
OPIS NAWOZU
CALFERT MICRO MIEDŹ jest płynnym nawozem, w formie za-
wiesiny, przeznaczonym do dolistnego nawożenia roślin rolni-
czych, warzywniczych, sadowniczych i jagodowych, szczegól-
nie roślin o wysokim zapotrzebowaniu na miedź. Stosowanie 
nawozu przyczynia się do prawidłowego odżywienia roślin 
uprawnych miedzią oraz niwelacji deficytu tego pierwiastka. 
Regularnie stosowanie nawozu poprawia naturalną odporność 
roślin. Miedź zawarta w nawozie CALFERT MICRO MIEDŹ jest 
w formie tlenochlorku, dlatego zaleca się stosowanie nawozu 
we wczesnych i bardzo późnych fazach rozwojowych. Nie-
właściwe i niezgodne z etykietą zastosowanie nawozu może 
powodować ordzawienie się zawiązków lub fitotoksyczność.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU DO OPRYSKU
Napełnić opryskiwacz do 2/3 objętości i włączyć mieszadło. 
Dodać nawóz  CALFERT MICRO MIEDŹ w wymaganej ilości. 
Następnie można dodać odpowiednie środki ochrony roślin. 
Uzupełnić cieczą roboczą do wymaganej objętości. Podczas 
transportu oraz aplikacji mieszadło opryskiwacza powinno być 
włączone. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie 
przekraczać zalecanych dawek. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Przechowywać i przewozić w maksymalnie 4 warstwach. 
Chronić przed deszczem oraz promieniami słonecznymi. 
Temperatura przechowywania: od +5 do +30°C. Wstrząsnąć 
przed użyciem. Przy rozlaniu ciecz zebrać, a powierzchnię 
spłukać wodą. Pozostały roztwór wykorzystać do nawożenia.

NAWÓZ WE  
nawóz miedziowy (Cu) zawiesinowy (tlenochlorek)
Skład nawozu w % (m/m): Miedź (Cu) całkowita 26,0%.



Nie mieszać z nawozami fosforowymi i preparatami zawierają-
cymi kwas fosforowy. Nie mieszać ze środkami ochrony roślin 
zawierającymi mankozeb. Unikać stosowania przy przedłuża-
jących się okresach wysokiej wilgotności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę 
twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG OD-
DECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże po-
wietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Zebrać wy-
ciek. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zgodnie z WE 1272/2008 
Zawiera: tlenochlorek miedzi. 

Uwaga

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

e-mail: biuro@calfert.pl, www.calfert.pl
Data ważności/nr partii/masa netto: na opakowaniu.

Uprawa Termin stosowania Dawka 

Jabłoń, 
Grusza

Pierwsze 1-2 zabiegi wykonać po ruszeniu 
wegetacji do fazy zielonego pąka – jabłoń i fazy 

białego pąka – grusza
1,5 l/ha

Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców 1-2 l/ha
Wiśnia, 

Czereśnia, 
Śliwa

Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji 2-3 l/ha
Po zbiorach owoców wykonać 2-3 zabiegi  

w temperaturze nie wyższej niż 20oC 2-3 l/ha

Truskawki 
klasycznie 
owocujące

Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji 1 l/ha
Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed 

spoczynkiem roślin 2 l/ha

Malina  
letnia

Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji,
we wczesnych fazach rozwojowych 1 l/ha

Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią  
przed spoczynkiem roślin 1 l/ha

Malina 
jesienna

Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dnia jesienią  
przed koszeniem pędów i liści 1-2 l/ha

Brzoskwinie Zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną  
w momencie ruszenia wegetacji 2 l/ha

Ziemniaki
Pierwszy zabieg wykonać od momentu zakrycia 

redlin przez roślinę 1,5–2 l/ha

Drugi zabieg wykonać po 14 dniach od pierwszego 1,5–2 l/ha
Zboża Zabieg wykonać w fazie krzewienia 1-1,5 l/ha


