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ALOY TRICALCIUM
GYORSAN FELVEHETŐ, ILLETVE TARTAMHATÁST BIZTOSÍTÓ, 
FOLYÉKONY KALCIUM LEVÉLTRÁGYA MANGÁNNAL ÉS CINKKEL 

Összetétele:  26,4 % (m/m) kalcium (CaO)  (448 g/l)
 1,7 % (m/m) mangán (Mn)     (30 g/l)
 0,6 % (m/m) cink (Zn)   (10 g/l) 

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton található. 
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól 
védve, fagymentes helyen, 5 és 35 ◦C között minőségét minimum 2 évig 
megőrzi.
FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK: 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét! Használat előtt alaposan fel kell 
rázni! A kanna kiürítését követően 2-3 alkalommal vízzel öblítsük ki azt, hogy a 
készítmény maradéktalanul kijöjjön belőle. Soha ne keverjünk tömény, hígítatlan 
készítményeket! Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel és indítsuk be a ke-
verést. Mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy a hozzáadott készítmény teljesen 
feloldódott, illetve elkeveredett, mielőtt a következővel folytatnánk a keverést.  
A keverési sorrend a következő legyen:
•  Vízkondicionáló, amennyiben szükséges, majd a por vagy granulátum formu-

lációjú termékek (WP, DG)
•  Aloy Tricalcium és egyéb folyékony készítmények (SC, SE)
•  Emulzió koncentrátumok és növényi olajok (EC)
•  Vízoldékony készítmények: folyékony és szilárd (SL, SP)
•  Nedvesítő szer, amennyiben szükséges
Töltsük fel a tartályt vízzel a kívánt mértékig. Amennyiben követjük a fenti lé-
péseket, szinte valamennyi tankkeverék fizikailag kompatibilis lesz folyamatos 
keverés mellett. Ha a keverés nem kielégítő, illetve bármilyen egyéb probléma 
lép fel, a permetlétartályt azonnal tisztítsuk ki.
KEVERHETŐSÉG: A készítmény számos növényvédő szerrel és 
termésnövelő anyaggal keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankke-
verékként történő alkalmazás előtt minden esetben keverési próba 
elvégzése javasolt! A tankkeveréket a felhasználó saját felelőssé-
gére készíti és használja fel. Az ebből eredő bármilyen kárért, 
vagy veszteségért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.
HULLADÉKKEZELÉS: Kerülni kell a tömény készítmény víz-
folyásba jutását. A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell 
öblíteni és a mosófolyadékot a permetlétartályba tölteni. Az üres 
és gondosan kiöblített kannát, valamint az egyéb csomagoló-
anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, elszállíttatni és 
megsemmisíteni.

H315  Bőrirritáló hatású.
H319  Súlyos szemirritációt okoz.
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan 

tartó károsodást okoz.
P264  A használatot követően ala-

posan kezet kell mosni.
P280  Védőkesztyű / védőruha 

/ szemvédő / arcvédő 
használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: 
Lemosás bő szappanos vízzel.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS 
ESETÉN: Több percig tartó óvatos 
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P321  Szakellátás (lásd a címkén).
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni, és újbóli hasz-

nálat előtt ki kell mosni.

GYERMEKEK ELŐL EL KELL ZÁRNI!
 FELHASZNÁLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL  

A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A CÍMKÉN! 
HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ!

FIGYELEM

EK-MŰTRÁGYA

(=8,86 kg)

Tűz- és robbanásveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Kultúra Dózis (l/ha) Kijuttatási idő

Permetlémennyiség: minimum 200 l/ha, amennyiben nincs egyéb javaslat.

Alma, körte 2,0-3,0

Pirosbimbós állapot és virágzás kezdete között (BBCH 57-61) egy alkalommal.

Sziromhullástól (BBCH 69) 1 hónappal a várható szüret előtti időpontig (BBCH 82) 
10-14 naponként kezeljünk.

Vízmennyiség: min. 500 l/ha.

Cseresznye-meggy 2,0-3,0 Eltarthatóság (piacosság) javítására, kirepedés kockázatának csökkentésére. 
Virágzást követően 10-14 naponként megismételve szükség szerint.

Egyéb csonthéjasok 2,0-3,0 Hiánytünetek megelőzésére, eltarthatóság (piacosság) javítására. Virágzást 
követően 10-14 naponként megismételve szükség szerint.

Szőlő 2,0-3,0
Hiánytünetek megakadályozására, bogyórepedés kockázatának csökkenté-
sére, eltarthatóság (piacosság) javítására, virágzást követően 10-14 naponta 
megismételve.

Búza 2,0-3,0 Hiánytünetek megakadályozására, szárszilárdítás elősegítésére szárbaindu-
lás időszakától 2-3 alkalommal szükség szerint.

Egyéb szántóföldi kultúrák 2,0-3,0 Stresszhatás esetén, hiánytünetek megelőzésére, szükség szerint 2-3 alkalommal.

Uborkafélék (szabadföldi) 2,0-3,0 Stresszhatás esetén, hiánytünetek megelőzésére, 10-14 naponként.

Paradicsom, paprika 
(szabadföldi) 2,0-3,0 Stresszhatás esetén, hiánytünetek megelőzésére virágzás kezdetétől (BBCH 61) 

7-10 naponként 3-5 alkalommal. Minimum lémennyiség 500 l/ha.

Hagymafélék (szabadföldi) 2,0-3,0 10-14 nappal kelés vagy ültetés után kezeljünk, majd szükség szerint 10-14 
naponként ismételjünk.

Burgonya 2,0-3,0 14 nappal kelés után kezeljünk, majd szükség szerint 10-14 naponként ismételjünk.

Gyökérzöldségek 2,0-3,0 Hiánytünetek esetén 10-14 naponként kezeljünk.

Szamóca 2,0-3,0 Virágzás kezdetétől 10-14 napos időközönként kezeljünk.


