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CERTYFIKAT

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

DEKRA CERTIFICATION Sp. z o.o.

NAWÓZ KRYSTALICZNY
Typ: Sta³a mieszanina mikrosk³adników pokarmowych boru (B), molibdenu (Mo) i cynku (Zn).
Sk³adnik pokarmowy
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie

g/kg nawozu
140,0
50,0
0,5

% m/m (% wag.)
14,0
5,0
0,05

Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA.
Wszystkie sk³adniki s¹ ca³kowicie rozpuszczalne w wodzie.
MIKROFOLIAR ® B+Zn+Mo przeznaczony jest do dolistnego nawo¿enia upraw:
• sadowniczych: drzewa owocowe (jab³oñ, grusza, œliwa, wiœnia, czereœnia), krzewy owocowe (porzeczka czarna, porzeczka czerwona, agrest),
malina, je¿yna, malinoje¿yna, truskawka;
• polowych: rzepak ozimy, rzepik ozimy, rzepak jary, kukurydza, burak cukrowy i pastewny, ziemniak, roœliny str¹czkowe i motylkowe
drobnonasienne;
• warzyw gruntowych: burak æwik³owy, kapusta, kalafior, broku³, fasola, groch, bób, pomidor, marchew.
MIKROFOLIAR ® B+Zn+Mo jest mikrosk³adnikowym nawozem krystalicznym rozpuszczalnym w wodzie z wysok¹ zawartoœci¹ boru, cynku oraz
molibdenu. Zalecany jest do dolistnego nawo¿enia roœlin wra¿liwych na niedobory boru i cynku.
Bor wp³ywa dodatnio na kwitnienie i zawi¹zywanie siê owoców i nasion, a tak¿e na gospodarkê wodn¹ roœliny i procesy oddychania. Odgrywa równie¿
wa¿n¹ rolê w gospodarce wêglowodanowej roœlin oraz zwiêksza efektywnoœæ nawo¿enia azotem, potasem, magnezem i wapniem. Wp³ywa na
zwiêkszenie mrozoodpornoœci roœlin.
Cynk wp³ywa na wzrost plonów, zwiêkszenie zawartoœci oraz jakoœci bia³ka i cukru, poprawê zdrowotnoœci roœlin.
Molibden wp³ywa na intensyfikacjê fotosyntezy roœlin przy ni¿szej temperaturze i mniejszym natê¿eniu œwiat³a.
Nawo¿enie borem i cynkiem roœlin sadowniczych w okresie jesiennym zaleca siê przed opadniêciem liœci, gdy s¹ one s¹ jeszcze aktywne
fotosyntetycznie. Zabiegi te maj¹ na celu zapewnienie optymalnych iloœci sk³adników pokarmowych niezbêdnych do przezimowania i dobrego startu
roœlin na wiosnê.
Bor i cynk s¹ wolno przemieszczane w roœlinie, dlatego nale¿y jak najszybciej po zbiorach owoców dokarmiæ roœliny nawozem MIKROFOLIAR®
B+Zn+Mo.
Bor i cynk zastosowane jesieni¹ w uprawach sadowniczych zapewniaj¹:
- zmagazynowanie tych mikrosk³adników przez drzewa i krzewy oraz umo¿liwienie ich pobrania wczesn¹ wiosn¹, gdy panuj¹ niesprzyjaj¹ce warunki
do ich pobierania;
- prawid³owy rozwój p¹ków kwiatowych i liœciowych;
- prawid³owy wzrost i rozwój owoców w przysz³ym sezonie;
- zwiêkszenie zimotrwa³oœci i odpornoœæ na wiosenne przymrozki.
Nawóz MIKROFOLIAR® B+Zn+Mo zaleca siê tak¿e do stosowania w sadownictwie we wczesnym okresie wiosennym, w celu uzupe³niania
niedoborów B i Zn niezbêdnych drzewom na pocz¹tku ruszenia wegetacji i dalszego prawid³owego rozwoju p¹ków, kwiatów i zawi¹zków owoców.
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MIKROFOLIAR B+Zn+Mo
ZASADY STOSOWANIA I DAWKI:
Terminy stosowania

Roœlina uprawna

Lp.

Zalecana dawka
nawozu w kg/ha

Zalecana
iloœæ cieczy
opryskowej w l/ha

w ka¿dym
oprysku
2,0 - 4,0

500 ÷ 1000

w ka¿dym
oprysku
1,5 - 3,0

400 ÷ 600

w ka¿dym
oprysku
1,5 - 3,0

500 ÷ 1000

w ka¿dym
oprysku
1,5 - 3,0

500 ÷ 1000

w ka¿dym
oprysku
1,5 - 3,0

200 ÷ 300

200 ÷ 300

A. ROŒLINY SADOWNICZE

1.

Drzewa owocowe
(jab³oñ, grusza, œliwa, wiœnia,
czereœnia)

2.

Krzewy owocowe
(porzeczka czarna i czerwona,
agrest)

3.

Malina, je¿yna, malinoje¿yna

4.

Truskawka

Stosowanie jesienne: (zaleca siê 2-3 opryski)
1. 7-10 dni po zbiorach
2. nastêpne opryski co 7-10 dni
Stosowanie wiosenne:
1. po ruszeniu wegetacji
2. wczesne fazy rozwojowe p¹ków
3. przed kwitnieniem
Stosowanie jesienne: (zaleca siê 1 – 2 opryski)
1. 7 – 10 dni po zbiorach owoców
2. 7 - 10 dni póŸniej
Stosowanie wiosenne:
1. po wytworzeniu p¹ków kwiatowych
2. przed kwitnieniem
Stosowanie jesienne: (zaleca siê 1 - 2 opryski)
1. po zbiorze owoców i wyciêciu pêdów, które owocowa³y
2. 7 - 10 dni póŸniej
Stosowanie wiosenne:
1. po ruszeniu wegetacji
2. przed kwitnieniem
Stosowanie jesienne:
1.10 - 14 dni po zbiorach owoców lub po skoszeniu liœci
Stosowanie wiosenne:
1. po ruszeniu wegetacji
2. przed kwitnieniem
B. ROŒLINY UPRAWY POLOWEJ

5.

Rzepak

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

6.

Kukurydza

1. faza 6 – 8 liœci
2. pocz¹tek fazy wykszta³cania kolb

w ka¿dym
oprysku
1,0 - 2,0

7.

Burak cukrowy i pastewny

1. faza 6-8 liœci
2. 7-14 dni po pierwszym oprysku
3. przed zwarciem miêdzyrzêdzi

8.

Ziemniak

1. przed zakryciem miêdzyrzêdzi
2. przed kwitnieniem

9.

Roœliny str¹czkowe i
motylkowe drobnonasienne

1. faza 6-8 liœci lub po ruszeniu wegetacji wiosennej
2. przed kwitnieniem

w ka¿dym
oprysku
1,5 - 3,0
w ka¿dym
oprysku
1,5 - 3,0
w ka¿dym
oprysku
1,0 - 2,0

Warzywa gruntowe

1. po 2-3 tygodniach od posadzenia rozsady do gruntu
lub ukorzenienia siê roœlin z siewu
2. 10-14 dni póŸniej lub przed kwitnieniem

200 ÷ 300
200 ÷ 300

200 ÷ 300

C. ROŒLINY WARZYWNE
10.
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w ka¿dym
oprysku
1,0 - 2,0

400 ÷ 600

