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Pierwsze 1-2 zabiegi należy wykonać po pojawieniu się pierwszych zielonych 
części, i powtórzyć po 7 dniach. Kolejne zabiegi należy wykonać przed i po 

kwitnieniu

TERMIN STOSOWANIA DAWKA W l/haUPRAWA

Jabłoń,
Grusza

0,5-1,5 l/ha

Wiśnia,
Czereśnia,

Śliwa

Ostatnie 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców przed 
zakończeniem wegetacji 1-3  l/ha

Pierwszy zabieg wykonać w fazie białego pąka 0,5-1,5  l/ha
Kolejne 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po kwitnieniu w czasie 

wzrostu zawiązków 0,5-1,5 l/ha

Ostatnie 2-3 zabiegi co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców 
przed zakończeniem wegetacji 1-3 l/ha

Pierwsze 3-4 zabiegi co 7 dni wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy białego pąka 1-2  l/ha
Dla plantacji pozostawionych na kolejny sezon wegetacyjny ostatnie 2-3 zabiegi 
co 7 dni należy wykonać po zbiorach owoców, a przed zakończeniem wegetacji 1,5-3 l/ha

Truskawki 

Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji we wczesnych 
fazach rozwojowych do początku kwitnienia 

Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji

0,5-1,5 l/ha

1-3 l/ha

Malina
letnia

Malina
jesienna

Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać na początku wegetacji w czasie 
intensywnego wzrostu pędów jednorocznych  

Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem koszenia pędów 

0,5-1,5 l/ha

1-3 l/ha

Borówka
Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji we wczesnych 

fazach rozwojowych do początku kwitnienia  
Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców przed zakończeniem wegetacji

0,5-1,5 l/ha

0,5-1,5 l/ha

Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać jesienią od fazy 3-6 liści 

Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną w czasie krzewienia 
Zboża
ozime 

0,25-1 l/ha

0,25-1 l/ha
Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać od momentu zakrywania redlin przez roślinę 

Kolejne zabiegi wykonać w czasie intensywnego przyrostu  
Ziemniaki

0,5-1 l/ha

0,5-1  l/ha
Pierwszy zabieg wykonać w fazie intensywnego wzrostu liści oraz 

powtórzyć w czasie krzewienia 
Kolejne zabiegi wykonać w fazie strzelania w źdźbło oraz powtórzyć 

w fazie liścia flagowego 

Zboża
jare 

0,25-1 l/ha

0,25-1  l/ha

Pierwszy zabieg w fazie 3-5 liści, kolejny w fazie 6-9 liści Kukurydza  0,25-1 l/ha

Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3-5 liści, powtórzyć po 7 dniach 0,5-1,5  l/ha
Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 

zwartego pąka 0,5-1,5  l/ha
Rzepak  

Kapusta głowiasta,
kapusta pekińska   

Pierwszy zabieg wykonać 14-21 dni po sadzeniu roślin, kolejne 2-3          
w fazie intensywnego przyrostu masy zielonej 1-2 l/ha

Marchewka,
pietruszka, burak   

Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy 
liściowej 1-2  l/ha

Pierwsze zabiegi wykonać 14 dni po sadzeniu rozsady, kolejne 2-3 przed i na po-    
czątku kwitnienia. Wykonać 2-3 zabiegi w czasie wzrostu zawiązków owocowych  

Pomidor,
papryka   1-2 l/ha

Pierwsze zabiegi wykonać 14 dni po sadzeniu rozsady, kolejne 2-3 przed i na po-    
czątku kwitnienia. Wykonać 2-3 zabiegi w czasie wzrostu zawiązków owocowych  

Ogórek   1-2 l/ha

Objętość:1 l
(masa netto 1,39 kg)

Nr partii:

Data produkcji:

Okres przydatności do stosowania:
1 rok od daty produkcji

CyBor AMINO PLUS

NAWÓZ WE

Mieszanina mikroelementów
pokarmowych: Bor (B),
Mangan (Mn), Molibden (Mo)
i Cynk (Zn)  

 
Skład (w/w):

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie – 6,9%

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie
i schelatowany przez EDTA – 0,77%

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie – 0,38%

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie
i schelatowany przez EDTA – 3%

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o., ul Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl

OPIS PRODUKTU
CyBor Amino Plus to dolistny nawóz zawierający ważne mikroelementy, takie jak bor  
w formie boretanoloaminy, cynk i mangan schelatowane przez EDTA, oraz molibden 
rozpuszczalny w wodzie. Nawóz zawiera również dodatek związku poprawiającego 
pobieranie składników pokarmowych przez liście i inne zielone części rośliny 
uprawnej. Nawóz należy stosować przede wszystkim w dwóch kluczowych dla roślin 
okresach: przed zakończeniem wegetacji, aby przygotować rośliny do spoczynku 
zimowego oraz na początku wegetacji, aby ułatwić jej prawidłowe rozpoczęcie 
aktywności fizjologicznej w danym sezonie. Dzięki zawartości cynku nawóz podnosi 
wytrzymałość roślin na niskie temperatury. Mangan sprzyja przemianom azotu oraz 
szybkiemu drewnieniu tkanek. Bor i molibden odgrywają szczególną rolę w okresie 
około kwitnienia oraz w czasie wzrostu i rozwoju zawiązków. Nawóz przeznaczony 
jest do pozakorzeniowej aplikacji w uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywni-  
czych i rolniczych.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ
Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszadło. Przed zastosowa-  
niem należy bardzo dobrze wstrząsnąć opakowaniem. Do zbiornika dodać odmie-   
rzoną ilość nawozu CyBor Amino Plus, następnie można dodać inne preparaty. 
Uzupełnić ciecz roboczą do wymaganej objętości zbiornika. Podczas transportu oraz 
wykonywania zabiegu mieszadło powinno być włączone. Nawóz należy stosować w uza-
sadnionej potrzebie, w dawkach zalecanych podanych w tabeli.

MIESZALNOŚĆ
Nawóz CyBor Amino Plus może wykazywać dobre zdolności do tworzenia mieszanin. 
Nie należy nawozu mieszać z preparatami miedziowymi. Każdorazowo przed 
sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej należy sprawdzić zdolność mieszania pre-
paratów w mniejszym naczyniu. Użytkownik każdorazowo sporządza mieszaninę na 
własne ryzyko i odpowiedzialność. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W wypadku zanieczyszczenia 
oczu skontaktować się z lekarzem. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. 
Przestrzegać zasad higieny.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu z dala od dzieci. Nie należy 
przechowywać produktu z paszami i pożywieniem. Chronić przed deszczem oraz 
promieniowaniem słonecznym. Temperatura przechowywania od +5°C do + 30°C. 
W przypadku rozlania należy zebrać ciecz, a powierzchnię spłukać dużą ilością wody. 
Podczas sporządzania cieczy roboczej oraz w czasie zabiegu należy stosować środki 
ochrony indywidualnej. 
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