
 przeznaczony do fertygacji w podłożach inertnych,  
 organicznych oraz w gruncie

 całkowicie rozpuszczalny w wodzie

 szybko działający
 do dokarmiania pozakorzeniowego roślin.

ADOB Mikro Premium
Skoncentrowany,
płynny nawóz mikroelementowy.

 B  bor

 Cu miedź

 Fe  żelazo

 Mn  mangan

 Mo  molibden

 Zn cynk

Dystrybutor:

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza 
Janiak
Russów 1a, 62-817 Żelazków
tel./fax 62 75 100 64
tel. 734 67 93 57
e-mail: janiak-janiak@wp.pl



Skład
B Cu Fe Mn Mo Zn

0,3 0,1 1,6 0,5 0,03 0,3

Zawiera miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn) i cynk (Zn) schelatowane przez EDTA.

Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH od 5,5 do 6,5.

Nawóz płynny będący źródłem łatwo przyswajalnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA.
Całkowicie rozpuszczalny w wodzie i działających w szerokim zakresie pH,
polecana jako składnik pożywek wodnych w uprawach na podłożach inertnych I tradycyjnych
oraz do dokarmiania dolistnego w uprawach warzyw i roślin ozdobnych.

Ferdygacja
Pożywki stężone; rozpuścić 5-15 litrów nawozu w 1000l wody, 
a następnie rozcieńczyć 1:100 przed p odaniem do systemu nawodnieniowego.

Roztwory do bezpośredniego użycia;
rozpuścić 50-150 ml nawozu w 1000l wody

Nawożenie dolistne
Roztwory do bezpośredniego użycia; rozpuścić 50-100 ml nawozu 
w 100l wody

ADOB Mikro Premium uwzględniany w programach nawożenia roślin zapobiega powstawaniu niedoborów mikroelementów  
w uprawach. W przypadku wystąpienia objawów niedoborów mikroelementów – zastosowanie ADOB Mikro Premium szybko  
i skutecznie ogranicza negatywne skutki deficytu składników. ADOB Mikro Premium stosować profilaktycznie w terminach  
i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków roślin (uwzględniających zapotrzebowanie roślin na 
mikroelementy  w określonych fazach rozwoju) lub interwencyjnie, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru mikroelementów 
na roślinach. Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz tech-
niki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie 
kropel.

ADOB Mikro Premium

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kołodzieja 11, 61-070 Poznań, PL
tel. +48 61 650 31 66
fax +48 61 650 31 67
e-mail: office@adob.com.pl
www.adob.com.pl

Dział Handlowo-Produkcyjny

tel. +48 61 878 04 01
fax +48 61 878 02 61
e-mail: kolodzieja@adob.com.pl


