
   Podnosi efektywność zabiegów fungicydowych

   Wykazuje działanie fungi- i bakteriostatyczne

   Poprawia zdrowotność roślin 

   Wzmacnia mechanizmy obronne roślin

   Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

FosMagnum® to specjalistyczny nawóz dolistny z wysoką koncentracją jonu fosforynowego,  
wzbogacony w azot i potas. Odżywia, stymuluje oraz wzmacnia naturalne mechanizmy obronne  
roślin, dzięki czemu podnosi tolerancję roślin na patogeny grzybowe i bakteryjne. Może być  
stosowany samodzielnie lub w połączeniu z fungicydami w celu podniesienia ich efektywności.  
Szczególnie zalecany w warunkach sprzyjających pojawianiu się patogenów. Stymuluje rozwój korzeni 
oraz tworzenie się kwiatów, nasion, poprawia wielkość i jakość plonu.
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OPAKOWANIA:  
1 l, 5 l, 10 l

FORMA: płynna

NAWÓZ WE. C.2.5  
Nawóz płynny wieloskładnikowy NK.

Wyprodukowano w UE.
Podmiot wprowadzający:   
NaturalCrop Poland Sp. z o.o. 
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa 
tel. (+48) 22 522 90 80 
www.naturalcrop.com

Dystrybutor / Doradca NaturalCrop/NaturalCropPoland

*  Dawka i termin aplikacji powinny być dostosowane do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym  
NATURALCROP POLAND. Niższe dawki powinny być stosowane przy aplikacji łącznie z fungicydami, wyższe przy zastosowaniu FosMagnum 
samodzielnie.

** Do każdego zabiegu zwalczania zarazy ziemniaczanej.

SKŁAD (w/w) I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE: 

Azot amidowy (N) 3%
Pięciotlenek fosforu w formie fosforynowej (P2O5) 27%
Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K2O) 18%
pH 6

UPRAWA NR 
ZABIEGU

DAWKA 
l/ha* BBCH TERMIN APLIKACJI

Zboża  
jare

I 0,5-1,5 29-32 Koniec krzewienia do fazy 2. kolanka.

II 0,5-1,5 51-59 Początek kłoszenia do pełni kłoszenia.

Zboża  
ozime

I 0,5-1,5 21-23 Początek krzewienia.

II 0,5-1,5 29-32 Koniec krzewienia do fazy 2. kolanka (T1).

III 0,5-1,5 39-47 Liść flagowy do początku grubienia pochwy liściowej (T2).

IV 0,5-1,5 59-61 Od pełni kłoszenia do początku kwitnienia (T3).

Kukurydza I 0,5-1,5 16-18 Faza 6-8 liści.

Rzepak  
(ozimy i jary)

I 0,5-1,5 24-26 Faza 4-6 liści, formowanie rozety.

II 0,5-1,5 30-39 Wiosną, wydłużanie pędu głównego.

III 0,5-1,5 51-52 Przed kwitnieniem – zielony pąk.

IV 0,5-1,5 67-69 Koniec kwitnienia.

Ziemniak I-IV 0,5-1,5 30-40 3-4 aplikacje: od początku zawiązywania bulw, co 7-10 dni. **

Buraki  
cukrowe

I 0,5-1,5 16-18 Faza 6-8 liści.

II 0,5-1,5 39-44 Od fazy zakrycia 90% międzyrzędzi do 4 tygodni po tym terminie.
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Niska i skuteczna dawka


