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Profi Micro
• Skutecznie zapobiega niedoborom mikroelementów
• Uniwersalny skład dla wszystkich upraw rolniczych
• Poprawia odporność na warunki stresowe
• Do stosowania interwencyjnego lub zapobiegawczo
• Wysoka koncentracja mikroelementów

NOWY WYMIAR NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Synergia  
składników  

pokarmowych

Błyskawiczne 
przenikanie przez 
blaszkę liściową

Nowoczesna 
formulacja

Łatwe 
dawkowanie

WIELOSKŁADNIKOWY 
NIEORGANICZNY NAWÓZ 
MIKROSKŁADNIKOWY

Pojemność: 10 l



Profi Micro
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MAKROSKŁADNIKI % (v/v) % (m/m)

Azot całkowity (N)*  5,90 4,40

Azot azotanowy 5,90 4,40

MIKROSKŁADNIKI % (v/v) % (m/m)

Bor (B)* w postaci kwasu 
borowego 0,1 0,07

Miedź (Cu)* w postaci azotanu 1,1 0,8

Żelazo (Fe)* w postaci azotanu 1,1 0,8

Mangan (Mn)* w postaci 
azotanu 6,4 4,8

Molibden (Mo)* w postaci 
molibdenianiu 0,02 0,01

Cynk (Zn)* w postaci azotanu 3,1 2,3

*Całkowicie rozpuszczalne w wodzie           Gęstość: 1,33 kg/l  

Rośliny pobierają mikroelementy w niewielkich ilościach, lecz nie 
może ich zabraknąć, gdyż aktywują szereg procesów fizjologicznych.

NAWÓZ DOLISTNY MIKROELEMENTOWY.
IDEALNY DLA WSZYSTKICH UPRAW NIEZALEŻNIE 
OD STANOWISKA

Profi®Micro jest płynnym nawozem do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania 
mikroskładników roślinom uprawnym. Zawiera doskonalą kompozycję składników odżyw-
czych zapewniając szybkie i efektywne odżywianie roślin. Skutecznie zapobiega niedobo-
rom mikroelementów w okresach ich wzmożonego zapotrzebowania oraz w warunkach 
ograniczonego pobierania składników pokarmowych przez korzeń. Nawóz stosowany 
jesienią doskonale przygotowuje rośliny do przejścia w stan spoczynku zimowego oraz 
podnosi ich odporność na warunki stresowe (np. mróz, wahania temperatury itp.). 

Wiosenne stosowanie nawozu zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, co przekłada się na 
zdrowe większe plony o wysokiej wartości handlowej. Dolistne nawożenie roślin mikroele-
mentami stanowi najszybszy i najefektywniejszy sposób dostarczenia mikroskładników. 

Roślina uprawna Termin stosowania Profi Micro Dawka (l/ha)

Zboża
od fazy 3-4 liści 2,0
po ruszeniu wegetacji, od pełni krzewienia do fazy drugiego kolanka 2 razy co 10-14 dni od fazy 4 liści 2,0

Rzepak
od fazy 4 liści 2,0
po ruszeniu wegetacji, od fazy wbijania w pęd do początku kwitnienia, 2 razy 2,0

Buraki
faza 3-4 liści 2,0
faza intensywnego wzrostu 2,0
do zwarcia międzyrzędzi 2,0

Kukurydza
od fazy 4-6 liści 2,0
od fazy 6-10 liści 2 razy co 10-14 dni 2,0

Ziemniaki
3 tygodnie po wschodach 2,0
przed kwitnieniem 2,0

Strączkowe od wytworzenia się trzech liści właściwych do początku kwitnienia, 2 razy 2,0

Warzywa kapustne
od 4 tygodnia po wysadzeniu rozsady 2,0
faza intensywnego wzrostu wegetatywnego 2,0

Marchew, Pietruszka, Seler intensywny wzrost korzenia 2,0
Cebula, Por, Czosnek faza intensywnego wzrostu 2,0
Ogórek 2 zabiegi co 10-14 dni podczas intensywnego wzrostu 2,0
Pomidor, Papryka 2 zabiegi co 10-14 dni podczas intensywnego wzrostu 2,0

Jabłoń, Grusza
1-2 zabiegi w fazie zielonego 2,0
1-2 zabiegi po kwitnieniu 2,0


