MicroLEX B
Krótki opis nawozu- tekst z poprzedniej etykiety
PFC 1(C)(II)(a) – PROSTY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY
Skład (% m/m)
Bor (B) całkowity – 11,0 %
- 11,0 % boroetanoloamina
Prosty nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy w roztworze.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nawóz zawiera azot (4,7%)
Składniki:
etanoloamina nr CAS 141-43-5 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny), kwas borowy nr CAS
10043-35-3 (CMC 1)
Stosowanie:
Roślina Termin stosowania
Burak cukrowy i pastewny
1-3

Dawka [l/ha]
2-4 opryski od fazy 4 liści do zakrywania międzyrzędzi, co 10-14 dni

Rzepak Formowanie rozety
Ruszenie wegetacji

1-2
1-3

Wydłużanie pędu
Faza zielonego pąka
Ziemniak
1-2 opryski przed kwitnieniem co 10-14 dni
1-2
Kukurydza
1-2 opryski od fazy 7-8 liści co 10-14 dni1-3
Bobowate (strączkowe) Przed kwitnieniem
1-2
Po kwitnieniu
Tytoń 2-3 opryski od rozpoczęcie wzrostu co 10-14 dni
1-2
Truskawka
Początek pąkowania 1-2
Początek kwitnienia
Warzywa
2 opryski w okresie intensywnego wzrostu
1-2
Drzewa i krzewy owocowe
Różowienie pąków
1-3
Po kwitnieniu
Początek wzrostu zawiązków
Po zbiorach przed opadaniem liści
Inne 0,2-0,5l nawozu na 100l cieczy
Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: uprawy polowe 200-300, sady 400-1000

Uwagi dotyczące szczegółowych zaleceń stosowania:
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki
Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem przy temp. maksymalnej 25C̊. Temperatura minimalna
cieczy roboczej 10C̊.
W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA NAWOZU Z INNYM ŚRODKIEM NALEŻY PRZEPROWADZIĆ
PRÓBĘ MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJĘ ROŚLIN NA MIESZANINĘ.
Są to ogólne zalecenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z
producentem.
www.ekoplon.pl
Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w suchym magazynie, z dala od źródeł ciepła i słońca.
Trwałość – 3 lata od daty produkcji

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:
Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi zalecanego stosowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w
oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
Produkt klasy kowany na podstawie rozporządzenia WE 1272/2008

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
PRODUCENT:
Ekoplon sp. z o.o. sp.k.
Grabki Duże 82
28-225 Szydłów
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