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0,5 - rozpuszczalny w wodzie

CEL i TERMIN ZABIEGU

Stymulacja podziałów 
komórkowych, zwiększenie 
wielkości owoców. Koniec kwitnienia 
do opadu czerwcowego (1-2 zabiegi),
Poprawa wybarwienia czerwonych 
odmian, wzrost jędrności owoców.
2 zabiegi na 4 i 2 tygodnie przed 
zbiorem

Stymulacja podziałów 
komórkowych, zwiększenie 
wielkości owoców. Koniec kwitnienia, 
pierwsze tygodnie wzrostu 
zawiązków (1-2 zabiegi),
Poprawa wybarwienia i jędrności 
owoców. 2 zabiegi na 4 i 2 tygodnie 
przed zbiorem

Jędrność owoców, wielkość, 
trwałość i wybarwienie. 3 zabiegi od 
początku kwitnienia do zbiorów

Jędrność owoców, wielkość, 
trwałość i wybarwienie. 3 zabiegi od 
momentu wiązania owoców do 
zbiorów

Jakość, jędrność owoców, wielkość, 
trwałość i czerwone wybarwienie. 
3-5 zabiegów od fazy wiązania 
owoców
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Przechowywanie: Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4°C

13,3 kg netto

PRODUCENT:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kołodzieja 11, 61-070 Poznań
tel.: 61 650 31 66, fax: 61 650 31 67
www.adob.com.pl

10l
DYSTRYBUTOR:
PROCAM Polska Spółka z o.o. 
ul. Nowy Świat 42/44, 
80-299 Gdańsk
tel. +48 58 762 80 30 
office@procam.pl,
www.procam.pl

data produkcji/seria:

PRO HORTI CaPMaN jest unikalnym rozwiązaniem łączącym w sobie wapń (Ca) 
oraz fosfor (P). Produkt ten jest pierwszym źródłem wapnia, który jest niezbędny 
roślinom do podziałów komórkowych po zakończonym kwitnieniu.  Drugim bardzo 
ważnym okresem do stosowania produktu jest okres przed zbiorami. Fosfor 
wpływa na poprawę wybarwienia, a wapń zabezpiecza nam owoce przed 
wystąpieniem niedoborów fizjologicznych. Ilość wapnia zawarta w produkcie 
zabezpiecza potrzeby roślin w okresie wzrostu zawiązków. Przed zbiorami, jedynie 
w przypadku odmian o wysokich wymaganiach wapniowych, należy produkt PRO 
HORTI CaPMaN wspierać dodatkiem produktu wapniowego PASP Ca w dawce 
4 kg/ha. Mangan (Mn) zawarty w produkcie bierze udział w fotosyntezie, 
gospodarce hormonalnej rośliny i zwiększa odporność na choroby. 

Standardowe zalecenia mówią o 4-6 l/ha. W kwaterach gdzie uzyskanie 
intensywnego wybarwienia jest problemem należy wykonać 3 zabiegi w dawce 
6 l/ha lub 2 zabiegi po 8 l/ha.  Oprysk należy wykonywać przy słabej operacji 
słonecznej, najlepiej po zachodzie słońca.

KWAS FOSFOROWY, AZOTAN MANGANU

Wskazówki o grożącym niebezpieczeństwie:
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu
Wskazówki bezpieczeństwa:
reakcja: P305+P351+P338 - W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać woda 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Prewencja: P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/ga-
zu/mgły/par rozpylonej cieczy. Reakcja: 
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU 
ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast 
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę pod strumieniem wody/pryszni-
cem. P310 - Natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
Składowanie: P405 - Przechowywać pod 
zamknięciem. Usuwanie: P501 - Zawartość/po-
jemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi 
lokalnymi/regionalnymi/ krajowymi/między-
narodowymi przepisami.
Wykonywać przy słabej operacji słonecznej, 
najlepiej po zachodzie słońca.

PRO HORTI
CaPMaN

SPECYFIKACJA: PŁYNNY NAWÓZ 3-24-0 + 4% Ca + 0,5% Mn
Produkt: PRO HORTI CaPMaN
Forma chemiczna: mieszanina fosforu, azotu z wapniem i manganem

NAWÓZ WE
Nawóz NP z dodatkiem wapnia i manganu
typ: C.2.5 Roztwory nawozowe NP
NP (+Ca) 3-24 (+4) z manganem (Mn)

Postać: jasno-różowy roztwór
Gęstość [g/cm3]: 1,320 ± 0,02
pH: 1,0 ± 1,00
pH 0,1% roztowru: 3,50 ± 1,00
Przewodnictwo 0,1%: 1,30 ± 0,04 mS/cm w 20°C

OPIS PRODUKTU

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

NIEBEZPIECZEŃSTWO

UPRAWA


