
BRIX in
2 - 0 - 4

Descriere

Proprietăți

Brix in este un îngrășământ lichid concentrat ce accele-
rează procesele biologice ce înduc maturarea fructelor
și legumelor. Mai mult, Brix-In are în compoziție substan-
țe care atunci când sunt aplicate pe fructe, legume, și
plantele ornamentale le îmbunătățește calitatea rezul-
tând astfel o producție mult mai mare.

Doze și mod de aplicare

Precauții

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Atenție!

Tomate, ardei, vinete, castraveți, dovleac:
2,5 - 6 l / ha. Se aplică cu 7 - 10 zile înainte de recoltare.
Tomate pentru industrializare: 2,5 - 5 l / ha. Se aplică în
timpul coacerii.
Pepeni verzi, galbeni: 2 - 4 l / ha. Se aplică la �ecare 1 - 2 
săptămâni după ce fructele s-au format, (pentru mărirea
fructelor). 
Plante ornamentale: 1 - 3 l / ha. Prima aplicare se va 
efectua la inițierea în�oririi.
Pomi fructiferi, sâmburoase, viță de vie: 3 - 6 l / ha. Prima
aplicare se va efectua la maturarea fructelor urmată de
încă o aplicare la 10 - 20 zile de la recoltare.
Citrice: 3 - 6 l / ha. Prima aplicare se va efectua la forma-
rea fructelor, a doua la dezvoltarea completă a fructului
și a treia la începutul coacerii.

Nociv prin înghițire. Evitați contactul cu pielea sau cu
ochii deoarece poate crea iritații și poate afecta. Spălați
bine cu apă zonele expuse din corp și cereți ajutor medi-
cal în caz de iritații la ochi.

Lichid Oxidand (categoria a 3 a)

Faze de pericol:
H272: Poate întensi�ca focul, oxidant.
Faze de precauție: 
P220: A se păstra/depozita departe de haine/... sau
material combustibil.

Recomandări

Aplicări

Compatibilități

Folosire și depozitare

Agitați bine înainte de folosire!

Brix in este recomandat pentru următoarele culturi:
măr, păr, piersic, cais, cireș, portocale, mandarine, lămâi,
struguri (de masă sau vin), tomate (proaspete sau pentru
îndustrializare), castraveți, ardei, vinete, pomi fructiferi, 
pepeni verzi, galbeni, căpșun. Brix in se poate aplica de
asemenea la plantele ornamentale atât din înterior cât
și din exteriorul caselor. Se aplică la: tranda�ri, gerbere,
garoafe, liliac, magnolii, crisanteme, etc.

Brix in se aplică foliar în etaple �nale ale sezonului de 
creștere după ce a fost dizolvat într-o cantitate adevată
de apă. Numărul necesar de aplicări este determinat de
nevoile �ecărei culturi sau condițiile de mediu din 
apropiere.

Este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Nu se va
amesteca cu acizi sau formule ce nu sunt compatibile
cu soluțiile alcaline. Este recomandat efectuarea unui
test de compatibilitate înainte de orice amestec.

Se aplică în cele mai răcoroase ore din ziuă. Se va păstra
într-un loc ferit de îngheț. În cazul în care produsul este
lăsat în ambalaj se va păstra bine sigilat. În cazul în care
produsul este vărsat din greșeală, se va spăla podeaua
întens deoarece poate cauza alunecări.

- Accelerează mărirea fructelor
- Mărește conținutul de zahăr și micronutrienți din fructe
- Îmbunătățește culoarea și aroma fructelor
- Contrubuie la formele frutelor ducând astfel la o fermi-
tate mai bună
- Mărește rezistența la transport și depozitare a fructelor
- Înduce plantele ornamentale să genereze culori mai
întense a �orilor

Mono, oligo, poli zaharide..........17,3%
 Compoziție (w/w)

Materie organică............................21,6%
Azot total (N)....................................2%
Fosfor total (P2O5)..........................0,3%
Potasiu total (K2O)...........................4,2%
Calciu total (CaO)..............................2,5%
Magneziu total (MgO).....................0,5%
Micronutrienți.....................................0,8%
PH=6,3 - 6,6
Conductivitate (ds/m) = 66,3
Salinitate (ppt) = 46
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GreciaFabricat de: 

Importator: Romania, Galați 1L Data fab:

Biostimulator lichid pentru maturare

Valabilitate: 3 ani de la data fabricației


