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Nawożenie dolistne brokuła 

Brokuł zdrowy i czysty plonzastosUj sprawdzonE rozwiązania w nawoŻEniU

* barrier si-ca należy wlewać do zbiornika na włączonym mieszadle, a przygotowaną ciecz roboczą od razu nanieść na rośliny. barrier si-ca nie zaleca się łączyć ze środkami zawierającymi wapń, materię organiczną. 

Maxi- 
-Grow
0,5 l/ha

Maxi- 
-Grow
0,5 l/ha

zwiększenie odporności przed chorobami grzybowymi, 
bakteryjnymi i szkodnikami
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Zastosować 
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Z DoDatkieM fosforu

Zastosować 
NawożeNie 
wapNiowe

 iNex-a – 50 ml/na 100 l wody do każdego zabiegu 
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Róża Osiąga 
20% tyPOWej 

WielkOści

Róża Osiąga 
30% tyPOWej 

WielkOści

Róża Osiąga 
50% tyPOWej 

WielkOści

Róża Osiągnęła
tyPOWą WielkOść

i ksZtałt

faZa 
5. liścia

faZa 
6.–7. liścia

WidOcZny  
2. Pęd

bOcZny

27 28–29 41 42 43 45 4915 22–2316–17



W firmowych punktach handlowych oraz u przedstawicieli Osadkowski sa
osadkowski.pl

Gdzie kupić Dołącz do nas!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczo-
ne w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bez-
pieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

zastosUj sprawdzonE rozwiązania w nawoŻEniU

sprawdź skuteczność działania produktów:

H-850 to naturalny stymulator ryzosfery, który wzbogaca właściwości 
gleby oraz podłoży. sprzyja on lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin, 
zapewniając optymalne warunki do osiągania wyższych i lepszych jako-
ściowo plonów. H-850 – wspomaga życie mikrobiologiczne gleby, po-
prawia retencję wody w ryzosferze, zwiększa ilość dostępnego dla ro-
ślin wapnia, poprawia aktywność systemu korzeniowego w czasie wa-
runków stresowych.

Maxi-Grow jest nawozem o działaniu biostymulującym. W jego skład 
wchodzi ponad 50 aktywnie działających substancji. Produkt zawie-
ra specjalnie opracowaną technologię zatrzymywania energii w roślinie 
(ang. Plant Energy Saver Technology). Maxi-Grow wspomaga procesy me-
taboliczne zachodzące w roślinach, które wymagają największego zapo-
trzebowania w energię. 

Barrier si-Ca jest nawozem dolistnym z unikatowym, jedynym na ryn-
ku połączeniem wapnia i krzemu w całkowicie przyswajalnej formie.  
W uprawach jako partner do fungicydów wspomaga ochronę przed wni-
kaniem patogenów, tworząc fizyczną barierę na powierzchni liścia. bar-
rier si-ca niweluje problemy z pobieraniem wapnia, wspomaga rośliny  
w walce z chorobami fizjologicznymi, ogranicza transpirację wody, przez 
co utrzymuje je w lepszej kondycji podczas wysokich temperatur, zwięk-
sza trwałość pozbiorczą.

iNex-a to penetrujący środek powierzchniowo czynny wzmacniający 
skuteczność środków stosowanych nalistnie w produkcji rolnej. iNex-a 
poprawia i ułatwia rozpuszczalność oraz mieszalność zastosowanych 
preparatów, zwiększa wchłanianie substancji do rośliny, co wpływa na 
efektywność zabiegów.


