N-Lock™Super
Optinyte™ tehnologija

DOBRA PRAKSA ROKOVANJA IN
MEŠANJA PRIPRAVKA

STABILIZATOR DUŠIKA

Stabilizator dušika N-Lock™ Super vsebuje edinstveno tehnologijo mikrokapsulirane
suspenzije za ustvarjanje površinsko stabilne nekorozivne formulacije na vodni
osnovi. V nadaljevanju je navedenih nekaj namigov za zanesljivo delovanje
pripravka N-LockTM Super.

PRED UPORABO PRIPRAVEK
N-LOCKTM SUPER DOBRO PRETRESITE
To zagotavlja enakomerno viskoznost ter omogoča lažje črpanje
in odmerjanje pripravka.

MEŠANJE Z UAN-OM
• N-LockTM Super se lahko meša z vsemi vrstami gnojila UAN (28 %, 30 % ali 32 %).
• V rezervoar se doda vsako komponento posebej.
• Za mešanice UAN-a, ki vsebujejo žveplo, se priporoča poskusno mešanje
in preverjanje kompatibilnosti v manjši posodi.
• Mešanice z več kot 25 % amonijevega tiosulfata in UAN-a zahtevajo
stalno mešanje.
• Če se že pripravljena mešanica UAN-a in pripravka N-LockTM Super pusti
stati več kot šest ur, jo je pred ponovno uporabo potrebno dobro premešati.

PRIPOROČEN VRSTNI RED MEŠANJA PRIPRAVKOV
1.
2.
3.

V rezervoar dodajte polovično količino tekočega gnojila ali vode.
Vklopite mešanje.
Močljivi praški (WP) ali močljiva zrnca (WG) (če se jih meša z UAN-om,
jih je treba predhodno raztopiti v manjši količini vode, in šele nato
dodati v rezervoar).
4. Sredstvo za izboljšanje kakovosti vode ali kompatibilnost pripravkov
(po potrebi).
5. Stabilizator dušika N-LockTM Super.
6. Koncentrirana supenzija (SC) ali tekoče kapljevine (tekoči atrazin; po potrebi
pred dodajanjem tekočega atrazina dodajte sredstvo za združljivost).
7. Kapsulirana suspenzija (CS) ali suspo-emulzija (SE).
8. Koncentrat za emulzijo (EC).
9. Vodotopni koncentrat (SL).
10. COC, NIS, MSO, ostala sredstva (močila …).
11. Amonijev tiosulfat.
12. Dodate preostalo količino tekočega gnojila ali vode.

DOBRA PRAKSA UPORABE PRIPRAVKA:
•
•
•
•
•

Pripravite in uporabite še isti dan.
Med škropljenjem imejte vklopljeno mešanje; razpršite celotno količino mešanice.
Po škropljenju izperite škropilnico: rezervoar, cevi, filtre, šobe.
Pripravljene mešanice ne puščajte v rezervoarju čez noč za naslednji dan.
Pri filtru za šobe uporabite mrežice gostote 50 ali gostejše.

Pri uporabi sredstev za varstvo rastlin preberite in upoštevajte navodila.

Obiščite nas na spletni strani corteva.com
, Blagovna znamka Corteva Agriscience in povezanih podjetij.
Ta prospekt ni namenjen kot nadomestilo za navodilo za uporabo. Etiketa ali navodilo za uporabo, ki ju je treba prebrati pred uporabo zgoraj omenjenega pripravka,
vsebujeta pomembna varnostna opozorila, navodila za uporabo in omejitve ter garancijo izdelka. Uporabniki morajo v času rokovanja s pripravkom imeti pri sebi
etiketo ali navodilo za uporabo. Kadar sredstva za varstvo rastlin uporabljate samostojno ali kot mešanico več sredstev, vedno preberite in upoštevajte navodila in
previdnostne ukrepe, označene na etiketi.
Vedno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.
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