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Nawożenie dolistne jabłoni

Jabłoń zdrowy i czysty sadzastosUJ 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. 

BARRIER Si-Ca 
2,5–3,5 l/ha

Maxi-Grow
0,5 l/ha

zabieg powtórzyć po 7 dniach

AlfA MIkRo, oSD CyNk, oSD BoR
zastosować nawożenie mikroelementowe + BOR

BARRIER Si-Ca
1–2 l/ha 

do każdego zabiegu ochrony fungicydowej i insektycydowej

AlfA MAkRo, oSD MINERAl, oSD foSfoR, oSD potAS
zastosować nawożenie makroelementowe 

 INEX-A – 50 ml/na 100 l wody – stosować jako dodatek do każdego zabiegu fungicydowego i insektycydowego
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zastosUJ sprawdzonE rozwiązania w nawoŻEniU

Sprawdź skuteczność działania produktów:

Barrier Si-Ca jest nawozem dolistnym z unikatowym, jedynym na 

rynku połączeniem wapnia i krzemu w całkowicie przyswajalnej for-

mie. W uprawach jako partner do fungicydów wspomaga ochronę przed 

wnikaniem patogenów, tworząc fizyczną barierę na powierzchni liścia. 

Barrier Si-Ca niweluje problemy z pobieraniem wapnia, wspomaga ro-

śliny w walce z chorobami fizjologicznymi, ogranicza transpirację wody, 

przez co utrzymuje je w lepszej kondycji podczas wysokich temperatur, 

zwiększa 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.

Maxi-Grow jest nawozem biostymulującym. W jego skład wchodzi po-

nad 50 aktywnie działających substancji. Produkt zawiera specjalnie opra-

cowaną technologię zatrzymywania energii w roślinie (ang. Plant Energy 
Saver Technology). Maxi-Grow wspomaga lepsze zawiązywanie owoców. 

jego biostymulujące działanie wspiera w tym procesie zapylone kwiaty. 

Maxi-Grow dostarcza składniki niezbędne do procesu inicjowania, zawią-

zywania owoców i podziałów komórkowych, aby przebiegały bez zakłó-

ceń. Maxi-Grow ma niskie pH, dzięki czemu może być mieszany z innymi 

nawozami i środkami ochrony roślin.

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 bezpie-
czeństwa zamieszczonych w etykiecie.


