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Wysoko skoncentrowany nawóz dolistny zawierający trzy 
najważniejsze mikroelementy dla wszystkich upraw: mangan, miedz 
i cynk. Mikroelementy są w pełni wykorzystywane ze względu na ich 
małą mobilność w roślinie po zastosowaniu we wczesnych stadiach 
rozwoju.

SKŁAD: Cu 6,1 % (110 g/l), Mn 18,3 % (330 g/l), Zn 4,6 % (84 g/l)
GĘSTOŚĆ WŁAŚCIWA: 1,74 kg/l

KORZYŚCI 

  Usuwa niedobory Cu, Mn i Zn oraz zapobiega występowaniu  
 niedoborów, zwłaszcza w uprawach o wysokim potencjale  
 plonowania.
  Lepsze wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych.
  Optymalizuje wzrost i zdrowotność roślin, zwłaszcza we  

 wczesnych stadiach wzrostu na glebach o niskim odczynie pH.
  Łagodzi stres roślin wywołany przez niekorzystne warunki  

 środowiska, herbicydy i po uszkodzeniach mechanicznych.

Mangan
  Uczestniczy w tworzeniu chlorofilu i ma bezpośredni wpływ na  

 intensywność fotosyntezy.
  Uczestniczy w biosyntezie kwasów tłuszczowych.
  Sterując przemianą węglowodanów wpływa na gospodarkę  

 energetyczną roślin.
  Umożliwia redukcję azotanów.
  Wspiera wzrost korzeni bocznych.
  Wpływa na przyrost komórki na długość, przez co aktywuje  

 wzrost rośliny.

Miedź
  Kontroluje metabolizm azotu w roślinie.
  Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
  Stymuluje krzewienie.
  Zapobega redukcji źdźbeł kłosonośnych.
  Steruje fotosyntetycznym transportem elektronów.
  Bierze udział w procesie powstawania ligniny.
  Kontroluje przemieszczanie azotu ze słomy do tworzących się  

 ziarniaków.
  Poprawia zdrowotność łanu.
  Uczestniczy w kształtowaniu bakterii brodawkowych roślin  

 bobowatych.

Cynk
  Ma wpływ na przyswajanie oraz metabolizm azotu. 
  Wpływa na odporność roślin na susze i choroby.
  Poprawia mrozoodporność.
  Cynk korzystnie wpływa na zawartość białka i cukrów  

 w ziarnie. 
  Wpływa na poziom kwasu indolooctowego, który jest  

 hormonem wzrostu w roślinach.
  Wpływa na powstawanie białek. 

NIEDOBÓR Zn NIEDOBÓR Mn NIEDOBÓR Cu

Uprawa Termin Stosowania i dawka

Zboża
Jesień: faza 3–4 liści 0,5 l/ha
Wiosna: krzewienie 0,5–1 l/ha
Wiosna: liść flagowy 0,5 l/ha

Rzepak
Jesień: faza 4-5 liści 0,5 l/ha + bor
Wiosna: po ruszeniu wegetacji 0,5–1 l/ha + bor
Wiosna: na zwarty zielony pąk kwiatowy 0,5 l/ha + bor 

Kukurydza Od 3 do 6 liści 0,5 l/ha + cynk
Od 6 do 8 liści 0,5 l/ha + cynk

Burak Od 6 do 8 liści 1 l/ha + bor
Zwarcie międzyrzędzi 1 l/ha + bor

Ziemniak Po zwarciu roślin w rzędzie 1–1,5 l/ha
Przed kwitnieniem 1–1,5 l/ha

REKOMENDOWANE DAWKI
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* Stosować razem z CornSTART (2 l/ha) + fungicyd

* Stosować razem z CornSTART (2 l/ha) + fungicyd

* W fazie 3-4 liści oraz w fazie krzewienia zalecane stosowanie łącznie z CereaSTART (1,5–2 l/ha) 
* Możliwość mieszania z fungicydami, insektycydami oraz innymi nawozami dolistnymi

ZIEMNIAKI

10-3000 40 45 48-60 90 99BBCH

REKOMENDACJE

OligoSTART może być stosowany łącznie z fungicydamii i insektycydami w mieszaninach zbiornikowych.
Nie zaleca się stosowania z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.

2–3 x w dawkach 0,5–1 l/ha*

1–2 l/ha*

* Po zwarciu roślin 
w rzędzie 1–1,5 l/ha*

Wzrost części nadziemnej Zwieranie rzędów Początek kwitnienia Pełnia kwitnienia Tworzenie bulw Zasychanie naci

Elewator w Gołańczy  tel. 602 236 394       
Elewator w Kościanie  tel. 660 670 615     
Elewator w Strzelinie  tel. 696 068 933  

Siedziba
Soufflet Agro Polska Sp. z.o.o
ul. Szwajcarska 13, 61 - 285 Poznań
tel. / fax 61 650 10 35   


