
zawartość netto:

20 l

■ W nawozie znajduje się wyjątkowa, płynna formuła mikroelementów schelatowanych przez EDTA.
■ Ta formuła w sposób łatwy i bezpieczny dostarczy niezbędnych do życia składników pokarmowych.
■ Nawóz obniża napięcie powierzchniowe cieczy roboczej.
■ Łatwa, bo płynna aplikacja do opryskiwacza.
■ Idealna (PERFEKCYJNA) proporcja niezbędnych mikroelementów dla upraw rolniczych.

Nawóz powstały ze zmieszania typów nawozów oznaczonych 
znakiem „NAWÓZ WE”, typ: E.2.4, C.1.1.
Mieszanina mikroskładników pokarmowych: miedź (Cu) EDTA, 
żelazo (Fe) EDTA, mangan (Mn) EDTA, molibden (Mo) 
molibdenian(VI) amonu, cynk (Zn) EDTA

mikroskładniki pokarmowe schelatowane przez EDTA

ALFA Mikro



masa netto:  
25 kg

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe 
ADOB Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kołodzieja 11, 61-070 Poznań, PL
tel. +48 61 650 31 66
www.adob.com.pl

Data produkcji/seria:

Instrukcja stosowania nawozu:
• napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
• włączyć mieszadło,
• wlać odmierzoną ilość nawozu,
• uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.

Magazynowanie: 
ALFA Mikro powinien być magazynowany w temperaturze > 0°C.

Środki ostrożności:
• unikać kontaktu ze skórą i oczami, 
• w pracach z nawozem używać rękawic ochronnych. Zanieczyszczoną skórę lub oczy wypłukać bieżącą wodą. 

W razie potrzeby zgłosić się do lekarza,
• w przypadku rozlania zebrać z materiałem pochłaniającym ciecze, następnie zanieczyszczone miejsce zmyć 

wodą, 
• opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.

Okres przydatności nawozu do stosowania: 
3 lata od daty produkcji, przy zachowaniu zalecanych warunków magazynowania.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.
Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 4-8.

Skład % obj. g/l

Azot całkowity (N) 1,60 20

Azot amonowy (N-NH4) 1,60 20

Miedź (Cu) 0,80 10 rozpuszczalna w wodzie, schelatowana przez EDTA

Żelazo (Fe) 0,16 2 rozpuszczalne w wodzie, schelatowane przez EDTA

Mangan (Mn) 3,20 40 rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA

Molibden (Mo) 0,20 2,5 rozpuszczalny w wodzie

Cynk (Zn) 1,20 15 rozpuszczalny w wodzie, schelatowany przez EDTA
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Tabela stosowania

Uprawa Termin Dawka
nawozu l/ha

Uprawy polowe

Zboża Od fazy 4. liścia (jesień) do 
końca krzewienia (wiosna).
Od fazy 1. kolanka do liścia 
flagowego. 
Kłoszenie (kwitnienie tylko 
pszenica). 

2-4

1-2

1

Rzepak Jesienią: w fazie 4-8 liści.
Wiosną: ruszenie wegetacji.
Wydłużanie pędu głównego.
Początek zielonego pąka. 

2-4
2-4
1-2
1

Ziemniaki Zakrywanie międzyrzędzi. 
Zawiązywanie bulw. 

1-3
1-3

Pozostałe uprawy 
rolnicze

W fazie początkowego 
intensywnego wzrostu roślin.

1


