
OPIS Magnitech to skoncentrowany roztwór azotanu magnezu stworzony w celu
zapobiegania i uzupe iania niedoborów magnezu.

WNE KORZ CI

Po czenie Magnezu z azotanem poprawia asymilacj i mobilno magnezu w ro linie.
Magnitech jest ponadto wzbogacony w schelatowane mikroelementy, które
maksymalizuj formu . Magnez (Mg), przez swoj pozycj w samym centrum molek
chlorofilowej, stanowi wny element procesu fotosyntezy i jej skuteczno ci.
Fotosynteza stanowi si w ka dej ro liny. Zapewnia jej wzrost, rozwój i
reprodukcj . Magnitech opracowano specjalnie pod k tem zapobiegania i zmniejszania
niedoborów magnezu, który wyst uje g ównie w okresach wilgotnej i c odnej pogody z
niska intensywno ci wiat a. Niedobór magnezu wywo uje kni ciem li i oraz
prowadzi do ni ej skuteczno ci fotosyntezy, co w znacznym stopniu zmniejsza plon.
W powa nych przypadkach obserwacje wskazuj na wcze niejsz utrat starszych li i i
owoców.

NAW Z DOLISTNY NNY

Azotan magnezu + schelatowane mikroelementy 

SK AD Magnez (MgO), rozpuszczalny w wodzie 130 g/l (10% w/w)
Azot (N) znie, 100% w formie azotanu 91 g/l (7% w/w)
Bor (B), rozpuszczalny w wodzie 3,3 g/l (0,25% w/w)

lazo (Fe), schelatowane EDTA,
rozpuszczalne w wodzie 0,65 g/l (0,05% w/w)
Mangan (Mn), schelatowany EDTA,
rozpuszczalny w wodzie 0,65 g/l (0,05% w/w)
Cynk (Zn), schelatowany EDTA,
rozpuszczalne w wodzie 0,26 g/l (0,02% w/w)
Molibden (Mo), rozpuszczalny w wodzie 0,013 g/l (0,001 % w/w)

W A CIWO CI
FIZYKOCHEMICZNE

Posta : ynna
Barwa : br zowa

sto : 1,3
pH : 5,8

NAW WE

www.tradecorp.com.pl



ZALECENIA

Wszystkie
uprawy 4-5 L/ha/aplikacj

Przerwa: 7 do 15 dni.
Etapy aplikacji:   rozpocz  niezw ocznie po pojawieniu si  
odpowiedniego ulistnienia (przed kwitnieniem) a nast ie 
aplikowa  w trakcie wegetacji. 

APLIKACJA DOLISTNA

Wszystkie
uprawy 10-20 L/ha/aplikacj Co 10 do 12 dni.

APLIKACJA DOGLEBOWA

KOMPATYBILNO  Magnitech jest kompatybilny z wi kszo c powszechnie stosowanych nawozów i
pestycydów. Wykona test przed mieszaniem. Nie miesza wi cej ni dwóch produktów.
Dla uzyskania maksymalnej skuteczno i aplikowa na suche li ie.

NAWÓZ DOLISTNY NNY

Niedobór magnezu
kukurydza

jab
winogrona

Warunki sprzyjaj e niedoborowi:
okresy wilgotne i zimne
okresy z niskim nas onecznieniem

Strategia aplikacji: bardziej efektywna jest aplikacja ni szymi dawkami wykonywana cz ej. Ro liny
reaguj pozytywnie na roz o on w czasie poda magnezu.

Nie stosowa w czasie kwitnienia. Nie stosowa przy porannej rosie.
Minimalna ilo wody do u ycia na 1 hektar : 150-200 litrów
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Polska po udniowo-wschodnia, Andrzej Zbroja: +48 609 476 339
Polska pó nocno-wschodnia, Tomasz Bolek: +48 881 950 676

Polska zachodnia, Antoni Nowosad: +48 533 306 553


