Specjalistyczny nawóz dolistny zawierający 78,5% fosforynu potasu. Wysoka zawartość składnika
aktywnego oraz unikalna formulacja zapewniają silne i precyzyjne działanie fungistatyczne.
FosMagnum® cechuje się neutralnym pH oraz niską zawartością chlorków. Może być stosowany
z preparatami miedziowymi. Służy do odżywiania, stymulowania oraz wzmacniania naturalnych
mechanizmów obronnych roślin.
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KORZYŚCI STOSOWANIA:
P odnosi efektywność zabiegów
fungicydowych
Pobudza naturalne mechanizmy obronne roślin
Wykazuje działanie fungi- i bakteriostatyczne
SKŁAD (wag.)
Fosforyn potasu (K3PO3)
Pięciotlenek fosforu (P2O5)
Tlenek potasu (K2O)

25%
25%

78,5%

Wspomaga zdrowy rozwój roślin
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

Niska zawartość chlorków
pH

7,1

Uprawy rolnicze

Uprawa

Dawka
jednorazowa*
(l/ha)

Termin aplikacji
2 aplikacje:
• koniec krzewienia do fazy 2. kolanka, BBCH 29-32
• początek kłoszenia do pełni kłoszenia, BBCH 51-59

0,5-1,5

4 aplikacje:· początek krzewienia, BBCH 21-23
• koniec krzewienia do fazy 2. kolanka, BBCH 29-32
Zboża ozime
• liść flagowy do początku grubienia pochwy liściowej, BBCH 39-47
• koniec kłoszenia do początku kwitnienia, BBCH 59-61

0,5-1,5

Zboża jare

Kukurydza

1 aplikacja:
• faza od 6. do 8. liścia, BBCH 16-18

0,5-1,5

4 aplikacje: · faza 4-6 liści formowania rozety, BBCH 24-26
Rzepak
• wydłużanie pędu głównego, BBCH 30-39
(jary i ozimy) • p
 rzed kwitnieniem – zielony pąk, BBCH 51-52
• koniec kwitnienia, BBCH 67-69
Ziemniaki
Buraki
cukrowe

0,5-1,5

3-4 aplikacje:
• od początku zawiązywania bulw, BBCH 30-40, co 7-10 dni **

0,5-1,5

2 aplikacje:
• faza od 6. do 8. liścia, BBCH 16-18
• od fazy 90% zakrycia międzyrzędzi do 4 tygodni po tym terminie, BBCH 39-44

0,5-1,5

Uwagi

* niższe dawki
powinny być
stosowane przy
aplikacji łącznie
z fungicydami,
wyższe przy
zastosowaniu
FosMagnum
samodzielnie.
** do każdego
zabiegu zwalczania zarazy
ziemniaczanej

* Dawka i sposób aplikacji powinny być dostosowane do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji
z Doradcą Techniczno-Handlowym NATURALCROP POLAND.

mączniak
rzekomy

mączniak
prawdziwy

Wysoka gęstość i koncentracja
substancji aktywnej

zgorzel
siewek

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI:
• 1l = 1,45 kg
• 5l = 7,25 kg
• 10l = 14,5 kg

zaraza
ziemniaczana

Dystrybutor
Podmiot wprowadzający: NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa, tel. (+48) 22 522 90 80; www.naturalcrop.com

Doradca NaturalCrop®

