
Efekty widoczne ju nast pnego dnia!ż ę
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najwyższa koncentracja

makro i mikroelementów

wysoka czystość chemiczna

bezchlorkowe

w zimnej wodzie

formuła M77

składników pokarmowych,

dostępność niezbędnych

dostosowanych do uprawy i fazy wzrostu,

- bezpieczeństwo i skuteczność

stosowania,

nawozy ,

ograniczenie kumulacji szkodliwych azotanów w glebie,

doskonała rozpuszczalność nawet ,

zapewniająca lepsze przenikanie substancji

odżywczych do wnętrza roślin i dłuższe utrzymywanie się

preparatu na powierzchni liści.

Maliny, je yny,
porzeczki, agrest

ż

Nawożenie dolistne Fertygacja
– nawożenie kroplowe

Wszystko w jednym - niezawodne

•

•

nawozy z minimalną zawartością mocznika,

zawierają magnez i pakiet .

bezchlorkowe

schelatowanych mikroelementów



Zalecenia nawozowe - nawożenie dolistne

Po zbiorach (do końca sierpnia) -----14High K – potasowy 15-10-31+mikro*

Co 10-14 dni24
Calcium – wapniowy 11-5-19
+ 9CaO+2.5MgO+mikro**

Od zawiązania owoców
do zbioru – przemiennie

Co 10-14 dni2-3
4

5
(malina, jeżyna)

(porzeczka, agrest)
High K – potasowy 15-10-31+mikro*

Po kwitnieniu (malina i jeżyna) Co 7-10 dni24Total – zrównoważony 20-20-20+mikro*

Zawiązywanie pąków
kwiatowych, kwitnienie

24High P – fosforowy 12-52-5+mikro*

Wzrost wegetatywny Co 7-10 dni1-24Total – zrównoważony 20-20-20+mikro*

Agroleaf Power: maliny, jeżyny, porzeczki i agrest

Faza produkcji Częstotliwość zabiegów

Początek wegetacji Co 7 dni

Liczba zabiegów

1-2

Dawka kg/ha

3-4

Agroleaf Power

High N – azotowy 31-11-11+mikro*

Zalecenia nawozowe - fertygacja

Solinure GT: maliny, je ynyż

Faza produkcji

Początek wegetacji

Wzrost wegetatywny

Od kwitnienia do zbiorów

Koniec zbiorów

18-11-11
+2MgO+mikro

Liczba dni
wyk. zabiegu

Solinure GT Dawka/ha/tydz. Dawka/ha/tydz.

20-20-20
+mikro

10-5-39
+2 MgO+mikro

7-19-38
+2 MgO+mikro

15

25-40

35-40

25

20 kg

30-40 kg

30 kg

15 kg

15 kg

30-40 kg

25 kg

15 kg

Malina letnia (owocująca na pędach dwuletnich), jeżyna Malina jesienna (owocująca na pędach jednorocznych)

Solinure GT: porzeczki, agrest

Faza produkcji

Początek wegetacji

Od początku kwitnienia do opadania płatków

Od opadania płatków do dojrzewania owoców

Koniec zbiorów i do 4 tygodni po zbiorach

18-11-11
+2MgO+mikro

Solinure GT Dawka/ha/tydz.

20-20-20
+mikro

10-5-39
+2 MgO+ mikro

7-19-38
+2 MgO+mikro

15 kg

25 kg

25 kg

12 kg

Mikroelementy w nawozach Solinure GT: B 0.01, Cu 0.002, Fe 0.04, Mn 0.01, Mo 0.002, Zn 0.002

Zadzwoń po poradę:
Agnieszka Bober (re on entraln ) 694 236 208

( achodni) 603 800 069

gi c y
( południowy) 604 321 398Andrzej Miąsko

Jacek Szymioł
re on

re on
gi

gi z

Everris
ICL Polska sp. z o.o.
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
tel.: 22 395 64 10, fax: 22 395 64 13
www.everris.pl

Ze wzgl du na to, e nasze produkty s stosowane w zró nicowanych warunkach uprawy i pozostaj poza nasz kontrol firma Everris nie ponosi
odpowiedzialno ci za negatywne wyniki ich stosowania Wszystkie zabiegi powinny by wykonywane w oparciu o aktualn analiz pod o a i wody.

ę ż ą ż ą ą ą,
ś ć ą ę ł ż.

**mikroelementy: Fe 0.25, Mn 0.13, B 0.04, Cu 0.03, Mo 0.02, Zn 0.03*mikroelementy: Fe 0.14, Mn 0.07, B 0.03, Cu 0.07, Mo 0.001, Zn 0.07
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10-5-39
+2 MgO+mikro

7-19-38
+2 MgO+mikro


