
Charakterystyka i zasada działania
Chelaty to związki kompleksowe, w których odpowiedni związek organiczny połączony jest z jonem metalu.

Chelat L-Actipol DTPA Fe-6 to:

•	 całkowicie schelatowane mikroelementy,
•	 natychmiastowa przyswajalność żelaza przez rośliny,
•	 doskonała rozpuszczalność,
•	 stabilność w szerokim zakresie pH,
•	 pełna dawka żelaza dla rośliny.

Chelat L-Actipol DTPA Fe-6 skutecznie i szybko reaguje na rzeczywiste potrzeby roślin. Jest bardzo efektywny 
również w okresie, kiedy przyswajalność tego pierwiastka przez system korzeniowy roślin jest ograniczona (su-
sza, nieodpowiednie pH, niskie temperatury). Chelat żelaza przeznaczony jest do pozakorzeniowego dokarmiania 
roślin i fertygacji. Zapobiega chlorozie oraz pokrywa całkowite zapotrzebowanie roślin na żelazo.

Żelazo i jego znaczenie
Żelazo jest niezbędnym składnikiem całego szeregu enzymów, które posiadają znaczący wpływ w procesie fo-
tosyntezy i oddychania. Pierwiastek ten jest niezbędny w procesie biosyntezy chlorofilu, dlatego też większość 
żelaza pobieranego przez rośliny koncentruje się w chloroplastach. Jest on również składnikiem reduktazy azota-
nowej i nitrogenazy mającej wpływ na przemiany azotu w roślinie. 

Skutki niedoboru żelaza
•	 rdzawe, martwe plamy na liściach,
•	 wierzchołki pędów są blade, nie rosną i zamierają,
•	 chloroza najmłodszych liści,
•	 zahamowanie procesów fotosyntezy i oddychania.

L-Actipol - seria płynnych szybko przyswajalnych na-
wozów jednoskładnikowych do dokarmiania pozako-
rzeniowego i fertygacji:

•	 L-Actipol DTPA Fe-6
•	 L-Actipol EDTA Mn-6
•	 L-Actipol EDTA Zn-6
•	 L-Actipol EDTA Cu-6
•	 L-Actipol EDTA Mo-6
•	 L-Actipol EDTA Co-4

Actipol - seria krystalicznych szybko przyswajalnych  
nawozów jednoskładnikowych do dokarmiania poza-
korzeniowego i fertygacji:

•	 Actipol EDTA Zn-15
•	 Actipol EDTA Cu-15
•	 Actipol EDTA Fe-13
•	 Actipol DTPA Fe-15
•	 Actipol EDTA Mn-13
•	 Actipol DTPA Mn-10
•	 Actipol EDTA Co-13

L-Actipol DTPA Fe-6 żelazo

Gwarantowany skład: 6% żelaza - chelat DTPA

www.arkop.pl

Płynny chelat żelaza DTPA
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L-Actipol DTPA Fe-6 żelazo

Dawkowanie

Uprawy Termin zabiegu Dawka
[l/ha]

Ilość cieczy 
roboczej [l/ha]

Zboża ozime
I – Początek strzelania w źdźbło*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi 
co 10-14 dni**

1-2 200-300

Inne rolnicze
I – W fazie intensywnego wzrostu**
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi 
co 10-14 dni**

1-2 200-300

Warzywnicze

I – Profilaktycznie od początku wegetacji do zbioru 
plonów*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi 
co 10-14 dni*

2-3 400-600

Drzewa i krzewy 
owocowe

I – Profilaktycznie w całym okresie wegetacji*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi 
co 10-14 dni*

2-3 700-1000

Rośliny ozdobne

I – Na początku wegetacji**
II – W fazie intensywnego wzrostu**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi 
co 10-14 dni**

0,1-0,2
100

(10-20ml na 10l 
wody)

Fertygacja: z 16 ml L-Actipol DTPA Fe-6, na 1000 l wody, uzyskuje się roztwór 1,2 mg Fe/l

*- zabieg zalecany w programie nawożenia
**- zabieg opcjonalny

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23%, 
nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą 
do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, nawóz dolistny, 
L-Actipol EDTA Fe-6, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania 
przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek L-Actipol EDTA 
Fe-6.

Firma Arkop

Swoje doświadczenie w branży nawozowej budujemy od 1992 roku. Produkujemy nawozy, których celem jest 
wydobycie z natury tego, co najlepsze… Z tego względu w naszej ofercie znajdą Państwo szeroką ofertę produktów 
opartych o najnowsze rozwiązania biotechnologii, w szczególności wysokiej klasy chelatów (stopień schelatowania 
potwierdzony przez PCBC). Wieloletnia współpraca z placówkami naukowymi i uczelniami zaowocowała gamą 
produktów sprawdzonych i skutecznych. Nieustannie monitorujemy proces produkcji oraz reagujemy na wszelkie 
zmiany i sugestie, stale poszerzając naszą ofertę oraz dostosowując ją do indywidualnych potrzeb Klientów. Nasza 
spółka Arkop szybko stała się synonimem wysokiej jakości, którą uzyskaliśmy nie tylko dzięki współpracy z uczelniami 
i placówkami naukowymi, lecz również wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne w oparciu o własne 
badania i doświadczenia. Dlatego wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają standardy jakości i ekologii 
przyjęte w Unii Europejskiej. Stosujemy i ciągle rozwijamy zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
żywności ISO 22000 (HACCP) oraz ISO 9001. Jako potwierdzenie spełniania najsurowszych wymogów w tej dziedzinie 
uzyskaliśmy certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania – Jakość i Bezpieczeństwo Żywności – HACCP – PN–EN 
ISO 9001:2009 i PN–EN ISO 22000–2006 – certyfikat nr JH–178/2/2010. Posiadamy również certyfikat europejskiego 
systemu jakości dla dodatków paszowych i premiksów FAMI–QS. Obecnie współpracujemy z Klientami z całego świata.



Charakterystyka i zasada działania
Chelaty to związki kompleksowe, w których odpowiedni związek organiczny połączony jest z jonem metalu.

Chelat L-Actipol EDTA Co-4 to:

•	 całkowicie schelatowane mikroelementy,
•	 natychmiastowa przyswajalność kobaltu przez rośliny,
•	 doskonała rozpuszczalność,
•	 stabilność w szerokim zakresie pH,
•	 pełna dawka kobaltu dla rośliny.
 
Chelaty L-Actipol skutecznie i szybko reagują na rzeczywiste potrzeby roślin. Są bardzo efektywny również 
w okresie, kiedy przyjmowanie substancji odżywczych przez system korzeniowy roślin pozostaje ograniczone 
(susza, nieodpowiednie pH). Chelat kobaltu służy do dolistnego dokarmiania roślin. Kobalt jest składnikiem wita-
miny B12 oraz pozostaje niezbędny w procesie wiązania azotu w roślinie.

Kobalt i jego znaczenie
Przy odpowiednich zapasach wody i składników pokarmowych nawożenie chelatem kobaltu ma bezpośredni 
wpływ na wzrost i metabolizm roślin w różnych stadiach rozwojowych. Poprawia zawartość białka w roślinie oraz 
zwiększa plonowanie roślin okopowych.

Skutki niedoboru kobaltu
•	 zakłóca szybkość powstawania brodawek korzeniowych (rośliny motylkowe), co w konsekwencji ogranicza 

intensywność wiązania azotu.

L-Actipol EDTA Co-4 kobalt

Gwarantowany skład: 4% kobaltu – chelat EDTA

www.arkop.pl

Płynny chelat kobaltu EDTA

Dawkowanie:

Uprawy Termin zabiegu Liczba 
aplikacji

Dawka
[l/ha]

Ilość cieczy 
roboczej [l/ha]

Pastwiska I – Wczesną wiosną

1-2

0,7-1,4 200-600

Rośliny motylkowe I – Wczesną wiosną przy w pełni 
wykształconych liściach 0,8-1,4

300-600Rośliny pastewne I – Wczesną wiosną przy w pełni 
wykształconych liściach 0,8-1,4

Rośliny okopowe I – Wczesną wiosną przy w pełni 
wykształconych liściach 0,8-1,4

Rośliny strączkowe I – Rozwój liści 1 0,8-1,4 300-500

Nie przekraczać dawki 2,8 ml L-Actipol EDTA Co-4 na 1 litr wody
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L-Actipol EDTA Co–4 kobalt

Sporządzanie roztworu roboczego 
Stosować pojedynczo lub łącznie Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23% lub środkiem ochrony roślin; bezpo-
średnio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno 
Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, L-Actipol EDTA Co-4, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania 
(jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. 
Nie przekraczać zalecanych dawek L-Actipol EDTA Co-4.

L-Actipol - seria płynnych szybko przyswajalnych nawozów jednoskładnikowych do dokarmiania pozakorzeniowego 
i fertygacji:

•	 L-Actipol DTPA Fe-6
•	 L-Actipol EDTA Mn-6
•	 L-Actipol EDTA Zn-6
•	 L-Actipol EDTA Cu-6
•	 L-Actipol EDTA Mo-6
•	 L-Actipol EDTA Co-4

Actipol - seria krystalicznych szybko przyswajalnych  nawozów jednoskładnikowych do dokarmiania pozakorzenio-
wego i fertygacji:

•	 Actipol EDTA Zn-15
•	 Actipol EDTA Cu-15
•	 Actipol EDTA Fe-13
•	 Actipol DTPA Fe-15
•	 Actipol EDTA Mn-13
•	 Actipol DTPA Mn-10
•	 Actipol EDTA Co-13

Firma Arkop

Swoje doświadczenie w branży nawozowej budujemy od 1992 roku. Produkujemy nawozy, których celem jest 
wydobycie z natury tego, co najlepsze… Z tego względu w naszej ofercie znajdą Państwo szeroką ofertę produktów 
opartych o najnowsze rozwiązania biotechnologii, w szczególności wysokiej klasy chelatów (stopień schelatowania 
potwierdzony przez PCBC). Wieloletnia współpraca z placówkami naukowymi i uczelniami zaowocowała gamą 
produktów sprawdzonych i skutecznych. Nieustannie monitorujemy proces produkcji oraz reagujemy na wszelkie 
zmiany i sugestie, stale poszerzając naszą ofertę oraz dostosowując ją do indywidualnych potrzeb Klientów. Nasza 
spółka Arkop szybko stała się synonimem wysokiej jakości, którą uzyskaliśmy nie tylko dzięki współpracy z uczelniami 
i placówkami naukowymi, lecz również wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne w oparciu o własne 
badania i doświadczenia. Dlatego wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają standardy jakości i ekologii 
przyjęte w Unii Europejskiej. Stosujemy i ciągle rozwijamy zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
żywności ISO 22000 (HACCP) oraz ISO 9001. Jako potwierdzenie spełniania najsurowszych wymogów w tej dziedzinie 
uzyskaliśmy certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania – Jakość i Bezpieczeństwo Żywności – HACCP – PN–EN 
ISO 9001:2009 i PN–EN ISO 22000–2006 – certyfikat nr JH–178/2/2010. Posiadamy również certyfikat europejskiego 
systemu jakości dla dodatków paszowych i premiksów FAMI–QS. Obecnie współpracujemy z Klientami z całego świata.



Charakterystyka i zasada działania
Chelaty to związki kompleksowe, w których odpowiedni związek organiczny połączony jest z jonem metalu.

Miedź i jej znaczenie
Miedź występuje w dużej ilości w chloroplastach, nawet do 70% całkowitej zawartości w komórce. Stanowi ona 
ważne ogniwo w przebiegu procesu fotosyntezy, jak również bierze udział w metabolizmie białek i węglowoda-
nów. Miedź jest także odpowiedzialna za funkcjonowanie układów enzymatycznych oraz zwiększa aktywność 
reduktazy azotanowej. Jest ona również składnikiem kilku enzymów. 

Skutki niedoboru miedzi
•	 zasychanie wierzchołków,
•	 kłos i wiecha są słabo wykształcone (często bez ziaren),
•	 liście są wąskie i skręcone o bielejących wierzchołkach „choroba nowin”,
•	 słaba jakość i niski plon,
•	 zahamowany wzrost międzywęźli,
•	 zaburzenia w formowaniu organów generatywnych,
•	 pogorszenie właściwości przechowalniczych warzyw.

Chelat L-Actipol	EDTA	Cu-6 to:

•	 całkowicie schelatowane mikroelementy,
•	 natychmiastowa przyswajalność miedzi przez 

rośliny,
•	 doskonała rozpuszczalność,
•	 stabilność w szerokim zakresie pH,
•	 pełna dawka miedzi dla rośliny.

Chelat L-Actipol	EDTA	Cu-6 skutecznie i szybko reaguje 
na rzeczywiste potrzeby roślin. Jest bardzo efektywny 
również w okresie, kiedy przyswajalność tego pier-
wiastka przez system korzeniowy roślin jest ograni-
czona (susza, nieodpowiednie pH, niskie temperatury). 
Chelat miedzi przeznaczony jest do pozakorzeniowego 
dokarmiania roślin i fertygacji. Pokrywa zwiększone 
zapotrzebowanie na miedź, zwłaszcza zbóż jarych i 
ozimych, kukurydzy oraz roślin okopowych.

L-Actipol	- seria płynnych szybko przyswajalnych na-
wozów jednoskładnikowych do dokarmiania pozako-
rzeniowego i fertygacji:

•	 L-Actipol DTPA Fe-6
•	 L-Actipol EDTA Mn-6
•	 L-Actipol EDTA Zn-6
•	 L-Actipol EDTA Cu-6
•	 L-Actipol EDTA Mo-6
•	 L-Actipol EDTA Co-4

Actipol	 - seria krystalicznych szybko przyswajalnych  
nawozów jednoskładnikowych do dokarmiania poza-
korzeniowego i fertygacji:

•	 Actipol EDTA Zn-15
•	 Actipol EDTA Cu-15
•	 Actipol EDTA Fe-13
•	 Actipol DTPA Fe-15
•	 Actipol EDTA Mn-13
•	 Actipol DTPA Mn-10
•	 Actipol EDTA Co-13

L-Actipol EDTA Cu-6 miedź

Gwarantowany skład: 6% miedzi – chelat EDTA

www.arkop.pl

Płynny chelat miedzi EDTA
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L-Actipol	EDTA	Cu–6	miedź
Dawkowanie

Uprawy Termin	zabiegu Dawka
[l/ha]

Ilość	cieczy	
roboczej	

[l/ha]

Zboża

ozime
I – Jesień-w fazie widocznych 3-6 liści*
II – Początek strzelania w źdźbło*
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,4-1 200-300

jare

I – Faza krzewienia*
II – Faza strzelanie w źdźbło*
III – Początkowa faza liścia flagowego*
IV – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

Kukurydza 
I – Od fazy 4-6 liści**
II – Przed wyrzuceniem wiech**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,6-1,4 200-300

Burak cukrowy
I – Od faza 4-6 liści**
II – Przed zwarciem międzyrzędzi**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,6-1,4 200-300

Rzepak
I – W okresie intensywnego wzrostu**
II – Przed kwitnieniem**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,6-1,4 200-300

Strączkowe I – Rozwój liści*
II – Intensywny wzrost (wydłużenie międzywęźli)* 0,6-1,0 200-300

Warzywnicze I – Profilaktycznie od początku wegetacji do zbioru plonów*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 dni* 2-3 400-600

Drzewa 
i krzewy 
owocowe

I – Profilaktycznie w całym okresie wegetacji*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni* 2-3 700-1000

Rośliny 
ozdobne

I – Na początku wegetacji**
II – W fazie intensywnego wzrostu**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,1-0,2
100

(10-20ml na 
10l wody)

Inne I – Profilaktycznie 1-3 zabiegi w ciągu okresu wegetacyjnego**
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni** 0,5-1 300-400

Fertygacja:	z	4	ml	L-Actipol	EDTA	Cu-6,	na	1000	l	wody,	uzyskuje	się	roztwór	0,3	mg	Cu/l

*- zabieg zalecany w programie nawożenia
**- zabieg opcjonalny 

Sporządzanie	roztworu	roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23%, 
nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą 
do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, nawóz dolistny, L-
-Actipol EDTA Cu-6, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania 
przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek L-Actipol EDTA 
Cu-6.



Charakterystyka i zasada działania
Chelaty to związki kompleksowe, w których odpowiedni związek organiczny połączony jest z jonem metalu.

Chelat L-Actipol EDTA Mn-6 to:

•	 całkowicie schelatowane mikroelementy,
•	 natychmiastowa przyswajalność manganu przez rośliny,
•	 doskonała rozpuszczalność,
•	 stabilność w szerokim zakresie pH,
•	 pełna dawka manganu dla rośliny.

Chelat L-Actipol EDTA Mn-6 skutecznie i szybko reaguje na rzeczywiste potrzeby roślin. Jest bardzo efektyw-
ny również w okresie, kiedy przyswajalność tego pierwiastka przez system korzeniowy roślin jest ograniczony 
(susza, nieodpowiednie pH, niskie temperatury). Chelat manganu przeznaczony jest do pozakorzeniowego do-
karmiania roślin i fertygacji. Pokrywa zwiększone zapotrzebowanie na mangan: zbóż jarych i ozimych, roślin 
okopowych, drzew i krzewów owocowych oraz warzyw.

Mangan i jego znaczenie
Mangan w dużych ilościach występuje w tkankach merystematycznych i pełni wiele ważnych funkcji w roślinie. 
Ten istotny pierwiastek bierze udział m.in. w procesie fotosyntezy oraz jest aktywatorem enzymów redukcji 
azotanów, metabolizmu białek, cukrów i lipidów. Aktywuje on również enzymy biorące udział w procesie od-
dychania. Pierwiastek ten także wspiera wzrost korzeni bocznych i wpływa korzystnie na wzrost składników 
jakościowych jak np. witamina C.

Skutki niedoboru manganu
•	 chloroza międzyżyłkowa (chloroza „cętkowana”),
•	 zahamowanie wzrostu roślin,
•	 żółknięcie i zasychanie liści,
•	 ograniczenie procesu fotosyntezy i oddychania,
•	 zwiększenie wrażliwości roślin na niskie temperatury,
•	 na liściach owsa występuje nekrotyczne szare plamki „szara plamistość”,
•	 pogorszenie jakości plonu.

L-Actipol - seria płynnych szybko przyswajalnych na-
wozów jednoskładnikowych do dokarmiania pozako-
rzeniowego i fertygacji:

•	 L-Actipol DTPA Fe-6
•	 L-Actipol EDTA Mn-6
•	 L-Actipol EDTA Zn-6
•	 L-Actipol EDTA Cu-6
•	 L-Actipol EDTA Mo-6
•	 L-Actipol EDTA Co-4

Actipol - seria krystalicznych szybko przyswajalnych  
nawozów jednoskładnikowych do dokarmiania poza-
korzeniowego i fertygacji:

•	 Actipol EDTA Zn-15
•	 Actipol EDTA Cu-15
•	 Actipol EDTA Fe-13
•	 Actipol DTPA Fe-15
•	 Actipol EDTA Mn-13
•	 Actipol DTPA Mn-10
•	 Actipol EDTA Co-13

L-Actipol EDTA Mn-6 mangan

Gwarantowany skład: 6% manganu – chelat EDTA

www.arkop.pl

Płynny chelat manganu EDTA
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L-Actipol EDTA Mn–6 mangan
Dawkowanie

Uprawy Termin zabiegu Dawka
[l/ha]

Ilość cieczy 
roboczej 

[l/ha]

Zboża

ozime
I – Pełnia krzewienia**
II – Faza strzelanie w źdźbło*
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

1,4-1,75 200-300

jare

I – Pełnia krzewienia*
II – Faza strzelanie w źdźbło*
III – Początkowa faza liścia flagowego*
IV – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

Ziemniak
I – Formowanie pędów*
II – Powstawanie kwiatostanów*
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,7-2,1 200-300

Kukurydza 
I – Od 4 do 10 liścia**
II – Prze wyrzuceniem wiech**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,7-1,75 200-300

Burak cukrowy

I – Faza 4-8 liści*
II – Faza 9 liści i więcej*
III – Przed zakryciem międzyrzędzi*
IV – Interwencyjnie po stwierdzeniu objawów chorobowych chwościka*

1,4-1,75 200-300

Rzepak
I – Faza formowania pędów bocznych**
II – Faza intensywnego wzrostu-wydłużenie łodygi*
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

1,4 200-300

Strączkowe I – Rozwój liści*
II – Intensywny wzrost (wydłużenie międzywęźli)* 0,5-1,4 200-300

Warzywnicze I – Profilaktycznie od początku wegetacji do zbioru plonów*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 dni* 1,75-2,6 400-600

Drzewa 
i krzewy 
owocowe

I – Profilaktycznie w całym okresie wegetacji*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni* 1,75-2,6 700-1000

Rośliny 
ozdobne

I – Na początku wegetacji**
II – W fazie intensywnego wzrostu**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,1-0,2
100

(10-20ml na 
10l wody)

Inne I – Profilaktycznie 1-3 zabiegi w ciągu okresu wegetacyjnego**
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni** 0,5-1,4 300-400

Fertygacja: z 9 ml L-Actipol EDTA Mn-6, na 1000 l wody, uzyskuje się roztwór 0,65 mg Mn/l

*- zabieg zalecany w programie nawożenia
**- zabieg opcjonalny

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23%, 
nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą 
do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, nawóz dolistny 
L-Actipol EDTA Mn-6, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania 
przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek L-Actipol EDTA 
Mn-6.



Charakterystyka i zasada działania
Chelaty to związki kompleksowe, w których odpowiedni związek organiczny połączony jest z jonem metalu.

Chelat L-Actipol EDTA Mo-6 to:

•	 całkowicie schelatowane mikroelementy,
•	 natychmiastowa przyswajalność molibdenu przez rośliny,
•	 doskonała rozpuszczalność,
•	 stabilność w szerokim zakresie pH,
•	 pełna dawka molibdenu dla rośliny.

Chelat L-Actipol EDTA Mo-6 skutecznie i szybko reaguje na rzeczywiste potrzeby roślin. Jest bardzo efektywny 
również w okresie, kiedy przyswajalność tego pierwiastka przez system korzeniowy roślin jest ograniczona (su-
sza, nieodpowiednie pH, niskie temperatury). Chelat molibdenu przeznaczony jest do pozakorzeniowego dokar-
miania roślin i fertygacji. Pokrywa zwiększone zapotrzebowanie na molibden w szczególności u rośliny motylko-
wych oraz rzepaku i warzyw kapustnych.

Molibden i jego znaczenie
Funkcje molibdenu w roślinie poznano przede wszystkim w przemianach azotowych. Pierwiastek ten odgrywa 
istotną rolę w wiązaniu azotu cząsteczkowego przez bakterie, glony jak i rośliny motylkowate żyjące w symbiozie 
z bakteriami brodawkowymi. Ponadto molibden wchodzi w skład dwóch bardzo ważnych enzymów odgrywają-
cych kluczową rolę w gospodarce azotowej. Bierze on również udział w syntezie witaminy C oraz metabolizmie 
fosforowym.

Skutki niedoboru molibdenu
•	 redukcja blaszki liściowej u roślin motylkowych,
•	 chloroza brzeżna jak i całych liści,
•	 nekrozy,
•	 zakłócenie wykształcenia róż u kalafiora i brokułu („guzikowatość”),
•	 liście kalafiora stają się lancetowate a młodsze liście ulegają redukcji („biczykowatość”),
•	 złe wykorzystanie azotu, nadmierna kumulacja azotanów w warzywach,
•	 ograniczenie wiązania azotu atmosferycznego,
•	 osłabienie odporności na choroby.

L-Actipol EDTA Mo-6 molibden

Gwarantowany skład: 6% molibdenu – chelat EDTA

www.arkop.pl

Płynny chelat molibdenu EDTA
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L-Actipol EDTA Mo–6 molibden

Dawkowanie

Uprawy Termin zabiegu Dawka
[l/ha]

Ilość cieczy 
roboczej [l/ha]

Zboża ozime
I – Jesienią w fazie widocznych 3-6 liści*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 
dni**

0,15-0,2 200-300

Ziemniak
I – Początek powstawania bulw*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 
dni**

0,15-0,25 200-300

Burak 
cukrowy

I – Faza 9 liści właściwych i więcej*
II – Przed zakryciem międzyrzędzi*
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu objawów chorobowych 
chwościka*

0,15-0,25 200-300

Rzepak

I – Jesień w fazie 4-6 liścia**
II – Wiosną po ruszeniu wegetacji**
III – W fazie intensywnego wzrostu-wydłużenie łodygi*
IV –Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 
dni**

0,2-0,4 200-300

Kalafior, 
brokuł I – Rozwój ulistnienia* 1 400-600

Inne 
warzywnicze

I – Profilaktycznie od początku wegetacji do zbioru plonów*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 
dni*

0,15-0,3 400-600

Strączkowe 
i motylkowe

I – Rozwój liści*
II – W fazie intensywnego wzrostu (wydłużenie międzywęźli)*
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 
dni**

0,2-0,4 200-300

Inne
I – Profilaktycznie 1-3 zabiegi w ciągu okresu wegetacyjnego**
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 
dni**

0,15-0,25 300-400

Fertygacja: z 1 ml L-Actipol EDTA Mo-6, na 1000 l wody, uzyskuje się roztwór 0,074  mg Mo/l

*- zabieg zalecany w programie nawożenia
**- zabieg opcjonalny

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23%, 
nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą 
do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, nawóz dolistny, L-
-Actipol EDTA Mo-6, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania 
przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek L-Actipol EDTA 
Mo-6.

L-Actipol - seria płynnych szybko przyswajalnych nawo-
zów jednoskładnikowych do dokarmiania pozakorzenio-
wego i fertygacji:

•	 L-Actipol DTPA Fe-6
•	 L-Actipol EDTA Mn-6
•	 L-Actipol EDTA Zn-6
•	 L-Actipol EDTA Cu-6
•	 L-Actipol EDTA Mo-6
•	 L-Actipol EDTA Co-4

Actipol - seria krystalicznych szybko przyswajalnych  na-
wozów jednoskładnikowych do dokarmiania pozakorze-
niowego i fertygacji:

•	 Actipol EDTA Zn-15
•	 Actipol EDTA Cu-15
•	 Actipol EDTA Fe-13
•	 Actipol DTPA Fe-15
•	 Actipol EDDHA Fe-6
•	 Actipol EDDHSA Fe-6
•	 Actipol EDTA Mn-13
•	 Actipol DTPA Mn-10
•	 Actipol EDTA Co-13



Charakterystyka i zasada działania
Chelaty to związki kompleksowe, w których odpowiedni związek organiczny połączony jest z jonem metalu.

Chelat L-Actipol EDTA Zn-6 to:

•	 całkowicie schelatowane mikroelementy,
•	 natychmiastowa przyswajalność cynku przez rośliny,
•	 doskonała rozpuszczalność,
•	 stabilność w szerokim zakresie pH,
•	 pełna dawka cynku dla rośliny.

Chelat L-Actipol EDTA Zn-6 skutecznie i szybko reaguje na rzeczywiste potrzeby roślin. Jest bardzo efektywny 
również w okresie, kiedy przyswajalność tego pierwiastka przez system korzeniowy roślin jest ograniczony (su-
sza, nieodpowiednie pH, niskie temperatury). Chelat cynku przeznaczony jest do pozakorzeniowego dokarmiania 
roślin i fertygacji. Pokrywa zwiększone zapotrzebowanie na cynk, zwłaszcza u kukurydzy, zbóż jarych i ozimych, 
roślin okopowych oraz drzew i krzewów owocowych.

Cynk i jego znaczenie
Cynk pełni w organizmie roślinnym znaczącą rolę w regulacji metabolizmu kwasów nukleinowych. Jest także 
związany z metabolizmem aminokwasów i białek, pośrednio wpływa na tworzenie się hormonów wzrostu-
-auksyn – oraz bierze udział w metabolizmie cukrów. Ponadto cynk jest aktywatorem bardzo wielu enzymów, 
dlatego też znacznie poprawia zdrowotność roślin.

Skutki niedoboru cynku
•	 zahamowanie wydłużania międzywęźli pędów (rozetkowość pędów),
•	 redukcja blaszek liściowych (liście małe i wąskie),
•	 międzyżyłkowa cętkowana chloroza młodych liści,
•	 zaburzenia w rozwoju generatywnym kwiatów, owoców i nasion,
•	 słaba jakość plonu,
•	 zamieranie wierzchołków pędów,
•	 obniżka plonu.

L-Actipol - seria płynnych szybko przyswajalnych na-
wozów jednoskładnikowych do dokarmiania pozako-
rzeniowego i fertygacji:

•	 L-Actipol DTPA Fe-6
•	 L-Actipol EDTA Mn-6
•	 L-Actipol EDTA Zn-6
•	 L-Actipol EDTA Cu-6
•	 L-Actipol EDTA Mo-6
•	 L-Actipol EDTA Co-4

Actipol - seria krystalicznych szybko przyswajalnych  
nawozów jednoskładnikowych do dokarmiania poza-
korzeniowego i fertygacji:

•	 Actipol EDTA Zn-15
•	 Actipol EDTA Cu-15
•	 Actipol EDTA Fe-13
•	 Actipol DTPA Fe-15
•	 Actipol EDTA Mn-13
•	 Actipol DTPA Mn-10
•	 Actipol EDTA Co-13

L-Actipol EDTA Zn-6 cynk

Gwarantowany skład: 6% cynku – chelat EDTA

www.arkop.pl

Płynny chelat cynku EDTA
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L-Actipol EDTA Zn–6 cynk

Dawkowanie

Uprawy Termin zabiegu Dawka
[l/ha]

Ilość cieczy 
roboczej 

[l/ha]

Ziemniak
I – Formowanie pędów*
II – Od początek powstawania bulw do powstawania kwiatostanów*
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

2 200-300

Kukurydza 

I – Faza 3-5 liścia*
II – Faza 6-9 liścia*
III – Faza rozwoju źdźbła*
IV – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

2-3 200-300

Burak 
cukrowy

I – Faza 5-10 liści**
II – Przed zwarciem międzyrzędzi**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

1-2 200-300

Chmiel
I – Po wykształceniu pędów bocznych**
II – Przed kwitnienie**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

2-3 1000-3000

Warzywnicze I – Profilaktycznie od początku wegetacji do zbioru plonów*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 1-2 zabiegi co 10-14 dni* 2-3 400-600

Drzewa 
i krzewy 
owocowe

I – Profilaktycznie w całym okresie wegetacji*
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni* 2-3 700-1000

Rośliny 
ozdobne

I – Na początku wegetacji**
II – W fazie intensywnego wzrostu**
III – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni**

0,1-0,2

100
(10-20 ml 

na 10 l 
wody)

Inne I – Profilaktycznie 2-3 zabiegi w ciągu okresu wegetacyjnego**
II – Interwencyjnie po stwierdzeniu niedoboru 2-3 zabiegi co 10-14 dni** 0,5-1,5 300-400

Fertygacja: z 4 ml L-Actipol EDTA Zn-6, na 1000 l wody, uzyskuje się roztwór 0,3 mg Zn/l

*- zabieg zalecany w programie nawożenia
**- zabieg opcjonalny

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO-23%, 
nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą 
do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO-23%, nawóz dolistny, L-
-Actipol EDTA Zn-6, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania 
przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek L-Actipol EDTA 
Zn-6.
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