
Bezpieczne, wysoko efektywne nawożenie miedzią z dodatkiem azotu

Skład: 20,25% N + 1,62% SO3 + 6,75% Cu + mikroelementy

Zastosowanie nawozu

FoliQ® Cu miedziowy idealnie nadaje się do zapo-
biegawczego, jak i interwencyjnego uzupełniania 
niedoborów miedzi. Nawóz wyróżnia bardzo szybkie 
wchłanianie przez liście, dużo szybsze niż w przypadku 
standardowej soli w postaci siarczanu miedzi. Nawóz 
zawiera dodatkowo łatwo przyswajalne składniki takie 
jak: azot i siarkę, które polepszają zbilansowanie odży-
wienia dolistnego i wchłanianie miedzi przez roślinę. 

Miedź jest jednym z najważniejszych mikroelementów 
w odżywieniu roślin rolniczych takich jak: zboża, rze-
pak, burak cukrowy. Miedź wpływa na transport azo-
tu z liści do ziarna powstającego w kłosie, co istotnie 
podnosi efektywność nawożenia azotem i zwiększa 
zawartość białka w ziarnie. Ponadto miedź ma działa-
nie fungistatyczne, dzięki czemu polepsza odporność. 
Rośliny cierpiące na niedobory miedzi są łatwiej pora-
żane przez choroby.

FoliQ® Cu miedziowy jest szczególnie polecany na 
gleby intensywnie nawożone oraz o dużej zawartości 
substancji organicznej.

ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY
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Zadbaj o precyzję mechanizmów natury

Zalety nawozu

  Wysoka zawartość łatwo przyswajalnej miedzi

  Zawartość dodatkowych składników odżywczych  
– azotu i mikroelementów

  Łatwiejsze pobieranie miedzi dzięki dodatkowej  
zawartości azotu

  Bardzo szybkie wchłanianie

Efekty stosowania

  Właściwy wzrost i rozwój roślin

  Zwiększona odporność na choroby

  Zdrowsze rośliny

  Wzrost wielkości i jakości plonów

MAKROELEMENTY % wag. % obj.

Azot (N) 15,00 20,25

Siarka (SO3) 1,20 1,62

MIKROELEMENTY % wag. % obj.

Miedź (Cu)* 5,0000 6,7500

Mangan (Mn)* 0,5000 0,6750

Cynk (Zn)* 0,5000 0,6750

* mikroelementy chelatowane EDTA

Gęstość 1,35 kg/l, pH 5,5-6,5

Dawki i terminy stosowania
Uprawa Dawka l/ha Liczba zabiegów i terminy stosowania

Zboża ozime 1 – 2 3 zabiegi: jesienią – jeden zabieg od fazy 3 liści, wiosną – 2 zabiegi po ruszeniu wegetacji 
do fazy 2. kolanka oraz w fazie kłoszenia

Zboża jare 1 – 2 2 zabiegi: od początku krzewienia do końca kłoszenia

Burak cukrowy 1 – 2 1 zabieg: w fazie 4 – 6 liści

Ziemniaki 1 – 2 1 zabieg: po kwitnieniu

Drzewa i krzewy owocowe 1 – 1,5 2 zabiegi: w fazie zielonego pąka oraz po zbiorach

Warzywa w uprawach polowych 
(marchew, cebula, sałata) 1 – 1,5 2 zabiegi: po zauważeniu niedoborów w odstępie 10 – 14 dni


