
Wysoko skoncentrowany, uniwersalny nawóz mikroelementowy  
do stosowania w uprawach polowych, sadowniczych i warzywniczych

Skład: 7,25% N + 14,50% K2O + 4,35% MgO + 7,54% SO3 + mikroelementy

Zastosowanie nawozu

FoliQ® Mikromix to idealny nawóz do stosowania in-
terwencyjnego w przypadku widocznych niedoborów 
mikroelementów, a także ich prewencyjnego uzupeł-
niania. 

Skład nawozu został tak dobrany, aby doskonale ko-
respondował z wymaganiami fizjologicznymi upraw 
intensywnych, gwarantował należyte zaopatrzenie ro-
ślin we wszystkie składniki niezbędne w okresie inten-
sywnego wzrostu i stymulował generowanie ponad-
przeciętnego plonu. 

FoliQ® Mikromix świetnie nadaje się także do jesien-
nego stosowania w oziminach (zboża, rzepak), w celu 
uzyskania ich optymalnego rozwoju przed spoczyn-
kiem zimowym oraz podniesienia mrozoodporności. 
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Zadbaj o precyzję mechanizmów natury

Zalety nawozu

  Bardzo wysoka zawartość mikroelementów gwarantuje 
idealne zaopatrzenie roślin w składniki niezbędne do ich 
prawidłowego i intensywnego wzrostu

  Wysoka zawartość potasu, regulującego gospodarkę wod-
ną roślin, pozytywnie wpływa na turgor roślin, chroni je 
przed odwodnieniem i uszkodzeniem tkanek przez mróz

  Dodatkowym elementem podnoszącym poziom mrozood-
porności roślin jest duża koncentracja boru i cynku

  Nawóz stanowi cenne źródło siarki, dzięki której rośliny 
prawidłowo się rozwijają, plony są odpowiedniej jakości,  
a także zwiększa się odporność roślin na choroby  
i szkodniki oraz na wyleganie

  Może być stosowany łącznie z mocznikiem, w stężeniach 
dopasowanych do potrzeb uprawy i jej fazy rozwoju

Efekty stosowania

  Optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, 
niezbędne do intensywnego wzrostu

  Poprawa gospodarki wodnej roślin i ich turgoru 

  Poprawienie odporności i tolerancji na warunki stresowe

  Poprawienie zimotrwałości roślin rzepaku i zbóż

  Podniesienie zawartości cukru w korzeniach buraków  
cukrowych

  Zwiększenie zawartości skrobi w bulwach ziemniaków

  Zwiększenie wysokości i poprawa jakości plonu

Dawki i terminy stosowania:
Uprawa Dawka (l/ ha) Liczba zabiegów i terminy stosowania

Zboża 0,5 – 1 3 zabiegi: jesienią – jeden zabieg w fazie 4 – 8 liści, wiosną – 2 zabiegi po ruszeniu 
wegetacji do końca kłoszenia

Rzepak 0,5 – 1
3 zabiegi: jesienią – jeden zabieg w fazie 4 – 8 liści, wiosną – 2 zabiegi po ruszeniu wegetacji 
do początku kwitnienia

Burak cukrowy 0,5 – 1 2 zabiegi: od fazy 4 liści do zwarcia międzyrzędzi

Kukurydza 0,5 – 1 2 zabiegi: od fazy 3 liści

Ziemniaki 0,5 – 1 2 zabiegi: pierwszy – w okresie zawiązywania bulw, drugi – po kwitnieniu

Drzewa owocowe 0,5 – 1 2 – 3 zabiegi: w okresie wiosennym i po zbiorach, np. łącznie z zabiegami ochronnymi

Warzywa gruntowe 0,5 – 1
2 – 3 zabiegi: w okresie intensywnego wzrostu, pierwszy – w fazie 3 – 4 liści (lub 10 – 14 
dni po wysadzeniu), następne co 7 – 10 dni

MAKROELEMENTY % wag. % obj.

Azot (N) całkowity, w tym: 5,00 7,25

Azot mocznikowy (NH2) 3,60 5,22

Azot amonowy (NH4) 1,40 2,03

Potas (K2O) 10,00 14,50

Magnez (MgO) 3,00 4,35

Siarka (SO3) 5,20 7,54

MIKROELEMENTY % wag. % obj.

Bor (B) 0,3000 0,4350

Miedź (Cu)* 0,5000 0,7250

Żelazo (Fe)* 1,0000 1,4500

Mangan (Mn)* 1,5000 2,1750

Molibden (Mo) 0,0100 0,0145

Cynk (Zn)* 1,0000 1,4500

* mikroelementy chelatowane EDTA

Gęstość 1,45 kg/l, pH 6,5-7,2


