MAKROFOLIAR

®

PK 51-34 + MIKRO
NAWÓZ BEZCHLORKOWY
CERTYFIKAT

EN ISO 9001:2008
NR CERT. 80803789/3
certyfikat wydany przez:

DEKRA CERTIFICATION Sp. z o.o.

NAWÓZ KRYSTALICZNY
Typ B.4.: Nawóz PK 51-34 z borem (B), miedzi¹ (Cu), ¿elazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo) i cynkiem (Zn)
Sk³adnik pokarmowy
Piêciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
MiedŸ (Cu) rozpuszczalna w wodzie
¯elazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie

Zawartoœæ w g/kg
510
340
0,8
1,0
0,5
1,5
0,15
1,5

Zawartoœæ w % m/m
51,0
34,0
0,08
0,1
0,05
0,15
0,015
0,15

Wszystkie sk³adniki s¹ ca³kowicie rozpuszczalne w wodzie.
Mikrosk³adniki pokarmowe: miedŸ (Cu), ¿elazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn) schelatowane przez EDTA.

MAKROFOLIAR PK 51-34 + MIKRO przeznaczony jest do dolistnego nawo¿enia:
• wszystkich upraw rolniczych (rzepak, burak, ziemniak, zbo¿a, kukurydza, roœliny str¹czkowe i inne);
• warzywniczych (kapusta, marchew, cebula, ogórek, kalafior, burak æwik³owy, sa³ata, warzywa str¹czkowe i inne);
• sadowniczych (jab³oñ, grusza, wiœnia, œliwa, porzeczka, malina, agrest, truskawka i inne).
Fosfor jest sk³adnikiem podstawowych zwi¹zków organicznych roœliny. Wchodzi w sk³ad kwasów nukleinowych (DNA, RNA),
fosfolipidów, zwi¹zków energetycznych oraz zwi¹zków zapasowych roœliny. Nawo¿enie roœlin fosforem korzystnie wp³ywa na wzrost
systemu korzeniowego oraz krzewienie siê zbó¿. Plonotwórcze dzia³anie fosforu przejawia siê tak¿e zwiêkszaniem liczby
zawi¹zywanych nasion, skróceniem okresu dojrzewania roœliny.
Niedobór fosforu powoduje: Zielononiebieski lub purpurowy odcieñ liœci. • Brunatnienie starszych liœci i pojawienie siê brunatnych
plamek. • OpóŸnienie kwitnienia. • Zmniejszenie owocowania. • Zmniejszenie ogólnego wzrostu roœliny i skrócenie oraz pocienienie
pêdów.
Potas jako podstawowy sk³adnik pokarmowy bierze udzia³ w wielu procesach ¿yciowych roœlin. Wp³ywa korzystnie na: regulacjê
gospodarki wodnej roœlin, wielkoœæ systemu korzeniowego, krzewienie oraz obfitoœæ kwitnienia. Zwiêksza odpornoœæ roœlin na
choroby, szkodniki, przymrozki i suszê. Poprawia smak warzyw, owoców oraz jakoœæ bulw ziemniaka, które nie ciemniej¹ podczas
gotowania.
Niedobór potasu powoduje: Znaczne zmniejszenie wzrostu i plonowania roœlin. • Chlorozê starszych liœci i brunatnienie brzegów
blaszek liœciowych. •Wyrastanie wiotkich pêdów i zamieranie ich wierzcho³ków.
NAWÓZ MAKROFOLIAR PK 51-34+MIKRO GWARANTUJE UZYSKANIE
WYSOKICH I DOBRYCH JAKOŒCIOWO PLONÓW!
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®

MAKROFOLIAR PK 51-34 + MIKRO
ZASADY STOSOWANIA I DAWKI:
Zalecana dawka
nawozu
w kg /ha

Zalecana iloœæ
cieczy
opryskowej
w litrach/ha

Zbo¿a jare i ozime

Stosowanie jesienne:
1. pocz¹tek krzewienia
Stosowanie wiosenne:
1. koniec krzewienia
2. w fazie strzelania w ŸdŸb³o

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 4

250

2.

Rzepak jary i ozimy

Stosowanie jesienne:
1. druga po³owa paŸdziernika
Stosowanie wiosenne:
1. po ruszeniu wegetacji wiosennej lub w fazie formowania ³odygi
2. faza zielonego zwartego p¹ka

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 5

250

3.

Buraki cukrowe
i pastewne

1. faza 6-8 liœci
2. 7-14 dni póŸniej
3. przed zwarciem miêdzyrzêdzi

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 5

250

4.

Ziemniaki

1. faza zwierania miêdzyrzêdzi
2. przed kwitnieniem
3. po kwitnieniu

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 4

250

5.

Kukurydza

1. faza 6-8 dobrze wyroœniêtych liœci
2. 7-14 dni póŸniej
3. 7-14 dni póŸniej

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 5

250

6.

Roœliny motylkowe
drobnonasienne
i str¹czkowe

1. po ruszeniu wegetacji wiosennej lub w fazie 6-8 liœci
2. 14 dni póŸniej

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 4

250

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 5

400 ÷ 600

Lp.

Roœlina uprawna

Terminy stosowania

A. Roœliny uprawy polowej
1.

B. Roœliny warzywne
Warzywa gruntowe

2 – 3 opryski:
1. po 3 tygodniach od posadzenia rozsady lub ukorzenieniu siê roœlin z siewu
2. nastêpne co 7-14 dni

8.

Drzewa owocowe

3 – 4 opryski:
1. przed kwitnieniem
2. po kwitnieniu
3. w okresie dojrzewania owoców co 10 – 14 dni

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 4

500 ÷ 1000

9.

Truskawki, maliny,
porzeczki, agrest,
aronia

2 – 3 opryski:
1. przed kwitnieniem
2. w fazie rozwoju owoców co 7-14 dni

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 4

400 ÷ 600

£¹ki i pastwiska

2 – 3 opryski:
co 10 -14 dni w fazie intensywnego wzrostu

W ka¿dym oprysku
3 ÷ 4

200 ÷ 300

7.

C. Roœliny sadownicze

D. Inne uprawy
10.

Przygotowanie cieczy u¿ytkowej
Zalecan¹ dawkê Makrofoliar® PK 51-34 + MIKRO rozpuœciæ w wodzie w proporcji 1kg nawozu na 5 litrów wody i wlaæ do opryskiwacza nape³nionego
wod¹ w 2/3 objêtoœci, przy stale w³¹czonym mieszadle. Zbiornik uzupe³niæ wod¹ do ¿¹danej objêtoœci. Ciecz zu¿yæ w ci¹gu kilku godzin od
przygotowania.
Ciecz u¿ytkowa winna mieæ temperaturê minimum 10 C
°.
Przy sporz¹dzaniu cieczy u¿ytkowej u¿ywaæ gumowych rêkawic i okularów ochronnych.
Przestrzegaæ zasad higieny.
Nie nale¿y wykonywaæ oprysków przy wysokich temperaturach, niskiej wilgotnoœci powietrza, jak równie¿ przed spodziewanym przymrozkiem
i opadami deszczu. Oprysk najlepiej wykonywaæ w czasie pochmurnej, bezdeszczowej pogody, najkorzystniej wieczorem.
Œrodki ostro¿noœci
Chroniæ przed dzieæmi.
W przypadku rozsypania zebraæ z powierzchni i sp³ukaæ wod¹. Nie spo¿ywaæ. W przypadku spo¿ycia skontaktowaæ siê z lekarzem.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przep³ukaæ du¿¹ iloœci¹ wody, a przy podra¿nieniu skontaktowaæ siê z lekarzem.
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