
SKŁAD

• Składniki
wspomagające

• Bor..............50 g/l
• Cynk ...........70 g/l
• Mangan .....90 g/l
• Molibden .....4 g/l
• Siarka.......160 g/l
 • Azot............82 g/l

Każdy z nawozów dolistnych posiada składniki 
wspomagające pobieranie pierwiastków przez 
roślinę oraz ułatwiające przeprowadzenie zabiegu: 

Ułatwiają pobieranie przez woskową 
okrywę liści
Pobudzają rośliny do intensywnego 
pobierania składników odżywczych
Zwiększają równomierne i trwałe
pokrycie liści
Ograniczają interakcje z innymi produktami
Maksymalizują bezpieczeństwo
roślin uprawnych

Aktywizacja pobierania przez
rośliny dzięki Formule Complex

Wstęp do wysokich
plonów rzepaku

Nawożenie roślin

Rzepak plonujący około 4 t/ha posiada 
następujące zapotrzebowanie na 
kluczowe dla niego mikroelementy:

• Bor - 240 g/ha
• Mangan - 480 g/ha

•Molibden - 8 g/ha
•Cynk - 360 g/ha

WYSOKA
KONCENTRACJA

SKŁADNIKÓW
ODŻYWCZYCH

całoroczne
zapotrzebowanie

Mo
(Molibden)

połowa rocznego
zapotrzebowania 

B
(Bor)

Już przy jednym zabiegu 
dostarcza rzepakowi większość 
kluczowych mikroelementów

g/ha

Produkt Z
2,5l/ha Produkt Q

2l/ha Rapsin
2l/ha



KIEDY STOSOWAĆ?

 JESIENIĄ
aby przygotować je
do zimowego spoczynku

 

WIOSNĄ
aby uruchomić intensywny
przyrost masy

Gdy rośliny tego
najbardziej potrzebują:

1,0–3,0 l/ha w zależności od 
poziomu niedoboru mikroelementów

Umożliwia roślinom 
rzepaku plonowanie na 
najwyższym poziomie 

dzięki dostarczeniu 
dużych ilości 

kluczowych dla nich 
mikroelementów 

DLACZEGO
Rapsin?

Produkt stworzony 
specjalnie dla rzepaku 

Wysoka koncentracja 
mikroelementów

Najlepszy przelicznik  
jakości do ceny

Doskonałe parametry 
działania dzięki 
Formule Complex

Stosować co najmniej
200 litrów/ha   

  Rzepak 
Zastosować w stadium 4-9 liści i jeśli potrzeba 
powtórzyć 10-14 dni później. Następny zabieg 
można przeprowadzić wiosną, na początku 
wzrostu pędu głównego.

  Rośliny strączkowe   (fasola, groch, soja)
Zastosować na początku wegetacji, kiedy 
rośliny mają już wystarczająca powierzchnię 
liści do przyjęcia oprysku. Zabieg można 
powtórzyć po 10-14 dniach, nie później jednak 
niż 4 tygodnie przed zbiorem.

  Warzywa kapustne
Zastosować na początku wegetacji, kiedy 
rośliny maja już wystarczającą powierzchnię 
liści do przyjęcia oprysku. Zabieg można 
powtórzyć po 10-14 dniach, nie później jednak 
niż na 4 tygodnie przed zbiorem.

  Kukurydza
Stosować po osiągnięciu przez rośliny fazy
5 liści i jeśli potrzeba powtórzyć.

1.  Katarzyna Pośpiech  882 434 314
 katarzyna.pospiech@fmc.com

2. Dominika Lisowska  784 585 238
 dominika.lisowska@fmc.com

3. Katarzyna Stasilewicz  538 810 697
 katarzyna.stasilewicz@fmc.com 

4. Jakub Bednarczyk  604 752 458
 jakub.bednarczyk@fmc.com

5. Marek Jackowski  538 810 703
 marek.jackowski@fmc.com

6. Adam Chrzanowski  604 118 582
 adam.chrzanowski@fmc.com

7. Marek Dąbrowski  604 403 905
 marek.dabrowski@fmc.com

8. Przemysław Brzozowski  538 810 689
 przemysław.brzozowski@fmc.com

9. Jacek Jagielski  664 179 000
 jacek.jagielski@fmc.com
10. Remigiusz Waligóra  692 173 590
 remigiusz.waligora@fmc.com
11. Grzegorz Chmielniak  660 618 732
 grzegorz.chmielniak@fmc.com
12. Krzysztof Witkowski  735 207 213
 krzysztof.witkowski@fmc.com

FMC Agro Polska Sp. z‟o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl
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SKŁAD

• Składniki
wspomagające

• Bor..............50 g/l
• Cynk ...........70 g/l
• Mangan .....90 g/l
• Molibden .....4 g/l
• Siarka.......160 g/l
 • Azot............82 g/l

Każdy z nawozów dolistnych posiada składniki 
wspomagające pobieranie pierwiastków przez 
roślinę oraz ułatwiające przeprowadzenie zabiegu: 

Ułatwiają pobieranie przez woskową 
okrywę liści
Pobudzają rośliny do intensywnego 
pobierania składników odżywczych
Zwiększają równomierne i trwałe
pokrycie liści
Ograniczają interakcje z innymi produktami
Maksymalizują bezpieczeństwo
roślin uprawnych

Aktywizacja pobierania przez
rośliny dzięki Formule Complex

Wstęp do wysokich
plonów rzepaku

Nawożenie roślin

Rzepak plonujący około 4 t/ha posiada 
następujące zapotrzebowanie na 
kluczowe dla niego mikroelementy:

• Bor - 240 g/ha
• Mangan - 480 g/ha

•Molibden - 8 g/ha
•Cynk - 360 g/ha

WYSOKA
KONCENTRACJA

SKŁADNIKÓW
ODŻYWCZYCH

całoroczne
zapotrzebowanie

Mo
(Molibden)

połowa rocznego
zapotrzebowania 

B
(Bor)

Już przy jednym zabiegu 
dostarcza rzepakowi większość 
kluczowych mikroelementów

g/ha

Produkt Z
2,5l/ha Produkt Q

2l/ha Rapsin
2l/ha
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1.  Katarzyna Pośpiech  882 434 314    
 katarzyna.pospiech@fmc.com

2. Dominika Lisowska  784 585 238
 dominika.lisowska@fmc.com

3. Katarzyna Stasilewicz  538 810 697
 katarzyna.stasilewicz@fmc.com 
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9. Jacek Jagielski  664 179 000
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10. Grzegorz Chmielniak  660 618 732
 grzegorz.chmielniak@fmc.com

11. Krzysztof Witkowski  735 207 213
 krzysztof.witkowski@fmc.com

12. Leszek Konior  532 510 444
 leszek.konior@fmc.com

FMC Agro Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl
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