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CALIBRA 

NAWÓZ WE 

Mieszanina mikroskładników pokarmowych 
Mangan (Mn) + Cynk (Zn) 

 

Zawartość składników pokarmowych w % (m/m): 
1,0 % manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie  
1,0 % cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie 

 

Masa netto: 5,31 kg 

Objętość: 5 l  

 
Producent: 
Laboratoires Goëmar SAS 
Parc Technopolitain Atalante CS 41908 
35435 Saint-Malo Cedex 
Republika Francuska 
tel.: +33 2 99 19 19 19 
 
Dystrybutor:   
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6 B 
01-756 Warszawa 
Tel.: +48 22 866 41 80  
 
 
Przechowywanie:   

 chronić przed dziećmi 

 przechowywać w temperaturze od -10oC do 40oC,  

 przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, 

 z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt,  

 w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 
 
Środki ostrożności:  
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 
 

 

 

 

 

 

 

 



TYŁ ETYKIETY___________________________________________________________________________ 
 
CALIBRA  została wyprodukowana w oparciu o unikalną i opatentowaną technologię PhysioActivator™. 

CALIBRA  zwiększa intensywność podziałów komórkowych i poprawia odżywienie młodych, intensywnie 

rosnących zawiązków, co gwarantuje uzyskanie większych owoców.  

INSTRUKCJA STOSOWANIA 

CALIBRA  stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej 

techniką oprysku drobnokroplistego tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie liści i owoców. 

Zakres stosowania Termin stosowania Liczba zabiegów Dawka 

Drzewa owocowe 
Od opadania płatków, powtarzać  co 

10 dni 
3 2 l/ha 

Truskawka, malina, borówka, 
porzeczka i inne rośliny jagodowe 

(uprawa polowa) 

Od zawiązania pierwszych owoców, 
powtarzać  co 10-14 dni 

3 2 l/ha 

Truskawka, malina i inne rośliny 
jagodowe (uprawa pod osłonami) 

Od zawiązania pierwszych owoców, 
powtarzać  co 10-14 dni 

3-5 0,1 % 

 
Sporządzanie cieczy użytkowej: 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Zalecaną ilość nawozu wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 2/3 potrzebnej 
objętości (przy włączonym mieszadle). Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. 
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 
W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi nawozami i/lub środkami ochrony roślin, CALIBRA dodawać do 
zbiornika jako ostatni (przy włączonym mieszadle). 
Zalecana ilość wody: 350 - 800 l/ha. Dawkę wody dostosować do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz typu 
używanego opryskiwacza. 
 
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. 
 
 
Numer partii: na opakowaniu. 

Data produkcji: na opakowaniu. 

Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata  


