®

Przeznaczony do stosowania
w uprawie drzew i krzewów owocowych,
roślin ozdobnych,
warzyw i roślin rolniczych.

Nawóz dolistny

zawierający krzem (Si)
w formie łatwoprzyswajalnej
przez rośliny

oraz mikroelementy
Nowatorska technologia
formulacji nawozu:
• wysoka
biodostępność krzemu
• wielokierunkowa aktywacja
mechanizmów obronnych roślin

+

Megis® zawiera:

• krzem (Si)

0,73%

• składniki zapewniające wysoką przyswajalność krzemu
(sprzyjające budowie odporności roślin na stresy)
• mikroelementy:

Zn 0,6%

®

Cu 1,0%

Mo 0,2%

B 0,3%

jeden produkt – wiele korzyści:
ogranicza podatność roślin
na ataki szkodników
(np. mszyc),

stanowi źródło
mikroelementów dla roślin,

sprawia, że rośliny są silniejsze
i zdrowsze,

podnosi odporność roślin
na warunki stresowe
(wysoką temperaturę, suszę i inne),

stanowi wsparcie
dla chemicznej ochrony roślin
przed chorobami grzybowymi,
znacznie zwiększa tolerancję roślin
na choroby grzybowe,

MEGIS® ISTOTNIE PODNOSI
ZAWARTOŚĆ FITOALEKSYN (POLIFENOLI)
W ROŚLINACH

wpływa na poprawę jakości
i wielkości plonu.

Całkowita zawartość związków polifenolowych
w liściach czereśni
po zastosowaniu nawozu Megis®
[mg/g suchej masy]

46

indukcja
odporności
kontrola

71
Megis®

®

Jak Megis® podnosi odporność roślin
na różnego typu stresy (badania polowe).
1.

OGRANICZENIE WYSTĘPOWANIA
NEKROTYCZNEJ PLAMISTOŚCI
LIŚCI JABŁONI ODM. GOLDEN DELICIOUS

Procentowy udział liści jabłoni odm. ‘Golden
Delicious’ bez lub z niewielkimi objawami
nekrotycznej plamistości

72%
21%

kontrola

2.

24%

mancozeb

Megis®

Megis®+mancozeb

POPRAWA JAKOŚCI OWOCÓW

Wpływ na masę owoców borówki:

Masa
100 owoców
borówki

159g

Ograniczenie pękania owoców czereśni:

Indeks
pękania owoców

kontrola

192g

Megis®

kontrola

3.

37%

6%

2,5 %
Megis®

OGRANICZENIE ROZWOJU
CHORÓB GRZYBOWYCH WARZYW
Skuteczność

Wpływ na rozwój czerni krzyżowych
(alternariozy) na kapuście głowiastej:
standardowy
fungicyd

4.

85%

70%

19,9%

2,4 %

Megis®

WZROST ODPORNOŚCI NA MSZYCE

Ograniczenie występowania mszyc
(Myzus cerasi) na czereśni

Indeks zasiedlenia
pędów szkodnikiem

kontrola

Megis®

®

Sposób stosowania:
UPRAWY:

ZALECANE DAWKI:
DRZEWA OWOCOWE, KRZEWY
JAGODOWE, WARZYWA, ROŚLINY
OZDOBNE, UPRAWY POLOWE

WARZYWA, ROŚLINY OZDOBNE
W UPRAWACH POD OSŁONAMI

0,5 – 0,75 l/ha
0,1 %

(100 ml nawozu Megis®
w 100 l wody)

STOSOWANIE:

7-14
dni

3-5
razy

Megis® stosuje się w formie
opryskiwania roślin.
Należy wykonać 3 do 5 zabiegów,
co 7 do 14 dni - w okresie narażenia
roślin na warunki stresowe.
Megis® najlepiej stosować
jako środek zapobiegawczy.

PRODUCENT:
ICB Pharma
ul. Lema 10, 43-603 Jaworzno
tel.: 32 74 54 746
www.icbpharma.com

Istnieje możliwość stosowania nawozu
w zabiegach łączonych
ze środkami ochrony roślin.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE:
531 707 704
887 886 059
crop@icbpharma.com

®
Megis® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez ICB Pharma. Formulacja Megis® jest chroniona prawem patentowym.

