
Гарантиран състав

     Общ азот(N): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0% w/w
            8,0%w/w Нитратен азот
      Калциев оксид, разтворим във вода (CaO): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,0% w/w 

Азотен разтвор с вторични елементи N (CaO) 8 (14).
Прочетете внимателно инструкциите на етикета на продукта, преди употреба. Употреба, запазена само за 
производители и оторизиран персонал за приложения. За безопасност на хората и околната среда следвайте 
инструкциите за безопасност в този етикет. Да се съхранява между 7 ° и 40 ° C. Този продукт трябва да се използва 
само в случай на познати за културата изисквания. Не прилагайте по-високи дози от препоръчаните от етикета.

Обща информация
Технологията Manni-Plex мобилизира калция, съдържащ се в MANNI-PLEX Ca, като значително 
подобрява транслокацията му в плодове и вътрешните части на зеленчуците като маруля и 
зеле, което води до увеличаване чрез флоемата на количеството калций, което действително 
влиза в месото на плода и по-специално в клетъчните стени и плазмените мембрани, 
насърчавайки по-доброто натрупване на калций във вакуоли, митохондрии и клетъчни стени 
чрез апопласт и симпласт.
MANNI-PLEX Ca помага на калция да заобиколи високите нива на натрий, които са склонни да 
инхибират движението му в клетъчните мембрани. И тъй като присъстващите в Manni-Plex 
полиоли имат висока осмопротекторна функция, те помагат за възстановяване на 
осмотичното равновесие при условия на суша и соленост, като по този начин засилват 
тургора и осмотичното налягане в растенията.
MANNI-PLEX Ca помага да се повиши ефективността на калция при предотвратяване и 
коригиране на хранителни разстройства, като горчива ядки, черни петна, напукване на 
плода, върхово гниене и много други гниещи заболявания. MANNI-PLEX Ca също помага за 
подобряване на твърдостта на месото на плода и срока на годност.

ВНИМАНИЕ
H302: Вреден при поглъщане.
H315: Предизвиква дразнене на кожата.
H319: Предизвиква сериозно увреждане 
на очите. 
H335: Може да предизвика дразнене 
на дихателните пътища. 
P261: Избягвайте да вдишване на прах/
пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280: Използвайте предпазни ръкавици/
предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска на лицето.
P321: Специализирано лечение (вижте го на този етикет).
P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете 
медицински съвет/помощ.
P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди 
повторна употреба.
P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. 
Съхранявайте контейнера плътно затворен. 
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с 
действащите регламенти за опасни отпадъци.
Съхранение и изхвърляне
Не замърсявайте водата, храните или фуражите чрез съхранение 
или изхвърляне на съдържанието на продукта или опаковката 
му. Дръжте далеч от деца. Да се съхранява заключен. Изхвърлете 
съдържанието и контейнера в съответствие с местните и 
европейските разпоредби.
Инструкции за смесване и работа
Напълнете резервоара за смесване с половината от необходимия 
обем вода и започнете разбъркване. Добавете продуктите в този 
ред, като разбърквате старателно след всяко добавяне: добавки, 
пестициди и след това торове. Напълнете остатъка от резервоара с 
вода и продължете разбъркването до пълното смесване на 
разтвора. MANNI-PLEX Ca е съвместим с много пестициди. Не 
смесвайте с минерално масло, полисулфиди, 10-34-0, MAP, DAP, нито 
с фосфати или други продукти с алкално / високо pH. Проверете 
съвместимостта на химичните смеси с помощта на допълнителен 
тест в отделен съд преди третирането. Не съдържа хлорид.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ: Производителят гарантира, че Продуктът отговаря на 
химическото описание, посочено в този етикет и е подходящо за посочената цел, 
когато се използва в съответствие с указанията на етикета при нормални условия на 
употреба. Производителят и Продавачът не дават никакви други гаранции, изрични 
или косвени, включително гаранция за продажба или годност за определена цел. 
Купувачът и Потребителят приемат всички рискове, произтичащи от всяко 
използване на този Продукт. До степента, разрешена от закона, Производителят и 
Продавачът не носят отговорност пред Купувача или Потребителя на този Продукт 
за всякакви последващи, специални, случайни или косвени щети.

Всички посочени тук търговски марки са собственост на или 
лицензирани от Brandt Europe, S.L                                       2019-12
.                                                                                           

Листен калциев разтвор                                   EО ТОР
Емулсионен концентрат 
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FORMULATED  IN  USA

MANUFACTURED  IN  EUДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ:

КНЕ СЕРТИС ЕООД  
Бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №102
1505 София, България
Тел: 02/819 49 77    Факс: 02/819 49 70

Manni-Plex™ Ca 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Култура

Семкови плодове

Костилкови плодове

Грозде

Плодове 
(ягоди, малини,боровинки,
 къпини и др.)

Промишлени домати
 

Картоиф

Градински култури
(домати, пипер, патладжани,
пъпеши, дини, тиквички,
 краставици)

Листни зеленчуци

Зеле, карфиол, броколи
 

Доза л/дкa

0,20-0,40 л/дкa

0,20-0,40 л/дкa

0,20-0,40 л/дкa

0,20-0,40 л/дкa

0,20-0,30 л/дкa

0,20-0,30 л/дкa

0,20-0,30 л/дкa

0,20-0,30 л/дкa

0,20-0,30 л/дкa

0,20-0,30 л/дкa

Фаза на растеж

• (ЯБЪЛКИ) От падането на 
венчелистчетата или плодовете, 
направете от 4 до 8 приложения, 
веднъж на всеки 10–15 дни, в 
зависимост от чувствителността 
на сорта и климатичните условия 
и условията на културата
• (КРУШИ) От началото на 
нарастване на плодовете до 
узряване

• От втвърдяване на костилката до
промяна на цвета на плодовете

• Образуване на плодове (плодове      
3-4 мм)
• Плодове, които започват да се 
напипват, грозда се затваря
• Начало на узряване

• От първи зелен плод до начало
на узряване

• Направете 3 до 4 приложения от 
2-ри плодов клъстер до последно
струпване

• Начало на растеж на клубените
• По време на растежа на клубените
• Направете 2 до 4 приложения в
зависимост от видовете култури, 
като се започне първо от нарастване 
на плодовете и следващите по време 
на растежа на плодовете
• 6 листа
• Начално нарастване на главата
• Пълно нарастване на главата
• Начална формиране на главата
• По време на растежа на главата

Помага за

Предотвратяване на
физиологични нарушения: 
разпад на горчива яма и 
стареене

Предотвратяване на стареене 
на плодовете, подобряване на 
твърдостта и срока на годност

Предотвратяване на напукване
на плодове и подобряване 
на твърдостта на плода и срок
на годност

Подобряване твърдостта на
плода
Предотвратяване на некроза

Подобряване твърдостта на 
плода и срока на годност на 
плодовете и за облекчаване 
на солния стрес
Предотвратява края на гниенето
на цъфтежа, повреди от 
слънчеви изгаряния, плодове,
напукване и за облекчаване
на солния стрес
Предотвратяване на напукване
и образуване на петна
Предотвратява края на 
гниенето на цъфтежа, повреди
от слънчеви изгаряния, плодове,
напукване и за облекчаване
 на солния стрес

Предотвратяване на изгарянето
на върха

Предотвратяване на физиологични
нарушения като изгаряне на 
върха, листна глава и др.

Препоръки за дози на приложение
Листно приложение
Препоръчват се поне 2 приложения. Прилагайте в минимум 10 литра вода за 
пръскане на дка.


