombineerd
is met calcium en sporenelementen. Dit zorgt voor een goede wortelontwikkeling,
betere kwaliteit, opbrengst en stresstolerantie. TouCaN draagt ook bij aan een
hogere opbrengst in omgevingen waarin het zoutgehalte een probleem vormt.

Gegarandeerde samenstelling: 15% Stikstof (N) (11% Amide N, 4% Nitraat N),
7,6% Calciumoxide (CaO), 0,1% Koper (Cu), 0,3% Mangaan (Mn), 0,3% IJzer (Fe),
0,3% Zink (Zn), 0,83% Magnesiumoxide (MgO) w/w.

EG-Meststof: C1.1.

Soortelijk gewicht 1,31 kg/l

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

Bonen

Bladbespuiting

Vanaf opkomst tot einde van peulvorming

Kool

Bladbespuiting

Vanaf opkomst

Groenten

Irrigatie of bladbespuiting

Vanaf pootdatum

Waarschuwing: Uit de buurt van kinderen houden. Voorkom contact met ogen en huid.
Was uw handen na gebruik.
Gedistribueerd in Benelux en Duitsland door:

Aanbevelingen: Wortelen, knolselderij, aardappels,
uien, boomfruit, aardbeien, alle soorten groente en fruit,
tomaten, alle gewassen gekweekt in broeikassen en
de meeste andere gewassen.
Mengbaarheid: Mengbaar met de meeste fungiciden-,
insecticiden-, herbiciden- en bladmeststoffen.
Niet combineren met meststoffen met zwavel of
hoge concentraties fosfaat, omdat anders “vlokken”
kan optreden. Voer altijd een “proeftest” uit om de
fysische compatibiliteit (mengbaarheid) vast te stellen.
Opslag: Bewaren bij een omgevingstemperatuur tussen 4
en 45 °C. Voorkom blootstelling aan vorst en extreme hitte.
Toediening via bodem: Maximaal 300 l/ha/seizoen,
per keer 10-30 l. Minimum verdunning in water 1-10.
Geschikt voor druppelirrigatie.
Toediening via bladeren: 5-10 l/ha in 100-300l water,
zorg dat het niet van de bladeren loopt! Niet spuiten
in direct zonlicht, bij lage RV en/of extreme hitte.
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Inh.

10L

Batchno.
Toucan is een handelsmerk van Levity Cropscience.
Toucan bevat technologie van Levity Cropscience.

Veiligheidsaanbevelingen:
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen
P280 - Oogbescherming dragen
P301+P312 - NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Indien mogelijk en van toepassing, contactlenzen
verwijderen. Blijven spoelen
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P501 - De inhoud afvoeren in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften, de container afvoeren via de
toepasselijke plaatselijke recyclingstroom
Gevarenaanduidingen:
H302 - Schadelijk bij opname door de mond
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

