
Sposób użycia 
Folanx® Ca29 
 
 

Powyższe informacje oraz porady ustne, pisemne oraz wynikające z doświadczeń, dotyczące używania produktu, zostały 
sporządzone na podstawie uzyskanej wiedzy i są zalecanymi poradami rownież odnośnie praw osób trzecich. 
Uzyskanie porady nie zwalnia Państwa od sprawdzenia naszych aktualnych wskazówek - w szczególności naszych kart 
charakterystyki oraz informacji technicznych - oraz naszych produktów pod względem przydatności do planowanego 
wykorzystania. Nie mamy kontroli nad korzystaniem i przerabianiem naszych produktów oraz na podstawie naszych wskazówek 
wykonanymi przez Państwa produktami dlatego podlegają one Państwa odpowiedzialności. Sprzedaż naszych produktów 
następuje na podstawie naszych aktualnych warunków sprzedaży i dostawy. 11/2011 

Folanx® Ca29 to nowy wapniowy nawóz dolistny do nawożenia roślin i owoców. Duża zawartość 
wapnia w nawozie zwiększa mechaniczny opór ścian komórkowych przeciwko przenikaniu 
patogenów. Wapno zwiększa stabilność tkanek, redukując tym samym szkody fizjologiczne owoców i 
roślin. 
Folanx® Ca29 zawiera mrówczan wapnia, który jest bardzo szybko wchłaniany przez roślinę, 
zapewniając równocześnie doskonały transport wapnia do poszczególnych cześci roślin. 
 
Jabłko/gruszka 
- zapobiega gorzkiej plamistości podskórnej, zbrunatnieniu miąższu oraz zbrunatnieniu skórki 

owoców 
- stosować 2 do 4 - krotnie 2,5 kg/ha/metr wysokości korony - po fazie kwitnienia do uzyskania przez 

owoc średnicy 40 mm (wielkość orzecha włoskiego) 
- stosować 2 do 4 krotnie 2,5 kg/ha/ metr wysokości korony - od lata do zbiorów 
 
Śliwa 
- w celu zwiększenia zaopatrzenia w wapń oraz dla uzyskania stabilniejszych i jędrniejszych owoców 
- stosować 2 - 6 krotnie 2,5 kg/ha/metr wysokości korony - po kwitnieniu do zbiorów 
 
Truskawki i maliny 
- w celu zwiększenia jędrności miąższu oraz dla uzyskania stabilniejszych i większych owoców 
- 5,0 - 7,5 kg/ha od fazy wzrostu kwiatostanu do fazy kwitnienia 
- stosować 7,5 kg/ha w zależności od warunków pogodowych co 7 - 14 dni od początku rozwoju 

owoców 
- stosując środek podczas fazy kwitnienia, dawka nie powinna przekraczać 5 kg/ha 
 
Winorośl 
- w celu uzyskania jędrniejszych jagód oraz zmniejszenia występowania zgnilizny owoców 
- stosować 3 - 8 krotnie w ilości 2,5 kg/ha 
- stosować 1 - 2 krotnie gdy kwiatostany są całkowicie rozwinięte 
- stosować powtórnie podczas fazy rozwoju owoców do początku fazy wybarwiania się jagód 
 
Pomidory/papryka 
- w celu zapobiegania suchej zgniliźnie owoców  
- 5,0 do 10 kg/ha od początku kwitnienia do fazy przebarwiania owoców 5 do maksymalnie 10 

aplikacji 
 
Warzywa kapustne 
- w celu zapobiegania brunatnieniu liści 
- stosować 3 - 4 krotnie 5,0 - 7,5 kg/ha od początku formowania główki 
 
 
Nie powinna zostać przekroczona maksymalnie dopuszczalna dawka produktu Folanx® Ca29, w ilości 
20,0 kg/ha, aby uniknąć reakcji fitotoksycznej u roślin. 
 

 Dobre i całkowite pokrycie jest warunkiem dobrych wyników aplikacji 
 Objetość użytej wody nie powinna być niższa niż 500 L/ha 
 Po sporządzeniu cieczy przeznaczonej do oprysku należy ją niezwłocznie rozprowadzić 
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Środki ostrożności 
- Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, nie dopuszczać do styczności z oczami, skórą oraz 

odzieżą. 
- Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.  

Po użyciu umyć ręce. 
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady okulisty. 
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza 
- Przechowywać w temperaturze 5 °C - 30 °C w zamkniętym orginalnym opakowaniu lub 

odpowiednim dopuszczonym opakowaniu zastępczym w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i 
zwierząt. 

 
 
Mieszalność 
Folanx® Ca29 można mieszać z większością środków ochrony roślin.  
Należy wykonać próbę mieszalności produktów przeznaczonych do zmieszania razem.  
Należy unikać mieszania produktu Folanx® Ca29 z innymi preparatami zawierającymi wapń oraz ze 
zwilżaczami. W razie wystąpienia pytań prosimy o kontakt z doradcą technicznym. 
 
 
Sporządzenie roztworu 
Folanx® Ca29 jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Folanx® Ca29 dodać do opryskiwacza 
nieustannie mieszając ciecz. Produkt Folanx® Ca29 powinien być dodany do cieczy przeznaczonej do 
oprysku jako pierwszy, przed dodaniem innych produktów. Ciecz należy niezwłocznie rozprowadzić. 
Należy unikać dużej różnicy temperatur w cieczy . 
 
 
Odpowiedzialność cywilna 
Odpowiedzialność cywilna producenta ograniczona jest wyłącznie na dostawę produktów 
sprawdzonych podczas sprzedaży w ich orginalnym opakowaniu oraz ze składem zgodnym z opisem 
na opakowaniu. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieodpowiedniego użycia produktu jak i 
również za negatywne skutki, których główną przyczyną są warunki pogodowe, skład i stan gleby, 
wrażliwość gatunkowa itd. 
 
 
Adres kontaktowy 
LANXESS Distribution GmbH 
Katzbergstr. 1 
D-40764 Langenfeld 
Germany 
 
Tel.: +49 2173 2033-0 
Fax: +49 2173 2033-108 
E-Mail: info@lanxess-distribution.com 


