
GNOJILO - MIKROHRANILO

 

NAČIN DELOVANJA

Folimac PLENO (N-Micro) je dušikovo gnojilo z ureičnim formaldehidom in mikrohranili železom, 
manganom in cinkom.

FORMULACIJA: suspenzija (gostota: 1,24 kg/L pri 20°C)
UPORABA NA: vinska trta, sadno drevje, krompir, koruza, žita, hmelj, oljna ogrščica, vrtnine…
UPORABA PROTI: pomanjkanju dušika in mikrohranil
PAKIRANJE: 1 L

SESTAVA: UPORABA:

LASTNOSTI
Folimac PLENO (N-Micro) je tekoče gnojilo v obliki formaldehida uree. Formuliran je za varno in učinkovito 
aplikacijo tako foliarno kot preko fertigacije. Folimac PLENO (N-Micro) spodbuja takojšnjo ozelenitev in počasi 
sprošča dušik. Železo mangan in cink (v kelatni obliki) stimulirajo porabljanje dušika v rastlini in listih, še posebej 
tekom hladnega dela leta in v kulturah, ki so občutljive na pomanjkanje železa, mangana in cinka (hruška in 
jablana). V zelenjavi Folimac PLENO (N-Micro) izboljša obarvanost listov in porabo gnojil ob nižjem tveganju 
akumulacije nitratov.

OPOZORILA
Odmerki in koncentracije so odvisni od kulture, predvidenega pridelka in ostalih kmetijskih dejavnikov. 
Skladno z dobro kmetijsko prakso odmerek razdelite na več aplikacij, če mešate z fitofarmacevtskimi sredstvi. 
Ob mešanju z drugimi sredstvi naredite mešalni test in škropilno brozgo uporabite na manjši površini. Izogibajte 
se škropljenju v vročih pogojih, sončnih in svetlih dnevih in v času cvetenja rastlin. V rastlinjakih naj odmerek ne 
preseže 0,38%.

PREDNOSTI

FOLIMAC PLENO (N-Micro)

Skupni dušik (N) 26 %

Ureični dušik (N) 11 %

Dušik (N) z ureičnim formaldehidom 15 %

Vodotopno železo (Fe)  0,2 %

Železo (Fe) v obliki kelata EDTA   0,2 %

Vodotopni mangan (Mn)   0,1 %

Mangan (Mn) v obliki kelata EDTA   0,1 %

Vodotopni cink (Zn)   0,1 %

Cink (Zn) v obliki kelata EDTA   0,1 %

Kelati: EDTA

 Kulture Odmerki L/ha Faza Uporaba

Vinska trta 10-20 BBCH 71 2-4 aplikacije po cvetenju ko se 
formirajo grozdi

Sadno drevje 10-20 2 aplikaciji pred cvetenjem in v začetku 
rasti plodov

Krompir 5 BBCH 31-40 4 aplikacije

Koruza 5 BBCH 15-16, 
BBCH 34 2 aplikaciji

Žita 20 2 aplikacije, eno pred cvetenjem in 
drugo po cvetenju

Hmelj 5-10 1 aplikacija

Oljna ogrščica 20 BBCH 32-51, 
BBCH 51-59 2 aplikaciji, spomladi

Zelenjava 20-30 (fertigacija)
3 (foliarno)

Za boljšo obarvanost listov in nižjo 
akumulacijo nitratov.

PICOUNT d.o.o.
Mošnje 2c | 4240 Radovljica
Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03
info@picount.si | www.picount.si

> MANJ STRESA V KRITIČNIH FAZAH RASTI

> PREPREČEVANJE POMANJKANJA HRANIL

> MOČNEJŠA RAST IN VEČJI PRIDELEK 

> TRAJNA RAZPOLOŽLJIVOST HRANIL 


