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Roztwór siarczanu magnezu typ D5.1

SKŁAD:

Tlenek magnezu (MgO)
rozpuszczalny w wodzie - 5%

Trójtlenek siarki (SO )3
rozpuszczalnej w wodzie - 10%

Trójtlenek siarki (SO )3
całkowity - 85%

 

  OPIS PRODUKTU
CALFERT MACRO SIARKA to płynny, wysokoskoncentrowany, zawiesinowy na-  
wóz dolistny zawierający dwa makroskładniki pokarmowe: siarkę i magnez. 
Zalecany jest do dolistnego stosowania w uprawach rolniczych, warzywni-   
czych, sadowniczych i jagodowych. CALFERT MACRO SIARKA niweluje deficyt 
siarki i magnezu w roślinach uprawnych. Poprawia odżywienie roślin wyma-    
gających podwyższonego nawożenia tymi makroskładnikami. Dzięki 
płynnej, wygodnej formulacji bardzo łatwo przygotować ten nawóz do 
sporządzania cieczy roboczej. Nawóz należy stosować zgodnie z etykietą.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ
Napełnić zbiornik opryskiwacza w 75% wodą, włączyć mieszadło.  Przed zasto-   
sowaniem należy bardzo dobrze wstrząsnąć opakowaniem. Do zbiornika 
dodać odmierzoną ilość nawozu CALFERT MACRO SIARKA, następne można 
dodać inne preparaty. Uzupełnić ciecz roboczą do wymaganej objętości 
zbiornika. Podczas transportu oraz wykonywania zabiegu mieszadło 
powinno być włączone. Nie należy stosować preparatu podczas wysokich 
temperatur (powyżej 25°C), w czasie intensywnych operacji słonecznych 
oraz w czasie bardzo niskiej wilgotności powietrza (poniżej 75%). Podczas 
sporządzania cieczy roboczej oraz w czasie zabiegu należy stosować środki 
ochrony indywidualnej.
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MIESZALNOŚĆ
Nawóz CALFERT MACRO SIARKA może wykazywać słabe zdolności do tworze-
nia mieszanin. Nie należy nawozu mieszać z preparatami wapniowymi, fosfo-
rowymi, miedziowymi oraz preparatami zawierającymi kwas fosforowy. 

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 przechowywa-
nia od + 5°C do + 30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie spożywać! W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W wy-    
padku zanieczyszczenia oczu skontaktować się z lekarzem. Stosować oku- 
lary, rękawice i odzież ochronną. W przypadku rozlania wytrzeć stosując 
środki ochrony indywidualnej a powierzchnię spłukać wodą.

Nr serii:
Data produkcji:
Okres przydatności do stosowania: 2 lata od daty produkcji

Objętość: 5 l
(masa netto 6,75 kg)

Pierwsze 3-5 zabiegów wykonać od momentu ruszenia
wegetacji do fazy białego pąka

Wiśnia,
Czereśnia,

Śliwa

Truskawki

Zboża
ozime 

Ziemniaki

Zboża jare

3-5 l/ha

ZALECENIA
TERMIN STOSOWANIA DAWKA W l/haUPRAWA

Malina
letnia

Malina
jesienna

Jabłoń,
Grusza

Rzepak 

Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców 3-5 l/ha
Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy białego pąka 3-5 l/ha

Po zbiorach owoców wykonać 2-3 zabiegi w temperaturze
onie wyższej niż 20 C 2-3 l/ha

Pierwsze 3-5 zabiegów wykonać po ruszeniu wegetacji do fazy białego pąka

Pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji we
wczesnych fazach rozwojowych 2-4 l/ha

Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców 3-5 l/ha
Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać na początku wegetacji do
momentu intensywnego wzrostu pędów jednorocznych 1-4 l/ha

Warzywa
kapustne 
Warzywa

korzeniowe 
Warzywa

psiankowate
Warzywa

dyniowate

Dla odmian owocujących tradycyjnie wykonać 3-5 zabiegów
co 14 dni po zbiorach owoców 2-4 l/ha

Wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni jesienią przed koszeniem pędów i liści 3-5 l/ha
Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać jesienią od fazy 3-6 liści 1-3 l/ha

Kolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną w czasie krzewienia 1-3 l/ha
2-4 l/ha

1-3 l/haPierwszy zabieg wykonać w fazie intensywnego wzrostu liści, 
zabieg należy powtórzyć w czasie krzewienia

1-3 l/ha

Pierwszy zabieg w fazie 3-5 liści, kolejny w fazie 6-9 liści 2-3 l/haKukurydza

2-4 l/haPierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3-5 liści,
powtórzyć po 7-14 dniach

2-4 l/haKolejne 2-3 zabiegi wykonać wiosną po ruszeniu
wegetacji do fazy zwartego pąka

Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego
przyrostu masy liściowej 2-5 l/ha

Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego
przyrostu masy liściowej 2-5 l/ha

Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu
masy liściowej przed kwitnieniem 2-5 l/ha

Wykonywać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego
przyrostu masy liściowej przed kwitnieniem 2-5 l/ha

Pierwsze 2-3 zabieg wykonać od momentu zakrywania redlin przez roślinę

Kolejne zabiegi wykonać w fazie strzelania w źdźbło
oraz powtórzyć w fazie liścia flagowego

2-5 l/ha


