
NoroTec Mangan
NoroTec Mangan 
jest najlepszy w testach 
w Szwecji, Danii, Francji i 
Anglii w porównaniu do 
wszystkich wiodących 
preparatów manganu.

NoroTec Mangan
ma lepszą kompatybilność 
i zdolność nakładania niż 
Mn 235.
W naszym najnowszym 

badaniu manganu NoroTec  z łatwością odpowiada  
podwójnej dawce azotanu.

Skoncentruj się na pH
Optymalne pH większości mieszanin w zbiornikach 
opryskiwaczy wynosi od 5 do 6. Aby to osiągnąć, często 
konieczne jest obniżenie pH z powodu twardości wody.

Ciekły bor (etanoloamina boru) podnosi pH cieczy roboczej.

Dlatego NoroTec  zaleca, aby każdy litr płynnego boru był 
kompensowany dodaniem 0,3 litra LMI Effect + do cieczy 
roboczej.

W przeciwnym razie wchłanianie innych mikroelementów 
będzie osłabione.

Wartość pH nie powinna przekraczać 6, a bor najlepiej 
dodawać na końcu do cieczy roboczej.

NoroTec Rzepak
NoroTec  Rzepak  dał wzrost plonu  o 580 kg / ha w bada- 
niach przeprowadzonych przez HS, Malmöhus w 2014 r.  
Zalecana dawka wynosi 3-5 litrów i nie ma  żadnych 
ograniczeń dotyczących mieszania.

 

NoroTec Universal
NoroTec Universal to mieszanka wszystkich ważnych 
mikroelementów. Nawożenie NoroTec Universal jest  
opłacalne we wszystkich uprawach, zapobiegając ogól-
nemu niedoborowi pokarmowemu i / lub stresowi roślin. 
Często u większości roślin występuje również „ukryty głód”.  
Nawet jeśli nie ma wyraźnego niedoboru, rośliny   
pozytywnie reagują na nawożenie NoroTec Universal.

Inne produkty 
NoroTec Cynk, NoroTec Miedź, NoroTec Magnez, NoroTec 
Ziemniaki, Płynny Bor, mieszanka Mangan / Miedź i  
Mangan / Magnez, Efekt + (obniżenie pH), Ekovett (środek 
zwilżający).        

 

Drogi Kliencie,

NoroTec AB to szwedzka firma posiadająca światowy patent na unikalną formułę produkcji mikro- 
elementów do nawożenia roślin. Ponad trzy miliony litrów zostało użytych przez rolników  w dziesięciu 
państwach. Nasze produkty od 2009 roku wytwarzane są przez LMI AB, Helsingborg w Szwecji.

NoroTec Zboże
Na prośbę rolników stworzyliśmy wariant  NoroTec Universal, w którym 
znacznie zwiększyliśmy udział manganu. Niektórzy klienci mieszali 
Mangan z nawozem Universal, co obecnie nie jest już potrzebne.
Teraz to kwestia indywidualnej decyzji, czy dozować 1 lub 2 litry, gdzie 
2 litry odpowiadają „pełnej” dawce manganu.

  Helsingborg, styczeń 2022
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Mikroskładniki odżywcze, rzepak HS Malmöhus 2014
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NoroTec Rzepak  3,0 l
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NoroTec Rzepak  5,0 l

Doświadczenie z manganem  
w jęczmieniu 2017

Crop Trials GmbH Hanower, Niemcy
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NoroTec
Mangan 1l/ha

Mn 235
2l/ha

NoroTec ZbożeNowy  produkt!
Nowy  produkt!

Na naszej stronie internetowej www.norotec.se znajdziesz pełne informacje o naszym wkładzie w zwiększenie zysku 
z produkcji rolnej oraz nasze karty produktu, karty bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące dawkowania i tabele mieszania.

NoroTec AB  
Website: www.norotec.se


