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B (bor) jak 
bujne rośliny 

- optymalnie zimujące, 
szybko regenerujące 
się i wzrastające oraz 
bogato dojrzewające

Mo (molibden) 
jak mocny motor 

napędzający 
przemiany azotu 
- by dawać roślinie 

w pełni życiodajne siły 

komfortowy  
w użyciu, bo szybko 

się rozpuszcza 

robotny, bo ma 
formułę LS, 

a więc prawie 
nic się nie 

marnuje

GIGA ŁADUNEK 
boru i molibdenu 

DLA ROŚLIN



Dawkowanie
Produkt polecany 
w uprawach:

uprawa dawka
  l  /  ha

ilość wody
l  /  ha  min. okres stosowania

rzepak
oraz inne 
rośliny 
krzyżowe

1  -  3 200 1-3 oprysków nalistnych od fazy 
2-3 liści do początków kwitnienia

burak  
cukrowy 1  -  2 200

1-2 oprysków nalistnych 
w początkowych okresach 
wzrostu oraz na dobrze 
wykształconych roślinach

groch 1  -  3 200 1-2 oprysków nalistnych od fazy 
5-6 liści do fazy przed kwitnieniem

warzywa 
i drzewa 
owocowe

1  -  3 200
1-2 oprysków nalistnych na dobrze 
wykształcone rośliny przed lub 
po kwitnieniu

słonecznik 2 200 2 opryski nalistne od fazy 
5 pary liści do początku kwitnienia

Stosować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w etykiecie na opakowaniu. 

Giga ładunek 
boru i molibdenu

dla roślin

INO MIX BMo to skoncentrowany 
nawóz płynny do dolistnego 
stosowania, zawierający odżywczą 
dawkę boru i molibdenu.

INO MIX BMo

pierwiastki

bor 
w formie 
etanoloaminy

B 120 g / l

molibden Mo 6 g / l

mangan Mn 1,2 g / l

azot N 60 g / l

formulacja lignosulfoniany

INO MIX BMo

INO MIX BMo

uzupełnia odżywienie roślin dwoma składnikami pokarmo-
wymi: borem i molibdenem w odpowiednich proporcjach 
jest nawozem zawierającym formułę LS (lignosulfoniany), 
co znacznie poprawia efektywność aplikacji nalistnej
znakomicie rozpuszcza się w wodzie (etanoloamina)

humektant 
- optymalne 

zwilżenie 

równomierne 
rozprowadzenie kropli 
na powierzchni roślin  

wysoka  
przyczepność 

Mega efektywna formulacja LS
specjalnie opracowana formulacja LS z 
wykorzystaniem lignosulfonianów umożliwia 
pobranie przez roślin składników pokarmowych 
na poziomie ok. 90%!

Lignosulfoniany użyte 
do produkcji INO MIX BMo
są humektantami, co znaczy, że wchłaniają wodę 
z otoczenia, dzięki czemu kropla nawozu nie wysycha 
na liściu zbyt szybko i może zostać całkowicie wchłonięta 
do liścia 

znakomicie poprawiają rozpływalność cieczy na liściach, 
co prowadzi do zwiększenia powierzchni wchłaniania 
składników odżywczych

zwiększają przyczepność produktu do powierzchni liści,  
co zwiększa odporność na zmywanie przez deszcze,  
które mogą pojawić się krótko po oprysku.

W celu uzyskania wysokiej wydajności bor występuje 
w połączeniu z etanoloaminą (poprawia rozpuszczalność  
w wodzie i wnikanie do liści), a formulacja nawozu 
została przygotowana z użyciem naturalnych związków 
chelatujących - lignosulfonianów.


