Perfekcja tkwi w szczegółach

Korzyści wynikające ze stosowania nawozu POWERleaf PRO6:
QQ Zwiększa wysokość i poprawia jakość plonu
QQ Podwyższa zawartość białka i glutenu w zbożach
QQ Podnosi zawartość cukru w korzeniach buraków cukrowych
QQ Zwiększa zawartość skrobi w bulwach ziemniaków
QQ Poprawia odporność roślin na stres, choroby i wyleganie
QQ Podwyższa zimotrwałość

Perfekcja tkwi w szczegółach

NOWOŚĆ

Zastosowanie:
Dzięki bogatemu i precyzyjnie dobranemu składowi najważniejszych
mikroelementów nadaje się do zastosowania w większości upraw rolniczych, warzywniczych i sadach.
Opis:
Płynny, wieloskładnikowy nawóz dolistny zawierający chelaty EDTA: miedzi, żelaza, manganu, cynku oraz molibden, bor i azot.
POWERleaf PRO6 przeznaczony jest do profilaktycznego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów mikroelementów. Chelaty EDTA, zawarty
w nawozie azot i nowoczesna formulacja gwarantują wysoką przyswajalność nawozu, sprawiają że jest on szybko pobierany i przemieszczany
w roślinach.

5l

POWERleaf PRO6 skutecznie zapobiega niedoborom mikroelementów
w okresach wzmożonego zapotrzebowania roślin oraz w warunkach
ograniczonego pobierania tych pierwiastków przez korzeń. Precyzyjnie
zbilansowana kompozycja substancji odżywczych, zapewnia szybkie
i efektywne odżywienie roślin.
Płynna postać umożliwia łatwe dozowanie i idealne rozpuszczanie nawozu w wodzie w dowolnym stężeniu. Poprawia właściwości cieczy roboczej
w opryskiwaczu.
forma i aplikacja

płynna

dolistna

zastosowanie

zboża

rzepak

kukurydza warzywa

owoce

5l

Terminy stosowania i zalecane dawki:
Zboża

Skład:

opakowanie

20 l

1000 l

l/ha

Pierwiastek

Symbol

Azot całkowity

N

6,0 %

Zawartość (%)

Zawartość % (w/w)
4,58 % w/w

Azot azotanowy

N

1,5 %

1,14 % w/w

Azot amonowy

N

1,5 %

1,14 % w/w

Azot aminowy

N

3,0 %

2,3 % w/w

Bor

B

0,2 %

0,15 % w/w

Miedź

Cu EDTA

0,7 %

0,53 % w/w

Żelazo

Fe EDTA

0,7 %

0,53 % w/w

Mangan

Mn EDTA

4,0 %

3,05 % w/w

Molibden

Mo

0,1 %

0,08 % w/w

Cynk

Zn EDTA

2,0 %

1,52 % w/w

od fazy 3-4 liści

2,0 l/ha

po ruszeniu wegetacji, od pełni krzewienia do fazy
drugiego kolanka, 2 razy co 10-14 dni

2,0 l/ha

od fazy 4 liści

2,0 l/ha

po ruszeniu wegetacji, od fazy wbijania w pęd do
początku kwitnienia, 2 razy

2,0 l/ha

faza 3-4 liści

2,0 l/ha

faza intensywnego wzrostu

2,0 l/ha

do zwarcia międzyrzędzi

2,0 l/ha

Kukurydza

od fazy 4-6 liści

2,0 l/ha

Terminy stosowania i zalecane dawki:

od fazy 6-10 liści 2 razy co 10-14 dni

2,0 l/ha

2,0 l/ha

3 tygodnie po wschodach

2,0 l/ha

Pomidor,
Papryka

2 zabiegi co 10-14 dni podczas intensywnego wzrostu

Ziemniaki

przed kwitnieniem

2,0 l/ha

Jabłoń,
Grusza

1-2 zabiegi w fazie zielonego pąka

2,0 l/ha

Strączkowe

od wytworzenia się trzech liści właściwych do początku
kwitnienia, 2 razy

2,0 l/ha

1-2 zabiegi po kwitnieniu

2,0 l/ha

początek wzrostu zawiązków owoców

2,0 l/ha

Marchew,
Pietruszka,
Seler

intensywny wzrost korzenia

2,0 l/ha

Czereśnia,
Wiśnia, Śliwa
Truskawka

3 zabiegi po ruszeniu wegetacji

2,0 l/ha

2 zabiegi od fazy zielonego pąka do kwitnienia

2,0 l/ha

Warzywa
kapustne

od 4 tygodnia po wysadzeniu rozsady

2,0 l/ha

2 zabiegi po kwitnieniu

2,0 l/ha

faza intensywnego wzrostu wegetatywnego

2,0 l/ha

Cebula, Por,
Czosnek

faza intensywnego wzrostu

2,0 l/ha

Malina,
Jeżyna,
Porzeczka

intensywny wzrost wegetatywny

2,0 l/ha

Ogórek

2 zabiegi co 10-14 dni podczas wzrostu wegetatywnego

2,0 l/ha

Borówka
amerykańska

Rzepak

Buraki

2

l/ha

Perfekcja tkwi w szczegółach

NOWOŚĆ

Skutecznie likwidują niedobory boru w roślinach
Zabezpiecza właściwa translokację tłuszczów
Polepsza wyksztełcenie się pyłku i zalążni

Korzyści wynikające ze stosowania produktu POWERleaf MaxROOT:
QQ Silna stymulacja rozwoju systemu korzeniowego także w przypadku
nieterminowych siewów
QQ Zwiększona mrozoodporność roślin
QQ Działanie biostymulujące powodujące zwiększoną odporność na stresy i przyspieszenie regeneracji
QQ Wzmocnienie wigoru roślin
QQ Zwiększenie plonu, ograniczenie jego strat poprzez zwiększenie tolerancji rośliny na niekorzystne warunki

forma i aplikacja

płynna

Oddziaływanie na roślinę:

Pszenica,
Jęczmień
Rzepak
Buraki

Skład:
Zawartość (g/l)

34,58 v/v

74,0 g/l

Azot

N

Azot amonowy

N-NH4

6,2 v/v

74,0 g/l

Cynk

Zn

8,4 v/v

101,0 g/l

zboża

warzywa

owoce

Jesienią, faza 3-4 liści

5l

l/ha
0,8-1,0 l/ha

Ruszenie wegetacji wiosennej
Faza 4-6 liści

0,8-1,0 l/ha

Faza 4-6 liści

0,8-1,0 l/ha

Przed zwarciem międzyrzędzi

QQ Bielenie młodych i chlorozy starszych liści
QQ Spadek ilości białka
QQ Zmniejszenie zimotrwałości i odporności na choroby grzybowe

Zawartość (%, v/v)

rzepak

Ruszenie wegetacji wiosennej

Niedobór miedzi powoduje:

Symbol

kukurydza

opakowanie

Terminy stosowania i zalecane dawki:

QQ Silnie aktywowana fotosynteza – wynikająca ze wzrostu zawartości
chlorofilu
QQ Wzmocnione struktury błon komórkowych – w wyniku retencji pobranych składników oraz wody
QQ Podniesiona tolerancja na stres – w konsekwencji zwiększonej zawartości karotenu
QQ Silnie aktywowana produkcja auksyn – powodująca intensywny rozwój korzenia

Pierwiastek

dolistna

zastosowanie

3

Kukurydza

Od fazy 4-6 liści

0,8-1,0 l/ha

Ziemniak

pojawienie się pierwszych liści,
zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

0,8-1,0 l/ha

Groch, Fasola

pojawienie się pierwszych liści,
zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

0,8-1,0 l/ha

Pomidor, Papryka

2-3 tygodnie po wysadzeniu,
zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

0,5 l/ha

Ogórek

od fazy 4 liści,
zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

0,5 l/ha

Kapusta, Kalafior,
Brokuł

2-3 tygodnie po wysadzeniu,
zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

0,5 l/ha

Marchew,
Pietruszka

pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć
po dwóch tygodniach

0,5 l/ha

Cebula, Por,
Czosnek

od fazy 3 liści,
zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

0,5 l/ha

Seler

2-3 tygodnie po wysadzeniu,
zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

0,5 l/ha

Perfekcja tkwi w szczegółach

Korzyści wynikające ze stosowania nawozu POWERleaf azotowego:
QQ wyższe plony o lepszej jakości (wyższa zawartość białka)
QQ bezpieczeństwo stosowania
QQ poprawa wykorzystania składników pokarmowych

NOWOŚĆ

Zastosowanie:
QQ przedłużająca się wegetacja jesienna
QQ wczesnowiosenne nawożenie azotem
QQ warunki stresowe (chłody, porażenie patogenami)
QQ okresy deficytu opadów i nadmiaru wody (utrudnione pobieranie
składników)
QQ intensywny wzrost roślin (wydłużanie pędu, strzelanie w źdźbło)
QQ okolice fazy kłoszenia zbóż i po kwitnieniu rzepaku (wpływanie na parametry jakościowe plonu)

NAWÓZ WE

20ll
1000

Typ nawozu C.1.1

NAWÓZ WE

Typ nawozu C.1.1

1000 l

20l

azotowy

Opis:

Wyższy plon

azotowy

Większa zawartość białka

Nawóz azotowo – magnezowy z dodatkiem mikroelementów, gwarantujący prawidłowe odżywienie wnoszonymi składnikami pokarmowymi
i poprawiający wykorzystanie składników dostarczanych doglebowo i
dolistnie.

Lepsze wykorzystanie azotu

Wyższy plon
Większa zawartość białka
Lepsze wykorzystanie azotu

Nawóz przeznaczony do nawożenia dolistnego

Nawóz przeznaczony do nawożenia dolistnego

Skład:
Pierwiastek
forma i aplikacja

płynna

dolistna

zastosowanie

zboża

rzepak

kukurydza warzywa

opakowanie

owoce

20 l

1000 l

QQ przedłużająca się wegetacja jesienna
QQ wczesnowiosenne nawożenie azotem
QQ warunki stresowe (chłody, porażenie patogenami)
QQ okresy deficytu opadów i nadmiaru wody (utrudnione pobieranie
składników)
QQ intensywny wzrost roślin (wydłużanie pędu, strzelanie w źdźbło)
QQ okolice fazy kłoszenia zbóż i po kwitnieniu rzepaku (wpływanie na parametry jakościowe plonu)

Zboża

Rzepak

3 - 6 l/ha

Wiosna – 2-4 opryski co 7-14 dni (od ruszenia
wegetacji)

3 - 10 l/ha

Jesień – doraźne uzupełnienie niedoborów azotu

3 - 6 l/ha

34,58 v/v

345,0 g/l

Tlenek magnezu

MgO

4,12 v/v

41,0 g/l

Molibden

Mo

0,001 v/v

0,01 g/l

Tytan

Ti

0,035 v/v

0,20 g/l

Nikiel

Ni

0,020 v/v

0,35 g/l

Tytan jest składnikiem biostymulującym. Jego działanie opiera się na
wielokierunkowym wpływie na fizjologię rośliny, którego efektem jest
zwiększenie odporności roślin na występujące w warunkach polowy stresy, zarówno biotyczne jak i abiotyczne.
Terminy stosowania i zalecane dawki:
Kukurydza

Faza 3-4 liści

l/ha
3 - 10 l/ha

Faza 8-10 liści
Burak cukrowy i
pastewny

Ruszenie wegetacji
Wydłużanie pędu

Symbol

Nikiel jest atomem centralnym ureazy. Jego dostarczanie w formie dolistnej pozwala roślinom efektywnie wykorzystywać azot amidowy (mocznikowy). Obecność niklu jest warunkiem koniecznym funkcjonowania
procesu rozkładu i przyswajania tej formy azotu.

l/ha

Jesień – doraźne uzupełnienie niedoborów azotu

Zawartość (g/l)

N

Molibden odpowiada za redukcję związków azotu, pozwalając skutecznie
wykorzystać azot azotanowy dostarczany zarówno w formie nawożenia
dolistnego jak i przede wszystkim nawożenia doglebowego (saletry, saletrzaki).

Kiedy warto sięgnąć po Proleaf azotowy:

Terminy stosowania i zalecane dawki:

Zawartość (%, v/v)

Azot

Faza 4-6 liści

2 - 6 l/ha

Faza 8-10 liści

3 - 10 l/ha

Przed zwarciem rzędów

4-10 l/ha

Faza zielonego pąka

4

Ziemniak

2-3 opryski przed kwitnieniem

Pozostałe uprawy

1-1,5 litra nawozu na 100 l cieczy, co 10-14 dni

3 - 10 l/ha

EDTA

Perfekcja tkwi w szczegółach

Korzyści wynikające ze stosowania nawozu POWERleaf MIEDŹ EDTA:
QQ Stymuluje rozwój i budowę tkanek
QQ Wpływa na ilość ziaren w kłosach zbóż
QQ Usztywnia łodygi, zapobiega wyleganiu roślin
QQ Regeneruje uszkodzone tkanki roślinne
QQ Poprawia zimotrwałość
QQ Podnosi efektywność nawożenia azotem
QQ Zwiększa zawartość białka i glutenu w ziarnie zbóż
QQ Zapobiega pojawianiu się w zbożach tzw. ”choroby nowin”
QQ Działa fungistatycznie, ogranicza choroby grzybowe
Zastosowanie:
Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobór miedzi należą: zboża, rzepak, buraki cukrowe.

5l
Bierze udział w przemianach azotowych, syntezie białek i witaminy C
Regeneruje uszkodzone przez mróz tkanki
Wpływa na rozwój i budowę tkanek
Bierze udział w przemianach azotowych, syntezie białek i witaminy C
Regeneruje uszkodzone przez mróz tkanki

Niedobór miedzi powoduje:

Wpływa na rozwój i budowę tkanek

QQ Bielenie młodych i chlorozy starszych liści
QQ Spadek ilości białka
QQ Zmniejszenie zimotrwałości i odporności na choroby grzybowe
Opis:
Płynny, jednoskładnikowy nawóz dolistny z wysoką zawartością miedzi
chelatowanej EDTA.
POWERleaf MIEDŹ EDTA przeznaczony jest do profilaktycznego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów miedzi. Chelat miedzi EDTA i nowoczesna formulacja gwarantują wysoką przyswajalność składnika, sprawiają że jest on szybko pobierany przez rośliny.

forma i aplikacja

POWERleaf MIEDŹ EDTA skutecznie zapobiega niedoborom miedzi
w okresach wzmożonego zapotrzebowania roślin, oraz w warunkach
ograniczonego pobierania tego pierwiastka przez korzeń.

płynna

Płynna postać umożliwia łatwe dozowanie i idealne rozpuszczanie nawozu w wodzie.

Miedź

Symbol

Zawartość (%, v/v)

Zawartość (g/l)

Cu

6,5 % v/v

65 g/l

Terminy stosowania i zalecane dawki:
Zboża

l/ha

od fazy drugiego liścia

1,0 - 1,5 l/ha

po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka

1,0 - 2,0 l/ha

po ruszeniu wegetacji

1,0 - 1,5 l/ha

od fazy intensywnego wzrostu łodyg do fazy
zielonego pąka

1,0 - 1,5 l/ha

faza 4-6 liści

1,0 - 2,0 l/ha

do zwarcia międzyrzędzi

1,0 - 2,0 l/ha

Kukurydza

od fazy 4-6 liści

1,0 - 1,5 l/ha

Ziemniaki

3 tygodnie po całkowitych wschodach

1,0 - 2,0 l/ha

przed kwitnieniem

1,0 - 2,0 l/ha

faza intensywnego rozwoju liści

0,5 - 1,0 l/ha

intensywny wzrost

0,5 - 1,0 l/ha

Rzepak

Buraki

Strączkowe

zboża

rzepak

kukurydza warzywa

opakowanie

owoce

5l

20 l

Dawkę nawozu należy dostosować do fazy rozwoju rośliny. Ponieważ
miedź jest pierwiastkiem wolno przemieszczającym się w roślinie dawki należy dzielić i dostarczać sukcesywnie w całym okresie zapotrzebowania na ten pierwiastek. W przypadku stwierdzenia niedoboru miedzi
należy stosować dawki o 50% większe od zalecanych, zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach.

Skład:
Pierwiastek

dolistna

zastosowanie

Terminy stosowania i zalecane dawki:

5

l/ha

Warzywa
kapustne

od 4 tygodnia po wysadzeniu rozsady

1,0 - 1,5 l/ha

faza intensywnego wzrostu wegetatywnego

1,0 - 1,5 l/ha

Cebula, Por,
Czosnek

od fazy 4-6 liści, 2 razy

0,5 - 1,0 l/ha

Pomidor, Papryka

początek kwitnienia, zabieg powtórzyć po 14-21
dniach

0,5 - 1,5 l/ha

Pozostałe
warzywa

zapobiegawczo

0,5 - 1,0 l/ha

Drzewa i krzewy
owocowe

zapobiegawczo w całym okresie wegetacji

2,0 - 2,5 l/ha

Korzyści wynikające ze stosowania nawozu POWERleaf MANGAN:

Perfekcja tkwi w szczegółach

QQ Reguluje i stymuluje wzrost roślin i wzrost korzeni bocznych
QQ Uczestniczy w procesach oddychania i fotosyntezy
QQ Poprawia zawartość tłuszczu w nasionach
QQ Uczestniczy w metabolizmie białek, cukrów i lipidów
QQ Podnosi odporność roślin na stres i choroby np. choroby podstawy
zbóż
QQ Polepsza zimotrwałość
QQ Wpływa na namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów odpowiedzialnych za wiązanie wolnego azotu
Niedobór manganu powoduje:
QQ Zahamowanie wzrostu rośliny w tym korzeni bocznych
QQ Zwiększenie podatności na choroby
QQ Centkowane chlorozy liści przechodzące w nekrozy liści i łodyg

5l
Bierze udział w przemianach węglowodanów i zwiżaków azotowych
Stymuluje pobieranie fosforu i żelaza z gleby
Zwiększa ilość aminokwasów, witaminy C i białek

Zastosowanie:

Bierze udział w przemianach węglowodanów i zwiżaków azotowych
Stymuluje pobieranie fosforu i żelaza z gleby
Zwiększa ilość aminokwasów, witaminy C i białek

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobór manganu należą: zboża,
rzepak i inne rośliny kapustowate, ziemniaki, kukurydza, buraki cukrowe,
motylkowe, strączkowe, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny jagodowe i róże.
Opis:

forma i aplikacja

płynna

dolistna

zastosowanie

zboża

rzepak

kukurydza warzywa

Płynny, jednoskładnikowy nawóz dolistny z wysoką zawartością manganu, kompleksowanego kwasem organicznym.

opakowanie

owoce

5l

20 l

POWERleaf MANGAN przeznaczony jest do profilaktycznego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów manganu. Kompleksowanie manganu
kwasem organicznym oraz nowoczesna formulacja gwarantują wysoką
przyswajalność składnika sprawiają, że jest on szybko pobierany i przemieszczany w roślinach.

1000 l

POWERleaf MANGAN zwiększa plony i poprawia ich jakość. Skutecznie
zapobiega niedoborom manganu w okresach wzmożonego zapotrzebowania roślin oraz w warunkach ograniczonego pobierania tego pierwiastka przez korzeń.

Ponieważ mangan nie jest pierwiastkiem przemieszczającym się w roślinie dawki należy dzielić i dostarczać sukcesywnie w całym okresie zapotrzebowania na ten pierwiastek. W przypadku stwierdzenia niedoboru
manganu należy stosować dawki o 50% większe od zalecanych, zabieg
powtórzyć po 10-14 dniach. Dawkę nawozu należy dostosować do fazy
rozwoju rośliny.

Terminy stosowania i zalecane dawki:
Zboża

Rzepak

Buraki
Kukurydza
Ziemniaki
Warzywa
kapustne

od fazy drugiego liścia

Płynna postać umożliwia łatwe dozowanie i idealne rozpuszczanie nawozu w wodzie w dowolnym stężeniu.
Skład:

l/ha

Pierwiastek

1,5 - 2,5 l/ha

Mangan

Symbol

Zawartość (%, v/v)

Zawartość (g/l)

Mn

16,0% v/v

160 g/l

po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania
w źdźbło

2,0 - 3,0 l/ha

od fazy 4-6 liści

1,5 - 2,0 l/ha

Terminy stosowania i zalecane dawki:

od fazy intensywnego wzrostu łodyg do fazy
zielonego pąka

1,5 - 2,0 l/ha

Pomidor, Papryka

początek kwitnienia, zabieg powtórzyć po
14-21 dniach

1,5 - 2,5 l/ha

l/ha

faza 4-6 liści

2,0 - 3,0 l/ha

1,0 - 1,5 l/ha

1,5 - 2,5 l/ha

Pozostałe
warzywa

zapobiegawczo

do zwarcia międzyrzędzi
od fazy 4-6 liści

1,0 - 1,5 l/ha

Jabłoń, Grusza

w 4 tygodniu po kwitnieniu zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach

1,5 - 2,5 l/ha

Czereśnia,
Wiśnia, Śliwa

6 tygodni po kwitnieniu zabieg powtórzyć po
2-4 tygodniach

1,5 - 2,5 l/ha

Truskawka,
Poziomka

zapobiegawczo po ruszeniu wegetacji do
kwitnienia

0,5 - 1,0 l/ha

po zbiorach

1,0 - 1,5 l/ha

od pojawienia się pierwszych liści do
kwitnienia 2-3 razy

1,0 - 1,5 l/ha

po zbiorach

1,0 - 1,5 l/ha

od fazy opadania płatków kwiatowych do
zbiorów 1-2 razy

1,0 - 1,5 l/ha

3 tygodnie po całkowitych wschodach

2,0 - 3,0 l/ha

przed kwitnieniem

1,5 - 2,5 l/ha

od 4 tygodnia po wysadzeniu rozsady

1,0 - 1,5 l/ha

faza intensywnego wzrostu wegetatywnego

1,0 - 1,5 l/ha

Marchew,
Pietruszka, Seler

intensywny wzrost korzenia

1,0 - 1,5 l/ha

Cebula, Por,
Czosnek

od fazy 4-6 liści, 2 razy

1,0 - 1,5 l/ha

Ogórek, Cukinia

od fazy 6 liści 2 razy co 10-14 dni

0,5 - 1,0 l/ha

Malina, Jeżyna,
Porzeczka
Borówka
amerykańska
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Korzyści wynikające ze stosowania nawozu POWERleaf CYNK:

Perfekcja tkwi w szczegółach

QQ Bierze udział w syntezie auksyn – hormonów wzrostu
QQ Jest aktywatorem wielu enzymów
QQ Stymuluje fotosyntezę
QQ Wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, wzrost i rozwój roślin
QQ Podnosi odporność na stres i zdrowotność upraw
QQ Zapewnia efektywność doglebowego nawożenia azotem i fosforem
QQ Zwiększa zimotrwałość
Niedobór cynku powoduje:
QQ Zahamowanie wzrostu
QQ Spadek ilości białka i cukrów
QQ Chlorozy liści

5l
Reguluje powstawanie chloroﬁlu i wytwarzanie substancji wzrostowych
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, wzrost i rozwój roślin
Zwiększa zawartość witamin, białek i węglowodanów

Zastosowanie:

Reguluje powstawanie chloroﬁlu i wytwarzanie substancji wzrostowych
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, wzrost i rozwój roślin
Zwiększa zawartość witamin, białek i węglowodanów

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobór cynku należą: kukurydza,
zboża w szczególności pszenica, rzepak i inne rośliny kapustne, buraki
cukrowe, ziemniaki, drzewa owocowe.
Opis:
Płynny, jednoskładnikowy nawóz dolistny z wysoką zawartością cynku,
kompleksowany kwasem organicznym.
POWERleaf CYNK przeznaczony jest do profilaktycznego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów cynku. Kompleksowanie cynku kwasem
organicznym oraz nowoczesna formulacja gwarantują wysoką przyswajalność składnika, sprawiają że jest on szybko pobierany i przemieszczany
w roślinach.

forma i aplikacja

POWERleaf CYNK poprawia odporność roślin na patogeny i czynniki stresowe. Skutecznie zapobiega niedoborom cynku w okresach wzmożonego zapotrzebowania roślin oraz w warunkach ograniczonego pobierania
tego pierwiastka przez korzeń.

płynna

dolistna

zastosowanie

kukurydza

rzepak

zboża

opakowanie

warzywa

owoce

5l

20 l

Płynna postać umożliwia łatwe dozowanie i idealne rozpuszczanie nawozu w wodzie w dowolnym stężeniu.
Terminy stosowania i zalecane dawki:

Skład:
Pierwiastek
Cynk

Symbol

Zawartość (%, v/v)

Zawartość (g/l)

Zn

11,2% v/v

112 g/l

Terminy stosowania i zalecane dawki:

l/ha

l/ha

Cebula, Por,
Czosnek

od fazy 4-6 liści, 2 razy

2,0 - 3,0 l/ha

Pomidor, Papryka

początek kwitnienia, zabieg powtórzyć po 14-21
dniach

2,0 - 2,5 l/ha

Pozostałe
warzywa

zapobiegawczo

1,0 - 1,5 l/ha

Drzewa i krzewy
owocowe

zapobiegawczo w całym okresie wegetacji

2,0 - 2,5 l/ha

Zboża

po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło

1,0 - 2,0 l/ha

Rzepak

od fazy 4-6 liści

1,5 - 2,0 l/ha

Cebula, Por,
Czosnek

faza intensywnego wzrostu

2,0 l/ha

po ruszeniu wegetacji

1,5 - 2,0 l/ha

Ogórek

1,5 - 2,0 l/ha

2 zabiegi co 10-14 dni podczas wzrostu
wegetatywnego

2,0 l/ha

od fazy intensywnego wzrostu łodyg do fazy
zielonego pąka

Pomidor, Papryka
2,0 - 3,0 l/ha

2 zabiegi co 10-14 dni podczas intensywnego
wzrostu

2,0 l/ha

faza 4-6 liści
do zwarcia międzyrzędzi

1,5 - 2,5 l/ha

Jabłoń, Grusza

1-2 zabiegi w fazie zielonego pąka

2,0 l/ha

1-2 zabiegi po kwitnieniu

2,0 l/ha

Czereśnia,
Wiśnia, Śliwa

początek wzrostu zawiązków owoców

2,0 l/ha

Truskawka

3 zabiegi po ruszeniu wegetacji

2,0 l/ha

2 zabiegi od fazy zielonego pąka do kwitnienia

2,0 l/ha

Malina, Jeżyna,
Porzeczka

2 zabiegi po kwitnieniu

2,0 l/ha

Borówka
amerykańska

intensywny wzrost wegetatywny

2,0 l/ha

Buraki
Kukurydza

od fazy 4-6 liści, 2 razy

2,0 - 3,0 l/ha

Ziemniaki

3 tygodnie po całkowitych wschodach

1,0 - 2,0 l/ha

przed kwitnieniem

1,0 - 2,0 l/ha

Strączkowe

przed kwitnieniem 1-2 razy

1,0 - 2,0 l/ha

Warzywa
kapustne

od 4 tygodnia po wysadzeniu rozsady

0,5 - 1,0 l/ha

faza intensywnego wzrostu wegetatywnego

0,5 - 1,0 l/ha

Marchew,
Pietruszka, Seler

intensywny wzrost korzenia

0,5 - 1,0 l/ha
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Korzyści wynikające ze stosowania nawozu POWERleaf BOR:

Perfekcja tkwi w szczegółach

QQ Jest odpowiedzialny za transport cukrów w roślinie
QQ Wzmacnia ściany komórkowe roślin i poprawia ich wytrzymałość mechaniczną
QQ Intensyfikuje kwitnienie, polepsza zapylanie i zawiązywanie nasion
QQ Wpływa na dobrą energię i zdolność kiełkowania nasion
QQ Zwiększa efektywność nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem i wapniem
Niedobór boru powoduje:
QQ Obumieranie stożków wzrostu
QQ Chlorozy, nekrozy i deformacje liści
QQ Zahamowanie wzrostu

5l

Zastosowanie:

Skutecznie likwidują niedobory boru w roślinach
Zabezpiecza właściwa translokację tłuszczów
Polepsza wyksztełcenie się pyłku i zalążni

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobory boru należą: rzepak, burak cukrowy, kukurydza, ziemniaki, warzywa i drzewa owocowe.

Skutecznie likwidują niedobory boru w roślinach
Zabezpiecza właściwa translokację tłuszczów
Polepsza wyksztełcenie się pyłku i zalążni

Opis:
Płynny, jednoskładnikowy nawóz dolistny z wysoką zawartością boru w
postaci boroetanoloaminy.
forma i aplikacja

płynna

zastosowanie

dolistna kukurydza

rzepak

zboża

warzywa

owoce

Terminy stosowania i zalecane dawki:
Zboża
Rzepak

Buraki

POWERleaf BOR przeznaczony jest do profilaktycznego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów boru. Organiczna forma boru - boroetanoloamina gwarantuje wysoką przyswajalność składnika i sprawia, że jest
on szybko pobierany przez rośliny.

opakowanie

dla poprawy zimotrwałości

5l

20 l

POWERleaf BOR skutecznie zapobiega niedoborom boru w okresach
wzmożonego zapotrzebowania roślin. Efektywnie uzupełnia jego niedobór na glebach lekkich, ubogich w ten pierwiastek oraz na glebach o średniej zasobności w bor gdzie rośliny odczuwają jego brak z powodu niskich
temperatur, niedoboru wody lub ze względu na pH gleby przekraczające
6,5. Dawkę nawozu należy zastosować do fazy rozwoju roślin. Ponieważ
bor nie jest pierwiastkiem przemieszczającym się w roślinie dawki należy dzielić i dostarczać sukcesywnie w całym okresie zapotrzebowania na
ten pierwiastek. Nigdy nie przekraczać zalecanej dawki. Płynna postać
umożliwia łatwe dozowanie i idealne rozpuszczanie nawozu w wodzie
w dowolnym stężeniu. Nie zakwasza cieczy roboczej.

1000 l

l/ha
0,1 l/ha

faza strzelania w źdźbło

0,1 - 0,3 l/ha

od fazy 4-8 liści

1,5 - 2,0 l/ha

ruszenie wegetacji

1,5 - 2,0 l/ha

faza zielonego pąka

1,5 - 2,0 l/ha

faza 4-8 liści

1,5 - 2,0 l/ha

faza intensywnego wzrostu

1,5 - 2,0 l/ha

przed zwarciem międzyrzędzi

1,5 - 2,0 l/ha

Skład:

od fazy 4-6 liści

0,8 - 1,5 l/ha

Pierwiastek

po osiągnięciu 50-75 cm wysokości

0,8 - 1,5 l/ha

Bor

zawiązywanie bulw

1,0 - 2,0 l/ha

wzrost bulw

1,0 - 2,0 l/ha

Terminy stosowania i zalecane dawki:

początek kwitnienia

1,0 - 2,0 l/ha

przed kwitnieniem

0,8 - 1,5 l/ha

Czereśnia,
Wiśnia, Śliwa

po kwitnieniu

0,8 - 1,5 l/ha

Warzywa
kapustne

3 tygodnie po wysadzeniu rozsady

1,5 - 2,0 l/ha

Marchew,
Pietruszka, Seler

stadium 6-8 liści, po 2-3 tygodniach
powtórzyć

Kukurydza
Ziemniaki

Strączkowe

Truskawka:

1,0 - 2,0 l/ha

Ogórek
Pomidor, Papryka
Jabłoń, Grusza

przed kwitnieniem

1,0 - 2,0 l/ha

2-3 tygodnie po wysadzeniu rozsady

1,0 - 2,0 l/ha

przed kwitnieniem

1,0 - 2,0 l/ha

faza różowego pąka

1,0 - 2,0 l/ha

kwitnienie, początek opadania płatków

1,0 - 2,0 l/ha

2-3 tygodnie po kwitnieniu

1,0 - 2,0 l/ha

po zbiorach

3,0 - 3,5 l/ha

Malina, Jeżyna,
Porzeczka

Borówka
amerykańska
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Symbol

Zawartość (%, v/v)

Zawartość (g/l)

B

15,0% v/v

150 g/l

l/ha

faza białego pąka

1,0 - 2,0 l/ha

w trakcie oraz pod koniec kwitnienia

1,0 - 2,0 l/ha

początek wzrostu zawiązków owoców

1,0 - 2,0 l/ha

po zbiorach

3,0 - 3,5 l/ha

od fazy zielonego pąka do kwitnienia

0,8 - 1,5 l/ha

w trakcie kwitnienia

0,8 - 1,5 l/ha

po zbiorach

0,8 - 1,5 l/ha

wytwarzanie pąków kwiatowych

0,8 - 1,5 l/ha

po kwitnieniu

0,8 - 1,5 l/ha

po zbiorach

0,8 - 1,5 l/ha

intensywny wzrost wegetatywny

0,8 - 1,5 l/ha

po kwitnieniu

0,8 - 1,5 l/ha

po zbiorach

0,8 - 1,5 l/ha

Korzyści wynikające ze stosowania nawozu POWERleaf MOLIBDEN:

Perfekcja tkwi w szczegółach

QQ Stymuluje fotosyntezę
QQ Wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój roślin
QQ Podnosi odporność na stres i zdrowotność upraw
QQ Zwiększa zimotrwałość
QQ Zapewnia efektywność doglebowego nawożenia azotem i fosforem
QQ Wpływa na namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów odpowiedzialnych za wiązanie wolnego azotu
Zastosowanie:
5l

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobór molibdenu należą: rzepak
i inne rośliny kapustowate, buraki cukrowe, kukurydza, ziemniaki, motylkowe oraz niektóre warzywa.
Opis:
Płynny, jednoskładnikowy nawóz dolistny z wysoką zawartością molibdenu w postaci soli całkowicie rozpuszczalnej w wodzie.
POWERleaf MOLIBDEN przeznaczony jest do profilaktycznego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów molibdenu. Bardzo dobra rozpuszczalność soli- molibdenianu amonu i nowoczesna formulacja gwarantują
wysoką przyswajalność nawozu, sprawiają że jest on szybko pobierany
i przemieszczany w roślinach.
POWERleaf MOLIBDEN skutecznie zapobiega niedoborom molibdenu w
okresach wzmożonego zapotrzebowania roślin, oraz w warunkach ograniczonego pobierania tego pierwiastka przez korzeń.
forma i aplikacja

Płynna postać umożliwia łatwe dozowanie i idealne rozpuszczanie nawozu w wodzie w dowolnym stężeniu.
Skład:
Pierwiastek
Molibden

płynna

Symbol

Zawartość (%, v/v)

Zawartość (g/l)

Mo

6% v/v

60 g/l

Terminy stosowania i zalecane dawki:
Zboża
Rzepak

Kukurydza

jesienią dla poprawienia zimotrwałości od
fazy 3- 4 liści
ruszenie wegetacji

0,5 l/ha

faza zielonego liścia

0,5 l/ha

faza 4- 6 liści

0,2 - 0,3 l/ha

wysokość 50- 75cm

0,2 - 0,3 l/ha

zawiązanie bulw

0,2 - 0,3 l/ha

początek kwitnienia

0,2 - 0,3 l/ha

Burak

intensywny wzrost

0,3 - 0,4 l/ha

Groch/Fasola

od fazy 6 liści

0,5 l/ha

początek kwitnienia

0,5 l/ha

pierwsze strąki

0,5 l/ha

Ziemniak

Pomidor/Papryka

Ogórek
Kapusta

wysokość 15 - 20 cm

0,3 - 0,4 l/ha

początek kwitnienia

0,3 - 0,4 l/ha

pierwsze owoce

0,3 - 0,4 l/ha

od fazy 4 liści

0,2 - 0,3 l/ha

początek kwitnienia

0,2 - 0,3 l/ha

od fazy 6 liści

0,5 l/ha

10 - 14 dni później

0,5 l/ha

zawiązanie główek

0,5 l/ha

zboża

kukurydza warzywa

Terminy stosowania i zalecane dawki:

0,1 - 0,2 l/ha
0,5 l/ha

rzepak

opakowanie

owoce

5l

Dawkę nawozu należy dostosować do fazy rozwoju rośliny. W przypadku stwierdzenia niedoborów mikroelementów należy stosować dawki o
50% większe od zalecanych, zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.

l/ha

jesienią faza 6 liści

dolistna

zastosowanie

Kalafior/Brokuł

3 tyg. po wysadzeniu

0,5 l/ha

14 dni później

0,5 l/ha

zawiązanie róż

0,5 l/ha

Marchew/
Pietruszka

3 tyg. po wschodach

0,2 - 0,3 l/ha

wzrost korzenia

0,2 - 0,3 l/ha

Cebula/ Por/
Czosnek

od fazy 4 liści

0,3 - 0,4 l/ha

intensywny wzrost

0,3 - 0,4 l/ha

grubienie korzenia

0,3 - 0,4 l/ha

3 tyg. po wysadzeniu

0,3 - 0,4 l/ha

intensywny wzrost

0,3 - 0,4 l/ha

Seler

grubienie korzenia

0,3 - 0,4 l/ha

Jabłoń/Grusza

początek wzrostu zawiązków owoców

0,2 - 0,3 l/ha

Czereśnia/Wiśnia

od zawiązania owoców do fazy orzecha
włoskiego

0,2 - 0,3 l/ha

Truskawka
Malina/Jeżyna
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l/ha

intensywny wzrost

0,2 - 0,3 l/ha

kształtowanie owoców

0,2 - 0,3 l/ha

intensywny wzrost

0,2 - 0,3 l/ha

kształtowanie owoców

0,2 - 0,3 l/ha

Wszystkie opisane w katalogu zabiegi agrotechniczne należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Podane zalecenia nie
zwalniają od zapoznania się użytkownika z etykietą stosowanego środka.
Zawartość poszczególnych składników podawana jest w % objętości.

Perfekcja tkwi w szczegółach

Technologia stosowania nawozów dolistnych POWERleaf LINE

ZBOŻA
pro 6

pro 6

2,0 l/ha

2 zabiegi 2,0 l/ha

miedź

miedź

1,0-1,5 l/ha

1,0-2,0 l/ha

mangan

mangan

1,5-2,0 l/ha

2,0-3,0 l/ha

cynk
1,0-2,0 l/ha

bor

bor

0,1 l/ha

0,1-0,3 l/ha

MOLIBDEN
0,1-0,2 l/ha

jesień

wiosna

wschody

krzewienie

strzelanie w źdźbło

kłoszenie i kwitnienie

dojrzewanie

Technologia stosowania nawozów dolistnych POWERleaf LINE

RZEPAK
pro 6

pro 6

2,0 l/ha

2-3 zabiegi 2,0 l/ha

mangan

mangan

1,5-2,0 l/ha

1,5-2,0 l/ha

cynk

cynk

1,5-2,0 l/ha

1,5-2,0 l/ha

bor

bor

bor

1,5-2,0 l/ha

1,5-2,0 l/ha

1,5-2,0 l/ha

MOLIBDEN

MOLIBDEN

MOLIBDEN

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

jesień

kiełkowanie

rozwój liści

wiosna

ruszenie wegetacji

rozwój pędów
bocznych
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wzrost pędu
głównego

pąkowanie

kwitnienie

dojrzewanie

Perfekcja tkwi w szczegółach

Technologia stosowania nawozów dolistnych POWERleaf LINE

KUKURYDZA
pro 6
2-3 zabiegi 2,0 l/ha

miedź
1,0-1,5 l/ha

mangan
1,0-1,5 l/ha

cynk
2 zabiegi 2,0-3,0 l/ha

kiełkowanie

bor

bor

0,8-1,5 l/ha

0,8-1,5 l/ha

MOLIBDEN

MOLIBDEN

0,2-0,3 l/ha

0,2-0,3 l/ha

rozwój liści

rozwój łodygi

rozwój wiechy

kwitnienie

dojrzewanie

Technologia stosowania nawozów dolistnych POWERleaf LINE

BURAK
pro 6
2-3 zabiegi 2,0 l/ha

miedź
1,0-2,0 l/ha

mangan

mangan

2,0-3,0 l/ha

1,5-2,5 l/ha

cynk

cynk

2,0-3,0 l/ha

1,5-2,5 l/ha

bor
1,5-2,0 l/ha

MOLIBDEN
0,3-0,4 l/ha

kiełkowanie

rozwój liści

rozwój rozety liściowej
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rozwój korzenia

Perfekcja tkwi w szczegółach

Nowa linia markowych nawozów dolistnych.

EDTA
Dzięki bogatemu i precyzyjnie dobranemu składowi najważniejszych
mikroelementów nadaje się do zastosowania w większości upraw rolniczych, warzywniczych i sadach.

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobór miedzi należą: zboża, rzepak, buraki cukrowe.

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobór manganu należą: zboża,
rzepak i inne rośliny kapustowate, ziemniaki, kukurydza, buraki cukrowe,
motylkowe, strączkowe, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny jagodowe i róże.

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobór cynku należą: kukurydza,
zboża w szczególności pszenica, rzepak i inne rośliny kapustne, buraki
cukrowe, ziemniaki, drzewa owocowe.

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobory boru należą: rzepak, burak cukrowy, kukurydza, ziemniaki, warzywa i drzewa owocowe.

Do roślin najbardziej wrażliwych na niedobór molibdenu należą: rzepak
i inne rośliny kapustowate, motylkowe, buraki cukrowe, kukurydza,
ziemniaki oraz niektóre warzywa.

ul. Szubińska 29
85-312 Bydgoszcz
tel. +48 52 385 87 16
e-mail: sekretariat@polishagro.pl

www.polishagro.pl

