Koncentrat nawozowy do dokarmiania roœlin wapniem

Metalosate Calcium
Sk³ad nawozu w % (m/m):
6% wapnia (Ca) rozpuszczalnego w wodzie.
Wapñ skompleksowany aminokwasami.
(kwas asparginowy, treonina, seryna, kwas glutaminowy, prolina, glicyna, alanina, cysteina, walina, metionina,
izoleucyna, leucyna, tyrozyna, histydyna, lizyna, arginina, tryptofan).
1. Zakres stosowania nawozu:
Metalosate Calcium jest dolistnym nawozem wapniowym przeznaczonym do poprawy zaopatrzenia w wapñ drzew i krzewów
owocowych oraz warzyw przez co poprawia ich jakoœæ, trwa³oœæ i zdolnoœci przechowalnicze. Wapñ zawarty w nawozie jest
„skompleksowany” unikalnym kompleksem aminokwasów co zapewnia maksymaln¹ przyswajalnoœæ nawozu oraz wysok¹
skutecznoœæ w podnoszeniu zawartoœci wapnia w owocach i liœciach nawo¿onych roœlin. Metalosate Calcium zdecydowanie
poprawia jakoœæ owoców oraz ogranicza straty spowodowane chorobami fizjologicznymi tj.: gorzka plamistoœæ podskórna jab³ek,
tipburn warzyw kapustnych, sucha zgnilizna wierzcho³kowa pomidora i papryki.
Metalosate Calcium ogranicza pêkanie owoców wiœni, czereœni i œliw. Zdecydowanie poprawia jêdrnoœæ, trwa³oœæ owoców
miêkkich: truskawka, malina, porzeczka, winogrona.
2. Wielkoœæ dawek nawozu, sposób i termin stosowania:
Nawóz nale¿y stosowaæ w formie oprysku dolistnego w n/w dawkach i terminach.

Metalosate - szybkie i skuteczne nawozy dolistne.
Unikalna,opatentowana przez amerykañsk¹ firmê
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Pe³na przyswajalnoœæ i szybkoœæ pobierania sk³adników pokarmowych zapewniaj¹ bardzo wysoka skutecznoœæ
nawozów w likwidacji niedoborów sk³adników przy minimalnych dawkach.
Racjonalne nawo¿enie dolistne wymaga poznania aktualnego stanu od¿ywienia roœlin i zawartoœci sk³adników
pokarmowych w roœlinie. Najlepszym Ÿród³em informacji s¹ analizy liœci.
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Wyniki analizy chemicznej liœci jab³oni Jonagored pobranych 10.05.2009.

Wyniki analiz chemicznych liœci jab³oni Jonagored pobranych do badania 28.05.2009. W oparciu
o wyniki z 20.05.2009r zastosowano Metalosate Calcium co zmniejszy³o niedobór wapnia
z -72% do -34%. Siedmiowodny siarczan magnez, Metalosate multimineral, Metalosate Fe
zlikwidowa³y niedobór magnezu i manganu oraz zmniejszy³y deficyt ¿elaza .

uzyskane wyniki potwierdzaj¹ bardzo wysok¹ skutecznoœæ nawozów Metalosate w likwidacji nie doborów sk³adników pokarmowych

Koncentrat nawozowy do dokarmiania roœlin ¿elazem

Metalosate Fe
Sk³ad chemiczny w % (m/m) :
5% ¿elaza ( Fe) rozpuszczalnego w wodzie.
¯elazo skompleksowane aminokwasami.
(Kwas asparaginowy, treonina, seryna, kwas glutaminowy, prolina, glicyna, alanina ,cysteina, valina, metionina, isoleucyna,
leucyna, tyrozyna, histydyna, lizyna, arginina, tryptofan
Charakterystyka nawozu
Metalosate Fe jest p³ynnym , dolistnym nawozem ¿elazowym przeznaczonym do likwidacji niedoborów ¿elaza.. ¯elazo
w nawozie wystêpuje w postaci bardzo ma³ych moleku³ skompleksowanych unikalnym zestawem naturalnych
aminokwasów co zapewnia szybkie pobieranie nawozu przez liœci nawo¿onych roœlin , pe³n¹ kompatybilnoœæ nawozu z
metabolizmem roœlin oraz bardzo wysoka skutecznoœæ nawozu w podnoszeniu koncentracji ¿elaza w roœlinach.
1.

Wielkoœæ dawek nawozu , sposób i termin stosowania :
Nawóz nale¿y stosowaæ w formie oprysku dolistnego w n/w dawkach i terminach .

Jab³onie, grusze, wiœnie, Po kwitnieniu,1 - 3 zabiegów w odstêpach 14 dni
czereœnie, œliwy,
porzeczki, winoroœl
Maliny, truskawki
Po ruszeniu wegetacji wiosennej, przed kwitnieniem

1,5 - 2,5 L/ha w 500 - 1000l wody

Ziemniaki

Po wytworzeniu pokroju krzaka i 14 dni póŸniej

1,5 - 2 l /ha w 300 l wody

Kukurydza

W fazie 6 - 8 liœci i 14 dni póŸniej

1,5 l/ha w 300 l wody

Rzepak

Jesieni¹ po wytworzeniu 6 liœciwiosn¹ po ruszeniu wegetacji 1,5 - 2 l/ha w 300 l wody 2 L/ha
w 300 l wody

Buraki cukrowe

W fazie 3 - 4 liœci i 14 dni póŸniej

Warzywa - kapusta,
kalafior, broku³, buraki
æwik³owe, str¹czkowe,
seler

2 - 3 zabiegi co 10 - 14 dni w okresie intensywnego wzrostu 1,5 L/ha w 500 l wody

Pomidor, papryka,

2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, nastepni e 1 - 3 zabiegi
w odstêpach 14 dni.

1,5 L/ha w 500 L wody

Ogórek

1,5 L/ha w 500 L wody

£¹ki i pastwiska

Po wytworzeniu 6 liœci, nastepnie 1 - 3 zabiegi w odstêpach
14 dni
Po ruszeniu wegetacji - 10 dni po ka¿dym pokosie

Zbo¿a

na pocz¹tku fazy krzewienia - w fazie strzelania w ŸdŸb³o

1,5 L/ha w 300 l wody

Absorpcja do listnej aplikacji ró¿nymi formami 59Fe
na pomidorach (ccpm/mg*)
Siarczan ¿elaza

Fe EDTA

Metalosate®Fe

Dawka na liœæ

29.24

26.23

43.09

Adjacent Leaves

0.20

0.11

0.15

£odyga

0.12
29.56

0.03

0.34

26.37

43.58

Razem

¯eby zmierzyæ absorpcjê ¿elaza przez liœcie pomidorów
ró¿nymi formami Fe nale¿y przeprowadziæ badanie
radioaktywnymi izotopami. To umo¿liwi przeœledzenie
drogi 3 form wystêpuj¹cego ¿elaza poprzez nab³onek liœcia i
wewn¹trz roœliny. Po trzech dniach od zastosowania liœcie
by³y ca³kowicie wyczyszczone, a ich powierzchnia by³a
wolna od ska¿eñ

1,5 - 2 L/ha w 500 - 800 l wody

1,5 - 2 L/ha w 300 l wody

1,5 - 2 L/ha w 500 l wody.

Koncentrat nawozowy do dokarmiania roœlin mikrosk³adnikami

Metalosate Multimineral
Sk³ad chemiczny w % (m/m):
1,0% wapnia ( Ca) rozpuszczalnego w wodzie
1,0% magnezu ( Mg) rozpuszczalnego w wodzie
0,5 % miedzi ( Cu) rozpuszczalnej w wodzie
0,5% ¿elaza ( Fe) rozpuszczalnego w wodzie
0,5% manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie
0,1% molibdenu ( Mo) rozpuszczalnego w wodzie
0,5 % cynku ( Zn) rozpuszczalnego w wodzie
Mikrosk³adniki skompleksowane aminokwasami.
(Kwas asparaginowy, treonina, seryna, kwas glutaminowy, prolina, glicyna, alanina ,cysteina, valina, metionina,
isoleucyna, leucyna, tyrozyna, histydyna, lizyna, arginina, tryptofan
Charakterystyka nawozu
Metalosate Multimineral jest p³ynnym, dolistnym nawozem przeznaczonym do likwidacji niedoborów
mikrosk³adników pokarmowych w uprawach rolniczych, warzywach, i sadach... Mikrosk³adniki w nawozie
wystêpuj¹ w postaci bardzo ma³ych moleku³ skompleksowanych unikalnym zestawem naturalnych
aminokwasów
co zapewnia
szybkie
pobieranie nawozu przez liœcie nawo¿onych roœlin i pe³n¹
kompatybilnoœæ nawozu z metabolizmem roœlin oraz bardzo wysok¹ skutecznoœæ w likwidacji niedoborów
mikrosk³adników.
1.

Wielkoœæ dawek nawozu , sposób i termin stosowania :
Nawóz nale¿y stosowaæ w formie oprysku dolistnego w n/w dawkach i terminach .

