SalWap B
MAKROELEMENTY

g/l

Wysoko skoncentrowany, płynny nawóz azotowo-

Azot (N)

119

wapniowy z dodatkiem boru

Wapń (CaO)

220

MIKROELEMENTY

g/l

FoliQ® SalWapB z uwagi na bardzo wysoką zawartość
wapnia jest szczególnie polecany do nawożenia pozakorzeniowego oraz fertygacji upraw ogrodniczych i rolniczych
podatnych na choroby fizjologiczne spowodowane niedoborem wapnia.

Bor (B)

5

Gęstość 1,43 kg/l, pH 6,0 – 7,0

Składniki odżywcze zawarte w FoliQ® SalWapB są bardzo
dobrze rozpuszczalne, dzięki czemu mogą być łatwo i szybko absorbowane przez rośliny.
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119 g/l N + 220 g/l CaO + 5 g/l B
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Kluczowe zalety
wysoka zawartość kluczowych składników pokarmowych
skład uzupełniony o bor
doskonała rozpuszczalność nawozu
bardzo dobra mieszalność z innymi agrochemikaliami
doskonałe parametry cieczy roboczej
wysokie bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

Najważniejsze korzyści
optymalne zaopatrzenie roślin w wapń i azot

Dawki i terminy stosowania
Uprawa

Dawka l/ha

Liczba zabiegów i terminy stosowania

Drzewa owocowe

2–5

4 – 8 zabiegów: od opadania płatków kwiatowych do zbiorów owoców; wyższa liczba zabiegów
jest rekomendowana w przypadku podatności na choroby fizjologiczne powodowane niedoborem wapnia, np. gorzka plamistość podskórna

Jagodowe

2–3

2 – 3 zabiegi: od wykształcenia zawiązków do zbiorów

Pomidor, papryka

3–4

2 – 3 zabiegi: od zawiązywania owoców

Warzywa kapustne

3–4

3 – 4 zabiegi: od fazy zawiązywania główek/róż

Pozostałe uprawy
polowe

2–4

2 – 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym

Uwaga! Nie mieszać z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.

stymulowanie wzrostu systemu korzeniowego
zrównoważony rozwój części nadziemnej roślin
wyższa odporność na stres związany z wysokimi
temperaturami
ograniczenie chorób fizjologicznych spowodowanych
niedoborem wapnia
wyższa odporność na choroby
zapobieganie pękaniu owoców
wysoki plon o dobrej jakości
wysoka zdolność przechowalnicza owoców

www.agrii.pl

