MIKROFOLIAR MnCuZn
®

SUPERKONCENTRAT

JMJ

Certiﬁcation

MIKROFOLIAR® MnCuZn SUPERKONCENTRAT przeznaczony jest do dolistnego nawożenia roślin uprawy
polowej zbóż, buraków, ziemniaków, rzepaku, kukurydzy.

Składnik pokarmowy

g/l

% objętościowy

% wagowy

Mangan (Mn)

76

7,6

6,0

Cynk (Zn)

19

1,9

1,5

Miedź (Cu)

19

1,9

1,5

Mikroskładniki pokarmowe: miedź (Cu), mangan (Mn), cynk (Zn) są schelatowane przez EDTA oraz skompleksowane kompleksonami będącymi naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami).

Mangan bierze udział w procesach: oddychania, fotosyntezy, przyswajania azotu oraz w syntezie białek i witaminy
C. Nawożenie manganem zwiększa zdrowotność buraków cukrowych i ziemniaków. Niedobór manganu wywołuje
u roślin choroby niedoborowe (np. szarą plamistość owsa) oraz osłabienie produktywności spowodowane spadkiem
wydajności fotosyntezy.
Miedź wpływa dodatnio na zawartość w roślinach białka, witaminy C i sacharozy w burakach cukrowych. U zbóż
pełni istotną funkcję w produkcji i żywotności pyłku. Zabezpiecza chlorofil przed rozpadem. Nawożenie miedzią
zwiększa plony roślin, zwłaszcza plony nasion oraz wpływa korzystnie na stan zdrowotny roślin. Niedostatek miedzi
powoduje chlorozę oraz brak jędrności pędów i liści nadający roślinie wygląd przywiędły.
Dobre zaopatrzenie roślin w cynk wpływa na wzrost plonów, zwiększenie zawartości i jakości białka i cukru, poprawę
zdrowotności i zdolności kiełkowania roślin. Niedobór cynku powoduje silne zaburzenia we wzroście roślin, chlorozę
liści między żyłkami oraz zdrobnienie i zniekształcenie liści. U kukurydzy niedobór cynku ogranicza zawiązywanie się
kolb oraz powoduję chorobę tzw. białych kiełków.
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®

SUPERKONCENTRAT

MULTIFOLIAR® MnCuZn SUPERKONCENTRAT zawiera w swoim składzie także witaminy i pakiet aminokwasów
białkowych (α-aminokwasów) i niebiałkowych, biogennych. Wpływają one znacząco na przyśpieszanie wchłaniania
i transportu składników pokarmowych wewnątrz rośliny. Działają także stymulująco na polepszenie jakości plonów
roślin uprawnych.

ZASADY STOSOWANIA I DAWKI:

1.

2.

Roślina uprawna

Terminy stosowania

Zboża jare
i ozime

Jesienią:
1. początek krzewienia
Wiosną:
1. w fazie krzewienia
2. 10-14 dni później

Rzepak jary
i ozimy

Jesienią:
1. druga połowa października
Wiosną:
1. po ruszeniu wegetacji wiosennej lub
w fazie formowania łodygi
2. 10-14 dni później

Zalecana dawka
nawozu
w l/ha

Stężenie cieczy
opryskowej
w % objętościowych
zwykłych

1,0

0,3 – 0,5

1,0 – 2,0
1,0 – 2,0

0,3 – 1,0
0,3 – 1,0

1,0

0,3 – 0,5

1,0 – 2,0

0,3 – 1,0

1,0 – 2,0

0,3 – 1,0

Zalecana
ilość cieczy
opryskowej
w l/ha

200 – 300

200 – 300

3.

Burak
cukrowy
i pastewny

2 opryski:
1. w fazie 6-8 liści
2. 10-14 dni później

1,0 – 2,0
1,0 – 2,0

0,3 – 1,0
0,3 – 1,0

200 – 300

4.

Ziemniak

2 opryski:
1. w fazie tworzenia pąków kwiatowych
2. 10-14 dni później

1,0 – 2,0
1,0 – 2,0

0,3 – 1,0
0,3 – 1,0

200 – 300

5.

Kukurydza

2 opryski:
1. w fazie 6-8 liści
2. 10-14 dni później

1,0 – 2,0
1,0 – 2,0

0,3 – 1,0
0,3 – 1,0

200 – 300
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