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MAKROELEMENTY

g/l

Profesjonalny, krystaliczny nawóz dolistny do

Azot (N)

9

efektywnego dokarmiania roślin cynkiem, miedzią,

Magnez (MgO)

17

manganem i siarką

Siarka (SO3)

350

MIKROELEMENTY

g/l

Miedź (Cu)

23

Mangan (Mn)

150

Cynk (Zn)

80

FoliQ® CuMnS Plus jest szczególnie polecany do zapobiegawczego nawożenia upraw zbożowych oraz wszędzie
tam, gdzie mogą pojawić się ukryte bądź widoczne niedobory cynku, miedzi oraz manganu, w celu ich szybkiej
i efektywnej likwidacji.
Składniki odżywcze zawarte w FoliQ® CuMnS Plus są łatwo pobierane przez rośliny. Efektywne i szybkie odżywienie wpływa bardzo korzystnie na ogólny poziom zdrowotności roślin oraz ich zrównoważony wzrost, rozwój
i plonowanie.

Miedź (Cu) chelatowana EDTA. Wszystkie mikroelementy rozpuszczalne w wodzie.
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9 g/kg N + 17 g/kg MgO + 350 g/kg SO3
+ mikroelementy
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Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
tel. 61 8429466
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Kluczowe zalety
wysoka zawartość składników pokarmowych
zbilansowany skład mikroskładników
miedź schematyzowana EDTA
efektywne pobieranie składników w szerokim zakresie
temperatur powietrza i gleby
doskonała rozpuszczalność nawozu

Dawki i terminy stosowania
Uprawa

Dawka kg/ha

Liczba zabiegów i terminy stosowania

Zboża ozime

1,5

2 zabiegi: jesienią – od fazy 3 – 4 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji jesiennej, wiosną –
od fazy początku krzewienia do pierwszego kolanka

Zboża jare

1,5

1 – 2 zabiegi: od fazy 4 liści do pierwszego kolanka

FoliQ® CuMnS Plus w podanych ilościach i stężeniach może być stosowany łącznie z szeroka gamą środków ochrony roślin.
Zabiegi FoliQ® CuMnS Plus należy wykonać w godzinach rannych lub wieczornych, lub w czasie pochmurnej bezdeszczowej pogody.

bardzo dobra mieszalność z innymi agrochemikaliami
doskonałe parametry cieczy roboczej
wysokie bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

Najważniejsze korzyści
rozbudowany i aktywny system korzeniowy
zwiększona liczba rozkrzewień produktywnych
zwiększona odporność na choroby
właściwy wzrost i rozwój roślin
efektywne wykorzystanie azotu stosowanego
doglebowo
wyższy plon

www.agrii.pl

