Известување за претпазливост: P101-Ако е
потребен медицински совет, со себе да се
понесе
амбалажата
или
етикетата
на
производот. P102-Да се чува далеку од дофат
на деца. P270-Да не се јаде, пие и пуши за
време на ракување со овој производ.
Да не се чува на места со висока температура.
Не загадува и нема штетни ефекти на флората
и фауната.
ЗАБЕЛЕШКИ:Компанијата
гарантира
за
составот и содржината на производот.
Корисникот е одговорен за секоја штета која е
предизвикана од неправилна употреба на
производот што не е во согласност со
наведеното упатство на етикетата.
Дозволено е за употреба во Органското и
Интегралното производство:
СЕ бр.889/2008, Annex II ЕУ, ES-AN-01-ECO.

Дозвола за промет од Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
Решение бр.УП1 104-251/20 од 23.03.2020 год.
ПРОМЕШАЈТЕ ДОБРО ПРЕД УПОТРЕБА
НЕТО СОДРЖИНА:1

L

БРОЈ НА ШАРЖА:Отпечатена на амбалажа
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:Отпечатена на амбалажа
РОК НА УПОТРЕБА:Отпечатена на амбалажа

Производител: Grupo Agrotecnología – Iberfol S.L., Шпанија

Увозник и дистрибутер: БАЛКАН БИОТЕК
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје
Ул.Орце Николов бр.71, Скопје, Македонија
Тел.:02/3216-147

Ospo-Bot
БИОСТИМУЛАТОР ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАСТ
НА РАСТЕНИЈАТА

СОСТАВ:
Водорастворлив Манган (Mn)………......…2 %
КАРАКТЕРИСТИКИ:OSPO-BOTе
биостимулатор кој се користи во земјоделското
производство. Тој е биолошки стимуланс на
растенија и неговата употреба е насочена кон
подобрување на нивниот раст. Природните
состојки што ги содржи, природно влијаат на
физиолошките функции на растенијата, што
резултира со квалитетот и квантитетот на
приносот. Го активира системот за одбрана на
растенијата, овозможувајќи апсорпција на
макроелементите, како и зголемување на
нивото
на
фотосинтеза.
Ја
активира
вегетативната регенерација на клетките
оштетени од разни фактори.
ПРИМЕНА: Може да се користи во сите
култури
како
што
се
овоштарство,
лозарство, градинарство и цвеќарство, во
затворени простори и на отворено.
ДОЗИРАЊЕ: Фолијарна апликација:
2-2,5 mL/L (200-250 mL/hL, на 100 L вода)
Бројот на апликации зависи од потребите за
исхрана на растението.Се препорачува да се
аплицира исклучиво фолијарно на секои 10-15
дена. Потребен е
добар контакт со
растението.
Може да се меша со сите фитосанитарни
производи и ѓубрива присутни на пазарот.Не е
дозволено да се меша со производи на база
на бакар, масло или сулфур.

