
MIKROVIT MIEDŹ 80 

 

Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny zawierający biodegradowalne związki 

kompleksujące, które przyspieszają pobieranie miedzi przez rośliny oraz ułatwiają łączne 

stosowanie nawozu z innymi agrochemikaliami. Nawóz szczególnie polecany w okresach 

intensywnego wzrostu roślin oraz w fazach krytycznych rozwoju roślin. Dokarmianie 

pozakorzeniowe nawozem MIKROVIT® MIEDŹ stanowi integralną część programów 

nawożenia upraw rolniczych i ogrodniczych. 

 

 

Składniki pokarmowe wyrażone w [g/l lub g/kg] 

Cu- 80 

MIKROVIT MIEDŹ 80 TO: 

•    SKUTECZNE I EFEKTYWNE ZAOPATRZENIE ROŚLIN W MIEDŹ 

•    POPRAWA ZDROWOTNOŚCI ROŚLIN 

•    ZWIĘKSZENIE I POPRAWA JAKOŚCI PLONU 

   

Stosować w postaci roztworu wodnego nalistnie: pojedynczo lub łącznie z innym nawozem 

dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG i/lub programami dokarmiania dolistnego 

poszczególnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, zarejestrowany i przetestowany 

środek ochrony roślin w dawce zalecanej przez producenta. Ciecz zużyć bezpośrednio po 

przygotowaniu. 

Nawóz stosować w terminach i dawkach uwzględniających zapotrzebowanie różnych 

gatunków roślin na miedź w określonych fazach rozwoju. 

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Można je modyfikować stosownie do 

indywidualnych warunków uprawowych. Ilość cieczy dostosować do techniki oprysku. 

Unikać zabiegów podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. 

  

 

Instrukcja stosowania:  

UPRAWY 
ZALECANE TERMINY 

STOSOWANIA 

JEDNORAZOWE DAWKI 

MIKROVIT®MIEDŹ 

[l/ha] 

ciecz 

użytkowa 

[l/ha] 

ZBOŻA 
I – krzewienie (BBCH 21–29); II – 

strzelanie w źdźbło (BBCH 30–39) 
1–2 200–300 



RZEPAK 

I– wiosenne wznowienie wegetacji – 

tworzenie i wzrost pędów (BBCH 21–

36); II – pąkowanie (rozwój pąków 

kwiatowych) – początek kwitnienia 

(BBCH 50–61) 

KUKURYDZA 

I – 8–10 liści (BBCH 18–19); II – od 12 

liści (BBCH19)  do końca fazy rozwoju 

źdźbła (BBCH 39)dopóki  wysokość 

roślin pozwala jeszcze na zabieg 

opryskiwaczem 

BURAK 

I– 4–8 liści (BBCH 14–18); II – 9 i 

więcej liści – rozwój rozety liściowej 

(BBCH 19–31) 

SŁONECZNIK 
I– 4–6 liści (BBCH 14–16); następne 1–

2 opryski co 10–14 dni 

JABŁONIE i 

inne 

drzewa 

owocowe 

I – mysie ucho – zielony pąk (BBCH 

53–56) 

  

  

1–2   

  

  

500–750 

WINOROŚL 

I– przed kwitnieniem (BBCH 53–55); II 

i III – po kwitnieniu (od BBCH 69) co 

10–14 dni 

TRUSKAWKA 

I– 3–5 rozwinięty liść (BBCH 13–15);  

II – na dnie rozety ukazują się pąki 

kwiatowe BBCH 55);III– pierwsze 

zawiązane owoce – wyraźnie widoczne 

nasiona na tkance dna kwiatowego 

(BBCH 73) 

  

  

1–2   

  

  

400–600 

WARZYWA 

I– tworzenie i rozwój liści (BBCH 13–

19; następne zabiegi dostosować do 

wymagań gatunkowych 

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. 

 


