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Minomit®  
 

Vandig opløsning af mikronæring til planter. De tunge metaller er alle chelateret og derfor let tilgængelige for planter. 
Indhold:___________________________                        Data:_____________________________                  
 
Grundstof     Vægtprocent     gram/liter.  
Jern           (Fe)         1,64            20,0        pH Koncentrat            7 
Mangan     (Mn)        0,93            11,4        Min. opbevaringstemperatur         5 °C 
Kobber      (Cu)         0,08              1,0        Vægtfylde             1,2 kg/L 
Zink           (Zn)         0,24              3,0  
Bor            (B)           0,27              3,3 
Molybdæn (Mo)        0,02              0,25__       _________________________________     
       
Nogle fremstiller stadig selv mikroblanding efter recepten: Jernchelat + ManganSulfat + Kobbersulfat + Zinksulfat + 
Solubor + Natriummolybdat. 
I denne blanding er kun jernet chelateret og i visse tilfælde kun det man får virkning af, selvom de øvrige 
mikronæringsstoffer beviseligt findes i blandingen, kan de optræde i så tunge opløselige forbindelser, at deres virkning 
er minimal. I brugsopløsninger vil de ikke chelaterede metaljoner kunne danne uklarheder der kan holdes tilbage i 
måtternes fibre eller stoppe dryp og dyser. Denne risiko bør undgås – anvend derfor altid Minomit® 
 
Med Minomit® undgår man udfældninger af tungt- eller uopløselige metalforbindelser og reducerer derfor stop i dryp 
og dyser. 
 
Minomit® er overchelateret, hvilket betyder at eventuelle metaljoner (Jern, Zink, Kobber, Mangan) i råvandet kan blive 
chelateret og derved udnyttet. 
 

Brugsanvisning:  
Minomit® kan blandes med alle almindelige plantegødninger, dog må det ikke tilsættes syrekarret. Ved anvendelse af 
nedenfor nævnte mængder pr. 1000 liter vand, vil der tilføres følgende ppm (gram pr. 1000 liter). 
 
     Jern        Mangan    Kobber        Zink             Bor        Molybdæn 

Minomit®     Fe             Mn         Cu             Zn              B             Mo            
pr. 1000 L. vand                  (ppm)         (ppm)       (ppm)         (ppm)          (ppm)        (ppm)       
            
            50 ml      1,0           0,55         0,050          0,15             0,17        0,013 
            75 ml      1,5           0,82         0,075          0,23             0,25        0,019 
          100 ml      2,0           1,14         0,100          0,30             0,33        0,025  
          125 ml       2,5           1,30         0,125          0,38             0,43        0,032 
          150 ml      3,0           1,70____ 0,150_____0,45             0,50__    0,038____ 
 
Findes der specielle ønsker kan Minomit® leveres eksempelvis uden Bor eller uden Zink (klik på kunde designet 
mikronæring). 
Hvis behovet er ekstra Jern, Kobber eller Zink, kan der leveres chelater af disse komponenter. 

 
Minomit® leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 1000 liter 
 

  
PS: Mangler du recept hjælp, klik evt. på Hvordan anvendes tabellerne, Recept hjælp, Retningsrecept eller kontakt 
Interfiller A/S  
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