
 Terminy zabiegów Dawka nawozu 
[l/ha] 

Burak cukrowy i pastewny 2-4 opryski od fazy 4 liści do zakrywania 
międzyrzędzi, co 10-14 dni 1-3 

Rzepak 

Formowanie rozety 1-2 
Ruszenie wegetacji 

1-3 Wydłużanie pędu 
Faza zielonego pąka 

Ziemniak 1-2 opryski przed kwitnieniem, co 10-14 dni 1-2 
Kukurydza 1-2 opryski od fazy 7-8 liści, co 10-14 dni 1-3 

Strączkowe Przed kwitnieniem 1-2 Po kwitnieniu  
Tytoń 2-3 opryski od rozpoczęcia wzrostu, co 10-14 dni 1-2 

Truskawka Początek pąkowania 1-2 Początek kwitnienia 
Warzywa 2 opryski w okresie intensywnego wzrostu 1-2 

Drzewa i krzewy owocowe 

Różowienie pąków 

1-3 Po kwitnieniu 
Początek wzrostu zawiązków 
Po zbiorach przed opadaniem liści 

Inne 0,2-0,5 litra nawozu na 100 litrów cieczy 
Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300 – uprawy polowe, 400-1000 – sady. 

 

AsBOR
   + MOLIBDEN

STOSOWANIE

ROZTWÓR NAWOZOWY BORU Z MOLIBDENEM

Dolistny nawóz stosowany w celu jednoczesnego dostarczenia 
boru i molibdenu. Rekomendowany do nawożenia rzepaku, 
buraków cukrowych, kukurydzy, ziemniaków, sadów owoco-
wych i innych roślin wymagających wysokiego nawożenia borem 

oraz wrażliwych na niedobory molibdenu.

ZASADY SPORZĄDZANIA CIECZY UŻYTKOWEJ:
Bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą 
do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno: mocznik, 
AsBor+Mo rozcieńczony wodą w stosunku 1:4, środek ochrony roślin 
wg instrukcji (jeśli jest przewidziany i zalecany do Tmieszania), 
zwilżacz. Dopełnić wodą i przystąpić do oprysku.
UWAGI:
Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, przy temp. maks. 25°C. 
Temp. cieczy użytkowej min. 10°C.

W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA NAWOZU Z INNYM ŚRODKIEM, 
NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJĘ 
ROŚLIN NA MIESZANINĘ.

- dopuszczalna niewielka ilość osadu, 
- przestrzegać warunków przechowywania, 
- trwałość 2 lata od daty produkcji na etykiecie,

NAWÓZ WE
E.2.4.1 Mieszanina mikroskładników pokarmowych boru(B) 
i molibdenu (Mo). Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. 
Nie przekraczać zalecanych dawek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chronić przed dziećmi; przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu;  w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady 
lekarza i pokazać mu etykietę;  w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza;  w przypadku 
rozlania należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą.

SKŁAD

Składniki nawozu % m/m g w 1l nawozu 

Bor (B) rozp. w wodzie 

Molibden (Mo) rozp. w wodzie

10,800

0,400 5,50

150,00

DYSTRYBUTOR:
AGRO-SIEĆ Sp. z o.o. 
86-200 Chełmno, Przemysłowa 6
tel. 56 677 04 60
www.agrosiec.pl

PRODUCENT:
EKOPLON Spółka z o.o. sp.k.
28-225 Szydłów, Grabki Duże 82
tel./fax (41) 354 51 69, 312 10 89
www.ekoplon.pl


