
Katalog produktów

Z mysla o Twoich plonach

®





Nawozy mineralne     w roztworowej i innowacyjnej - zawiesinowej formie                             
Prezentujemy Państwu 25 nawozów dolistnych VitaFer w tradycyjnej, roztworowej postaci oraz innowacyjnej, płynnej zawiesiny.  Wyróżnia je m.in.:
 • zastosowanie nowoczesnej, zawiesinowej formulacji, która łączy cechy nawozów krystalicznych oraz roztworowych,
 • precyzyjne rozdrobnienie wszystkich składników do wielkości nano, co wpływa na wzrost ilości składników przyswajanych przez rośliny,
 • dodatek najwyższej jakości adiuwantów, czyli środków poprawiających właściwości cieczy roboczej,
 • dodatek naturalnie występującego w niewielkich ilościach u roślin sterydu „epibrasinolid” (EPIN).

Adiuwanty

Antyodparowywacze
Tworzą warstwę, która chroni mikrokropelki przed 
wyparowaniem, zanim osiągną one powierzchnię liści. 
Zapewniają właściwe pobieranie i wyższą skuteczność zabiegu.
 

Reaktywują wyschnięty preparat na powierzchni liści. 
Poprzez to, czas wchłaniania jest dłuższy i przyswajanie 
jest lepsze.

Powodują optymalne przyleganie roztworu i zapobiegają 
zmyciu środka z powierzchni podczas deszczu lub zraszania 
roślin. Straty nawozu są wtedy ograniczone do minimum.

Gwarantują równomierny rozkład cieczy roboczej. Dzięki 
lepszemu pokryciu liści następuje lepsze pobieranie i wyższa 
skuteczność, jak również większe bezpieczeństwo stosowania.

Wpływa pozytywnie na wchłanialność substancji odżywczych. 
Optymalizuje odczyn cieczy roboczej. Chroni mikroskładniki 
przed reakcjami z twardą wodą. 

Humektanty
  

Środki zwiększające przyczepność
  

Surfaktanty (środki powierzchniowo czynne)

  

Chelatyzacja za pomocą EDTA

 
+EDTA

®

EPIN
EPIN odpowiada za:
• poziom odporności roślin na 
   niekorzystne czynniki,
• prawidłowy przebieg rozwoju roślin,
• końcową jakość i ilość plonów.

NOWOŚĆ !

EPIN jest ekologicznie bezpieczny i nietoksyczny dla ludzi i zwierząt, a  
wykorzystany w procesie nawożenia przyczynia się w znacznym stopniu  
do poprawy jego efektywności.

„Epibrasinolid” (EPIN) należy do niedawno odkrytej grupy substancji, które 
występują naturalnie w niewielkich ilościach u roślin. Jego podstawową 
funkcją jest stymulowanie procesów fizjologicznych, a prawidłowy poziom 
ma decydujący wpływ na wielkość i jakość osiąganych plonów.

Nawozy VitaFer, jako jedyne w Europie zawierają dodatek 
niedawno odkrytego, naturalnie występującego u roślin 
sterydu „Epibrasinolid”.



Zoptymalizowaną absorpcję makro i mikroskładników

Zwiększoną odporność roślin

Zwiększony przyrost masy roślinnej

Wzrost jakości i ilości plonowania 

mieszalność ze środkami ochrony roślin

wysokie stężenie składników 

wysokie bezpieczeństwo dla roślin

zawartość adiuwantów

rozpuszczalność w twardej wodzie

wysoka stabilność cieczy roboczej

chemicznie czyste surowce

lepsze warunki przechowywania

Porównanie nawozów

Nawozy 
krystaliczne

Nawozy 
roztworowe 

tradycyjne

Nawozy 
roztworowe 

Nawozy 
zawiesinowe

Nowoczesna - zawiesinowa formulacja

Formulacja zawiesinowa jest nowym rozwiązaniem, które łączy ze sobą 
pozytywne właściwości nawozów roztworowych i krystalicznych,  m.in.:

      wysokie stężenie składników, jak w nawozach krystalicznych,
      wysoka rozpuszczalność, jak nawozów roztworowych,
      łatwe stosowanie, jak nawozów roztworowych,
      możliwość stosowania po ujawnieniu się deficytów.

W efekcie wydajność przeprowadzanych zabiegów jest dużo wyższa, co
przekłada się na niższe koszty nawożenia.

 

Właściwość

Technologia nanocząsteczek

10
0 

nm

dużo wyższa rozpuszczalność w wodzie,
wyższa aktywność chemiczna,
efektywniejsza absorpcja przez rośliny.

-9

Wyróżnia je:

Jednolite rozdrobnienie wszystkich składników wpływa na:

więcej na www.vitafer.pl

Nanocząsteczki  to  bardzo  małe  cząsteczki, których  wielkość sięga do stu 
nanometrów (1nm = 10  m). Posiadają one dużo lepsze właściwości 
biologiczne, chemiczne i fizyczne w porównaniu do cząsteczek  
znajdujących się w tradycyjnych nawozach.

Nawozy mineralne     w roztworowej i innowacyjnej - zawiesinowej formie                             
®



 Nowoczesne nawozy                             
®



Nawóz ZbożaRzepak
Burak 

cukrowy Kukurydza Ziemniak Uprawy
sadownicze

Uprawy
warzywnicze

VitaFer® Macro
VitaFer® Macro P
VitaFer® Macro K
VitaFer® Macro PK
VitaFer® Kombi
VitaFer® Micro
VitaFer® Mg
VitaFer® EXTRA Ca
VitaFer® Zn+B
VitaFer® EXTRA Zn
VitaFer® EXTRA Mn
VitaFer® Cu
VitaFer® Fe
VitaFer® Si

VitaFer® PowerPhos
VitaFer® BacPhos
VitaFer® Algi
VitaFer® Green

VitaFer® Ca

VitaFer® N
VitaFer® N+
VitaFer® P
VitaFer® K
VitaFer® S

VitaFer® B

Słonecznik Truskawka

Zalecene stosowanie nawozów
®

- idealnie dopasowany do interwencyjnego i zapobiegawczego stosowania
- może być stosowany w celu uzyskania wyższej jakości plonów



Możliwości mieszania nawozów
®

- mieszanie możliwe*
- mieszanie niemożliwe

* Roztwór powinien zostać wykorzystany od razu po sporządzeniu. W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie próbnego mieszania w małym 
   naczyniu, w celu sprawdzenia czy nie zachodzą niepożądane reakcje spowodowane np. nieodpowiednią jakością wody.
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Zawiesinowe nawozy dolistne
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-
-
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-

B

0,077

-

0,035

0,047
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0,047
0,047

-

0,508

-
-

5,480

Cu

0,063

6,750

0,076

0,060
0,064
0,061
0,061

-

0,798

-
-
-

Fe

0,077

-

0,138

0,133
0,143
0,135
0,135

-

1,450

-
-
-

Mn

0,140

0,675

0,076

0,020
0,021
0,020
0,020

-

2,175

27,880
-
-

Mo

0,014

-

0,001

0,009
0,010
0,009
0,009

-

0,015

-
-
-

Zn

0,035

0,675

0,076

0,047
0,050
0,047
0,047

-

1,450

-
19,50
5,480

VitaFer® Extra Ca

VitaFer® Cu 

VitaFer® Kombi 

VitaFer® Macro 
VitaFer® Macro P 
VitaFer® Macro K 
VitaFer® Macro PK 

VitaFer® Mg 

VitaFer® Micro 

VitaFer® Extra Mn
VitaFer® Extra Zn
VitaFer® Zn+B

pH

6,0 – 7,0

5,0 – 6,5

6,0 – 7,5

5,0 – 6,0
5,0 – 6,0
5,0 – 6,0
5,0 – 6,0

6,0 – 7,5

5,0 – 7,0

3,5 – 4,5
3,5 – 4,5
6,0 – 7,0

Gęstość

1,40

1,35

1,38

1,33
1,43
1,35
1,35

1,40

1,45

1,64
1,30
1,37

%

m/v

m/v

m/v

m/v
m/v
m/v
m/v

m/v

m/v

m/v
m/v
m/v
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-
-

-
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-
-

-
- 21,42

-
-
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-

-
-

0,010
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-
-
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-

VitaFer®  Si 
VitaFer® Fe 1,40

m/v
m/v

- -

Nawóz

-

-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

SiO2

20,00

Roztworowe nawozy dolistne

Biostymulujące nawozy dolistne

N P O K O CaOMgO SO B Cu Fe Mn Mo ZnpH Gęstość %Nawóz SiO2

VitaFer® N+ 

VitaFer® Ca 
VitaFer® B 

VitaFer® K 

VitaFer® N 

VitaFer® P 

VitaFer® S 

pH

5,5 – 6,5

4,0 – 5,0
7,0 – 8,0

5,5 – 7,5

6,5 – 7,5

5,5 – 7,0

5,5 – 6,5 

Gęstość

1,34

1,35
1,36

1,25

1,18

1,27

1,32 

%

m/v

m/v
m/v

m/v

m/v

m/v

m/v

N

36,18

-
-

6,25

14,16

6,35

19,80

P O

-

-
-

10,00

4,72

25,40

-
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-

-
-

15,00

7,08
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-
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-
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-

-

-

-

-

MgO
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-
-

-

-

-

-
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0,13

-
-

-

-

-

33,00

B

0,015

-
15,001

0,014

0,013

0,014

0,015

Cu

0,261

-
-

0,010

0,009

0,010

0,007

Fe

0,028

-
-

0,019

0,018

0,052

0,028

Mn

1,340

0,675
-

0,016

0,017

0,018

0,017

Mo

0,001

-
-

0,001

0,001

0,001

0,001

Zn

0,008

0,675
-

0,008

0,007

0,008

0,007

Nawóz

-

-
-
-
-

-

-

SiO2

-
-
-
-

5,0 – 6,5
4,0 – 5,5

1,23
1,11

m/v
m/v

3,08
-

-
2,20

1,85
2,20

0,17-
-

0,25
-

3,690
0,222 0,555 2,331

0,984
0,555

-
0,022

0,615
0,555

VitaFer® Algi 
VitaFer ®Green 

1,38
1,20

m/v
m/v

4,00
18,00

33,70
23,16

24,30 -
- -

- - -VitaFer® PowerPhos 
VitaFer® BacPhos - ------ -

-- - - -

3,0 – 4,0
5,0 – 6,0 1,40

5,0 – 6,0
5,0 – 6,0

-

Składy nawozów
®

0,004 2,006





BBCH 25 – 31

BBCH 13 – 25 BBCH 50 – 59

VitaFer Green
1 x 3 l/ha

VitaFer Micro
1 x 1 l/ha

VitaFer S
1 x 5 l/ha

VitaFer Kombi
1 x 3 l/ha

VitaFer Mg
1 x 3 l/ha

VitaFer Kombi
1 x 3 l/ha

VitaFer Cu
1 x 2 l/ha

VitaFer Algi
1 x 3 l/ha

WIOSNASPOCZYNEK 
ZIMOWY

BBCH 32 – 49

BBCH 11 BBCH 21 BBCH 31 BBCH 39 BBCH 51 BBCH 61

-
wanie Kwit-

nienie

VitaFer Green + VitaFer Micro

VitaFer Algi + VitaFer Mg + VitaFer Cu

VitaFer Kombi

VitaFer S + VitaFer Kombi

3,0 + 1,0

3,0 + 3,0 + 2,0

3,0

5,0 + 3,0

1

1

1

1

. .
®

Program nawożenia zbóż ozimych 



®

 VitaFer B
1 x 1,5 l/ha

  VitaFer B
1 x 1,5 l/ha

VitaFer Algi
1 x 3 l/ha

VitaFer Micro
1 x 1 l/ha

VitaFer Zn + B
1 x 2 l/ha

BBCH 10
Stadium liścieni

BBCH 39
Całkowite zakrycie 

międzyrzędzi

Rozwój liściRozwój liściKiełkowanie

BBCH 14
Faza 4 liści

Wzrost rozety
(zakrywanie międzyrzędzi)

Rozwój 
korzenia

spichrzowego

BBCH  31
Początek zakrywania 

międzyrzędzi

BBCH 12 – 14 BBCH 16 – 18

BBCH 31 – 39

Produkt
VitaFer Algi + VitaFer B
VitaFer Micro + VitaFer B
VitaFer Zn + B

Dawka l/ha 
3,0 + 1,5
1,0 + 1,5

2,0

Liczba zabiegów
1
1
1

Faza rozwojowa
BBCH 12 - 14   w fazie 2 - 4 liści
BBCH 16 - 18   w fazie 6 - 8 liści
BBCH  31 - 39   przed zwarciem międzyrzędzi

Program nawożenia buraków cukrowych



BBCH 13 – 14

BBCH 16

VitaFer Zn + B
1 x 2 l/ha

VitaFer P
1 x 4 l/ha

VitaFer Kombi
1 x 3 l/ha

BBCH 18

VitaFer Kombi
1 x 3 l/ha

VitaFer Algi
1 x 3 l/ha

BBCH 10 BBCH 30BBCH  15

VitaFer P + VitaFer Algi + VitaFer Zn + B

VitaFer Kombi

VitaFer Kombi

4,0 + 3,0 + 2,0

3,0

3,0

1

1

1

.
®

Program nawożenia kukurydzy



BBCH 20 – 25BBCH 16 – 18

VitaFer Green
1 x 2 - 3 l/ha

VitaFer S
1 x 3 - 5 l/ha

VitaFer Micro
1 x 0,5 l/ha

VitaFer K
1 x 4 l/ha VitaFer P*

1 x 4 l/ha

VitaFer Algi*
1 x 2 - 3 l/ha

   VitaFer B*
1 x 1 l/ha

VitaFer Kombi
1 x 2 - 3 l/ha

VitaFer Green
1 x 2 - 3 l/ha

  VitaFer B
1 x 1 l/ha

VitaFer Kombi
1 x 2 - 3 l/ha

  VitaFer B
1 x 1 l/ha

JESIEŃ WIOSNASPOCZYNEK 
ZIMOWY

BBCH 10
Liścienie całkowicie 

rozwinięte

BBCH 20
Brak pędów 

bocznych

BBCH 30
Brak międzywęźli 

(rozeta)

BBCH 50
Pąki kwiatowe zamknięte 

w liściach

BBCH 60
Otwarte 
pierwsze 

kwiaty

Kiełkowanie KwitnienieRozwój liści Rozwój pędów bocznych Wydłużanie pędu 
głównego

Rozwój pąków kwiatowych

BBCH 30 – 32 BBCH 50 – 52

BBCH 55 – 57

Produkt
VitaFer Micro + VitaFer K
VitaFer S + VitaFer Green
VitaFer Algi + VitaFer P + VitaFer B
lub*  VitaFer Algi + VitaFer Kombi
VitaFer Green + VitaFer B + VitaFer Kombi
VitaFer B + VitaFer Kombi

Dawka l/ha
0,5 + 4,0
3-5 + 2-3

2-3 + 4 + 1
2-3 + 2-3

2-3 + 1 + 2-3
1 + 2-3

Liczba zabiegów 
1
1
1

1
1

Faza rozwojowa
BBCH 16 - 18   w fazie 6 - 8 liści
BBCH 20 - 25   od początku rozwoju pędów bocznych do widocznych 5 pędów
BBCH 30 - 32   od początku wydłużania pędu głównego do widocznych   
2 międzywęźli
BBCH 50 - 52   początek rozwoju pąków kwiatowych
BBCH 55- 57   widoczne pąki kwiatowe (kwiatostan główny i boczne)

*  jeżeli nie ma możliwości
wczesnego dostarczenia azotu
doglebowo, należy zastosować
drugą kombinację

Program nawożenia rzepaku
®





Początek wegetacji Zielony pąk Różowy pąk Kwitnienie Opadanie płatków Wzrost zawiązków Wzrost owoców Dojrzewanie owoców Po zbiorach

   VitaFer Ca
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 4

VitaFer EXTRA Ca
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 4

VitaFer Algi
dawka 2,5 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Algi
dawka 2,5 l

liczba zabiegów 1

VitaFer P
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer P
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 2

VitaFer Green
dawka 2,5 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Green
dawka 2,5 l

liczba zabiegów 1

VitaFer K
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 2

VitaFer K*
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

  VitaFer B
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

  VitaFer B
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

  VitaFer B
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Zn + B
dawka 2,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Zn + B
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

*Zabieg przeprowadzić w przypadku wystąpienia warunków stresowych

Program nawożenia jabłoni
®



®

Początek wegetacji Zielony pąk Biały pąk Kwitnienie Opadanie płatków Wzrost zawiązków Wzrost owoców Dojrzewanie owoców Po zbiorach

   VitaFer Ca
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 2

  Vitafer B
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Kombi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Kombi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 2

Vitafer N
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Green
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer EXTRA Ca
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Micro
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Micro
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer P
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Algi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

  Vitafer B
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

  Vitafer B
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Green*
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Zn+B
dawka 2,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Zn+B
dawka 2,0 l

liczba zabiegów 1

*Zabieg przeprowadzić w przypadku wystąpienia warunków stresowych

Program nawożenia śliwy



Początek wegetacji Zielony pąk Biały pąk Kwitnienie Opadanie płatków Wzrost zawiązków Wzrost owoców Dojrzewanie owoców Po zbiorach

VitaFer Ca
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 2

Vitafer Micro
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 2

Vitafer Algi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 2

  Vitafer B
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 2

Vitafer EXTRA Ca
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer P
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer P
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Kombi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Kombi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Kombi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Green*
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer N*
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Green
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer N
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Zn+B
dawka 2,0 l

liczba zabiegów 1

VitaFer Zn+B
dawka 2,0 l

liczba zabiegów 1

*Zabieg przeprowadzić w przypadku wystąpienia warunków stresowych

Program nawożenia wiśni i czereśni
®



®

*Zabieg przeprowadzić w przypadku wystąpienia warunków stresowych

Vitafer Zn+B
dawka 2,0 l

liczba zabiegów 2

Vitafer Ca
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 2

Vitafer EXTRA Ca
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

  Vitafer B
dawka 2,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Algi*
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer P
dawka 4,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Green
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer K
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Green*
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer K
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Micro
dawka 1,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Kombi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer Kombi
dawka 3,0 l

liczba zabiegów 1

Vitafer N+
dawka 5,0 l

liczba zabiegów 1

Początek wegetacji Zielony pąk Biały pąk Pełnia kwitnienia Wzrost zawiązków Zbiory Po zbiorach

Program nawożenia truskawki





ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- i 
   kluczowych mikroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Zaopatruje rośliny w kluczowe składniki w okresie, kiedy naturalne 
   pobieranie ich  przez system korzeniowy jest zakłócone np.  przez 
   niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

VitaFer® Macro jest nawozem o wysokim stężeniu 
kluczowych dla rośliny składników: azotu, fosforu, 
potasu i pełnej palety mikroelementów. Nadaje się 
do zapobiegawczego stosowania, ale także do 
bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów 
w momencie objawienia się de�cytu. Dodatkowo 
wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które
poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® Macro z uwagi na swoją uniwersalność, 
doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów upraw. 
Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje 
wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni 
przed ich negatywnymi skutkami.

18,62% N + 18,62% P2O
 18,62% K2O + mikroelementy

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania azotu, potasu i fosforu

Uprawa                Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Buraki cukrowe 
Drzewa owocowe

Jagodowe

Kukurydza
Rzepak ozimy

Warzywa gruntowe
Zboża jare
Zboża ozime

Ziemniaki

2
3 – 5

3 – 5
 
3
3

3
3
3

3

2
kilka

kilka

2
2

3
2
2

2-3

od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39)
szczególnie polecany w przypadku wystąpienia suszy i braku możliwości pobierania 
makroelementów z gleby. Polecany także w fazie zielonego pąka oraz po kwitnieniu.
w trakcie suszy i braku możliwości pobierania makroelementów przez glebę oraz podczas 
intensywnego wzrostu roślin
faza 3 - 5 liści (BBCH 15-18); 2 tygodnie po pierwszym zabiegu
od początku wydłużania pędu głównego zaraz po spoczynku zimowym, do początku 
rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-52)
od 2 tygodnia po wschodach/wysadzeniu co 12 – 14 dni
od fazy 3 - 4 liści do początku kłoszenia (BBCH 13-50), w odstępie 12 - 14 dni
2 zabiegi po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31-50), 
w odstępie 12 - 14 dni
od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw (BBCH 35-73), 
w odstępach 12-14 dni

 Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- i 
   kluczowych mikroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Zaopatruje rośliny w fosfor w okresie, kiedy naturalne pobieranie go przez 
   system korzeniowy jest zakłócone np.  przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

VitaFer® Macro P jest nawozem o wysokim stężeniu fosforu 
oraz innych kluczowych dla rośliny składników: potasu, 
azotu i pełnej palety mikroelementów. Nadaje się do 
zapobiegawczego stosowania, ale także do bezpiecznego 
i szybkiego uzupełniania niedoborów w momencie 
objawienia się de�cytu. Dodatkowo wzbogacony jest 
o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości 
cieczy roboczej.

VitaFer® Macro P z uwagi na swoją uniwersalność, 
doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów upraw. 
Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost 
ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich 
negatywnymi skutkami.

14,30% N + 28,60% P2O5
+ 14,30% K2O + mikroelementy

 Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania fosforu, azotu i potasu

Uprawa                Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Buraki cukrowe 
Drzewa owocowe

Jagodowe

Kukurydza
Rzepak ozimy

Warzywa gruntowe
Zboża jare
Zboża ozime

Ziemniaki

2
5

3 – 5
 
3
3

3
3
3

2-3

2-3
kilka

kilka

2
2

3
1
2

2-3

od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39)
szczególnie polecany w przypadku wystąpienia suszy i braku 
możliwości pobierania makroelementów z gleby. Polecany 
także w fazie zielonego pąka oraz po kwitnieniu.
w trakcie suszy i braku możliwości pobierania makroelementów 
przez glebę oraz podczas intensywnego wzrostu roślin
faza 3 - 5 liści (BBCH 15-18); 2 tygodnie po pierwszym zabiegu
jesienią: 2 zabiegi od fazy 4-6 liści do dwóch tygodni przed 
końcem wegetacji jesiennej (BBCH 13-25), wiosną: 1 zabieg od 
wznowienia wzrostu do początku fazy kwitnienia (BBCH 25-50)
od 2 tygodnia po wschodach/wysadzeniu co 12 – 14 dni
od fazy 3 - 4 liści do początku kłoszenia (BBCH 13-50)
jesienią: 1 zabieg od fazy 3-4 liści do 10-14 dni przed 
spoczynkiem zimowym (BBCH 13-25), wiosną : 1 zabieg od 
wznowienia wzrostu do początku fazy kłoszenia (BBCH 31-50)
od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej 
bulw (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
• Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- 
   i kluczowych mikroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Poprawia gospodarkę wodną roślin, co podnosi ich tolerancję na suszę,
• Zaopatruje rośliny w potas w okresie, kiedy naturalne pobieranie go przez 
   system korzeniowy jest zakłócone np.  przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

VitaFer® Macro K jest nawozem o wysokim stężeniu 
potasu oraz innych kluczowych dla rośliny składników: 
fosforu, azotu i pełnej palety mikroelementów. Nadaje 
się do zapobiegawczego stosowania, ale także do 
bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów 
w momencie objawienia się de�cytu. Dodatkowo 
wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które 
poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® Macro K z uwagi na swoją uniwersalność, 
doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów upraw. 
Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje 
wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni 
przed ich negatywnymi skutkami.

13,50% N  + 6,75% P2O5
+ 33,75% K2O + mikroelementy

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania potasu, azotu i fosforu

Uprawa                Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Buraki cukrowe
Drzewa owocowe

Jagodowe

Kukurydza
Rzepak ozimy

Warzywa gruntowe

Zboża jare
Zboża ozime

Ziemniaki

2-3
5

3 – 5
 
3

2-3

2-3

3
2-3

2-3

2
kilka

kilka

1
2-3

3

1
3

3

od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39)
szczególnie polecany w przypadku wystąpienia suszy i braku 
możliwości pobierania makroelementów z gleby. Polecany 
także w fazie zielonego pąka oraz po kwitnieniu.
w trakcie suszy i braku możliwości pobierania makroelementów 
przez glebę oraz podczas intensywnego wzrostu roślin
w fazie szybkiego wzrostu (6-10 liści) - (BBCH 15-19)
jesienią: 1 zabieg od fazy 6-8 liści (BBCH 16-25), wiosną: 1-2 
zabiegi po zakończeniu spoczynku zimowego, do początku 
rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-52)
pierwszy od fazy 4 liścia (BBCH 14-16), następne co 14 dni, 
w celu zwiększenia odporności na warunki stresowe
od fazy 3 - 4 liści do początku kłoszenia (BBCH 13-50)
jesienią: 1 zabieg od fazy 3-4 liści (BBCH 13-25), wiosną : 2 zabiegi
po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31-50)
od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej 
bulw (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni

 Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Charakterystyka działania
• Przeciwdziała niedoborom składników odżywczych oraz uzupełnia je w momencie
   objawienia się de�cytu,
• Zapewnia rozwój roślin ze względu na zbilansowany skład makro- i kluczowych mikroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Zaopatruje rośliny w fosfor i potas w okresie, kiedy naturalne pobieranie ich przez system 
   korzeniowy jest zakłócone np. przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Zwiększa przeżywalność roślin po zimowaniu,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przez co zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

VitaFer® Macro PK jest nawozem o wysokim stężeniu 
fosforu i potasu oraz innych kluczowych dla rośliny 
składników: azotu i pełnej palety mikroelementów. 
Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także
 do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów 
w momencie objawienia się de�cytu. 
Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości 
adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® Macro PK z uwagi na swoją uniwersalność, 
doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów upraw. 
Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost 
ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich 
negatywnymi skutkami.

10,80% N + 21,60% P2O5
+ 21,60% K2O + mikroelementy

-

 

-

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania fosforu, potasu i azotu

Dawki i terminy stosowania

Uprawa                Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Buraki cukrowe
Drzewa owocowe

Jagodowe

Kukurydza
Rzepak ozimy

Warzywa gruntowe

Zboża jare
Zboża ozime

Ziemniaki

2-3
3-5

3 – 5
 

2-3
2-3

2-3

3
2-3

2-3

2-3
kilka

kilka

1
2

3

2
2

2-3

od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39)
szczególnie polecany w przypadku wystąpienia suszy i braku 
możliwości pobierania makroelementów z gleby. Polecany 
także w fazie zielonego pąka oraz po kwitnieniu.
w trakcie suszy i braku możliwości pobierania makroelementów 
przez glebę oraz podczas intensywnego wzrostu roślin
w fazie szybkiego wzrostu (6-10 liści) - (BBCH 15-19)
jesienią: 1 zabieg od fazy 4-6 liści do 2 tyg. przed końcem wege-
tacji jesiennej (BBCH 13-25), wiosną: 1 zabieg od wznowienia 
wzrostu do początku fazy kwitnienia (BBCH 25-50)
pierwszy od fazy 4 liścia (BBCH 14-16), następne co 14 dni, 
w celu zwiększenia odporności na warunki stresowe
od fazy 3 - 4 liści do początku kłoszenia (BBCH 13-50)
jesienią: 1 zabieg od fazy 3-4 liści (BBCH 13-25), wiosną : 2 zabiegi
po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31-50)
od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej 
bulw (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni

 Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Charakterystyka działania
• Szybko wyrównuje niedobory potasu, magnezu, azotu, siarki oraz kluczowych 
   mikroelementów, a także zapobiega wystąpieniu de�cytów tych składników,
• Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- i 
   kluczowych mikroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Dostarcza roślinie potrzebne składniki w momencie, gdy naturalne 
   pobieranie ich  przez system korzeniowy jest zakłócone np.  przez 
   niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

VitaFer® Kombi jest nawozem o wysokim stężeniu potasu, 
magnezu i azotu z dodatkiem siarki i pozostałych 
mikroelementów. Nadaje się do zapobiegawczego 
stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego 
uzupełniania niedoborów w momencie objawienia się 
de�cytu. Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości 
adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® Kombi polecany jest dla upraw rolniczych, 
sadowniczych i warzywniczych. Podnosi ich odporność 
na warunki stresowe oraz patogeny, zapewnia prawidłowy 
rozwój i polepsza ich zdolności przechowalnicze, co 
przekłada sie na zdrowe plony o wysokiej wartości 
handlowej.

27,60% N + 20,70% K2O + 2,76% MgO
+ 2,30% SO3 + mikroelementy

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania potasu, magnezu, azotu i siarki

Dawki i terminy stosowania

Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami fosforanowymi. 

Uprawa                Terminy zabiegów     Liczba          Dawka 
zabiegów        (l/ha)

Buraki cukrowe

Cebula, por

Chmiel
Drzewa i krzewy 
owocowe
Kapusta, kala�or, 
brokuł
Kukurydza
Marchew, pietruszka

Ogórek, pomidor

Rzepak
Zboża
Ziemniaki

2

2–3

3
3

2–3

2
2–3

2–3

3
2–3

3

3

3–5

3
3

3–5

2–3
3–5

3–5

2
2

2–3

od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39), 
w odstępach 12-14 dni
od fazy 3 – 4 liści (BBCH 13-25) lub 2 tygodnie po sadzeniu, w odstępach 
7 – 14 dni
w okresie intensywnego wzrostu
od fazy różowego/białego pąka (BBCH 51)

od fazy 4 – 6 liści (BBCH 15-19) w odstępach 7 - 14 dni

od fazy 4 do fazy 8 liści (BBCH 15-18)
od fazy tworzenia korzenia spichrzowego (BBCH 41-50) do 3 tygodni 
przed zbiorem w odstępach co 7 – 14 dni
od fazy 3 – 4 liści (BBCH 13-25) (lub 2 tygodnie po sadzeniu) w odstępach 
7 – 10 dni 
od rozpoczęcia wzrostu do początku rozwoju pąków (BBCH 25 -50)
po rozpoczęciu wzrostu do końca kłoszenia (BBCH 25-59)
pierwszy – w okresie intensywnego rozwoju liści i łodyg (BBCH 19-49), 
drugi – na początku kwitnienia (BBCH 51-55), trzeci – 12 dni po drugim

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Szybko wyrównuje niedobory potasu, magnezu, azotu, siarki oraz kluczowych 
   mikroelementów, a także zapobiega wystąpieniu de�cytów tych składników,
• Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi mikro- i 
   kluczowych makroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na niekorzystne 
   warunki atmosferyczne,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

VitaFer® Micro jest wysoko skoncentrowanym nawozem 
do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania 
pełnej palety mikroskładników oraz kluczowych 
makroskładników roślinie. Dodatkowo wzbogacony jest 
o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości 
cieczy roboczej. 

Szczególnie polecany jest dla upraw ozimych (zboża, rzepak), 
ponieważ przygotowuje je do przejścia w stan spoczynku 
zimowego oraz podnosi ich odporność na warunki stresowe, 
takie jak np. mróz. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, 
co przekłada sie na zdrowe plony o wysokiej wartości 
handlowej.

Nawóz może być stosowany w momencie objawienia 
się de�cytu.

11,60% N + 14,50% K2O + 4,35% MgO
+ 7,25% SO3 + mikroelementy

Mineralny nawóz do interwencyjnego
 i zapobiegawczego dostarczania kluczowych

 mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu

  

 

 

0,5 – 1

0,5 – 1

0,5 – 1
0,5 – 1

0,5 – 1

0,5 – 1

0,5 – 1

 

2

2-3

2
3

2-3

3

2

Uprawa                Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów        (l/ha)

Buraki cukrowe

Drzewa owocowe

Kukurydza
Rzepak

Warzywa gruntowe

Zboża

Ziemniaki

Faza 4-8 liści (BBCH 14-18) i gdy liście zakrywają 50%
powierzchni gleby (BBCH 35)
Początek rozwoju owoców (BBCH 71), dwa tygodnie
po pierwszym zabiegu i po zbiorach
Faza 4-8 liści (BBCH 14-18) i 2 tyg. po pierwszym zabiegu
Jeden zabieg jesienią w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18),
dwa zabiegi wiosną: po wznowieniu wegetacji oraz 
podczas rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 50-59)
W okresie intensywnego wzrostu, pierwszy w fazie 3-4 liści
(BBCH 13-14) lub 10-14 dni po wysadzeniu, kolejne
zabiegi co 7-10 dni
Jeden zabieg jesienią: w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18), 2 zabiegi
wiosną: po wznowieniu wegetacji oraz do końca fazy
kłoszenia (BBCH 51-59)
W okresie zawiązywania bulw (BBCH 40-49) 
oraz po kwitnieniu (BBCH 69) 

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Przeciwdziała niedoborom magnezu, który jest istotnym elementem niezbędnym do 
   prawidłowego rozwoju roślin, oraz uzupełnia go w momencie objawienia się de�cytu,
• Dodatek azotu i siarki uodparnia uprawy na patogeny, które mogą spowodować utratę plonów,
• Poprawia odporność roślin na warunki stresowe (m.in. susze, nawałnice, przymrozki),
• Pomaga uzyskać większe plonowanie o wyższej jakości,
• Zwiększa przeżywalność roślin po zimowaniu,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co wpływa na poprawę ich systemu 
   odpornościowego i stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co wpływa na wzrost 
   absorpcji składników odżywczych z gleby.

VitaFer® Mg jest nawozem o wysokim stężeniu magnezu 
z dodatkiem siarki i azotu. Nadaje się do zapobiegawczego 
stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego uzupeł-
niania niedoborów w momencie objawienia się de�cytu. 
Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, 
które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® Mg polecany jest dla upraw rolniczych, sadowniczych 
i warzywniczych. Na de�cyt miedzi narażone są w szczególności 
buraki cukrowe, zboża i rzepak oraz inne uprawy intensywne, 
ukierunkowane na uzyskanie wysokiego plonu. 

VitaFer® Mg dostarcza roślinom optymalną ilość magnezu, który 
jest dla nich bardzo istotny i pobierany w ciągu całego okresu 
rozwoju. W efekcie, zabiegi podnoszą odporność roślin na 
warunki stresowe oraz patogeny, zapewniają ich prawidłowy 
rozwój i polepszają zdolności przechowalnicze, co przekłada 
się na zdrowsze plony o wyższej wartości handlowej.

5,60% N + 21% MgO + 14% SO3

 

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego
 dostarczania magnezu, siarki i azotu

Uprawa      Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Buraki cukrowe

Drzewa i krzewy 
owocowe
Pozostałe gatunki 
roślin uprawnych
Rzepak

Warzywa kapustne 

Warzywa korzeniowe 
i bulwiaste 

Zboża

Ziemniaki

2

3-5

3-5

2

2

2

2-3

2

3

3

2

3

2 – 3

2

2

3

od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi 
(BBCH 16-39)
kilka zabiegów w sezonie wegetacyjnym

kilka zabiegów w sezonie wegetacyjnym 

od początku wydłużania pędu  głównego zaraz 
po spoczynku zimowym, do początku rozwoju 
pąków kwiatowych (BBCH 30-52)
pierwszy – w fazie intensywnego wzrostu 
wegetatywnego (BBCH 13-69), drugi – w fazie 
wiązania główki (BBCH 71-81)
pierwszy – w fazie intensywnego wzrostu 
wegetatywnego, drugi – w fazie wzrostu 
korzenia spichrzowego
po spoczynku zimowym do początku kłoszenia 
(BBCH 31-50)
pierwszy – przed zwarciem międzyrzędzi, drugi –
po 10 – 14 dniach (BBCH 31-39)

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Charakterystyka działania
• Skutecznie chroni przed wieloma chorobami, które spowodowane są de�cytem wapnia u roślin,
   który jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom ich odporności,
• Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki, co
   wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor, 
   większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
• Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach oraz 
   wspomaga proces regeneracji roślin,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.
• Zaopatruje rośliny  w wapń i inne ważne składniki w okresie, kiedy naturalne pobieranie ich przez 
   system korzeniowy jest zakłócone np.  przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

VitaFer®  EXTRA Ca jest nawozem o wysokim stężeniu 
wapnia z dodatkiem magnezu, azotu i mikroelementów. 
Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także 
do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów 
w momencie objawienia się de�cytu. Dodatkowo 
wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które 
poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® EXTRA Ca polecany jest dla upraw sadowniczych 
i warzywniczych. Podnosi ich odporność na warunki 
stresowe oraz patogeny, zapewnia prawidłowy rozwój 
i polepsza ich zdolności przechowalnicze, co przekłada 
sie na zdrowe plony o wysokiej wartości handlowej.

14% N + 2,80% MgO + 21% CaO
+ mikroelementy

Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami fosforanowymi. 

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania wapnia, azotu i magnezu

EXTRA Ca

Dawki i terminy stosowania

Uprawa      Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Brzoskwinie
Drzewa pestkowe
Drzewa ziarnkowe
Inne warzywa w 
uprawach polowych
Pomidory, papryka, 
ogórki
Sałata, cykoria
Truskawki

Warzywa kapustne

3 – 6
3 – 6
2 – 5
4 – 5

4 – 5
(0,2 % pod osłonami)

4 – 5
3 – 6

(max 3,1 % roztwór)

4 – 5

w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89)
w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89)
w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89)
podczas całej wegetacji

od zawiązywania owoców (BBCH 41-51)

14-21 dni po wysadzeniu (BBCH 15-17)
od zawiązywania owoców (BBCH 67-89)

od początku zawiązywania główek (BBCH 19-41)

3-4
3-4
2-4
2-3

2-3

2-3
2-3

2-3

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Skutecznie chroni przed wieloma chorobami, które spowodowane są de�cytem boru i cynku 
   u roślin, 
• Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki, 
   co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor, 
   większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
• Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach oraz 
   wspomaga proces regeneracji roślin,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.

VitaFer® Zn+B jest nawozem, który doskonale nadaje się do 
dostarczania boru i cynku uprawom podatnym na jego 
de�cyty: buraki cukrowe, rzepak, warzywa kapustne i uprawy 
sadownicze. Z racji tego, że pobieranie przez rośliny tych 
dwóch składników z gleby jest często utrudnione, zaleca się 
stosowanie VitaFer® Zn+B także w uprawie kukurydzy, 
ziemniaków oraz zbóż. 

VitaFer® Zn+B zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, 
stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe 
i chroni przed ich negatywnymi skutkami.

Nadaje sie do zapobiegawczego stosowania, ale także do 
bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów 
w momencie objawienia się de�cytu. 

Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, 
które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

5,48% N + 5,48% B + 5,48% Zn 

Mineralny nawóz do
interwencyjnego i zapobiegawczego

dostarczania cynku i boru
Uprawa             Terminy zabiegów      Liczba      Dawka 

zabiegów    (l/ha)

Buraki cukrowe

Drzewa owocowe

Pomidory, papryka
Rzepak

Słonecznik
Truskawki

Warzywa kapustne
Warzywa korzeniowe
Warzywa strączkowe
Zboża jare
Zboża ozime

Ziemniaki

2

2 - 4

1
3

2
2

2
2
1
2
3

2

2

1 - 2

2
2

2
2

2
2
2
1
1

2

od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi 
(BBCH 18-39), co 12-14 dni
wiosną: 2 zabiegi od fazy pękania pąków (zalecana dawka 1 - 1,5 l/ha), 
latem (szczególnie na jabłoniach): kilka zabiegów po czerwcowym 
opadaniu zawiązków (zalecona obniżona dawka 0,3 - 5 l/ha), po 
zbiorach: do 3 zabiegów, w odstępach 14 dni (zalecana dawka 1,5l/ha), 
jesienią: 1 – 2 zabiegi po zbiorach, przed opadaniem liści (zalecana 
dawka 2 l/ha)
przed kwitnieniem (BBCH 51-60)
jesienią: 1 zabieg od fazy 4-6 liści do dwóch tygodni przed końcem 
wegetacji jesiennej (BBCH 20-25); wiosną: 2 zabiegi od ruszenia wege-
tacji do początku fazy rozwoju pąków (BBCH 25-51) w odstępie 14 dni
od fazy 4 – 6 liści do początku wzrostu pędu głównego (BBCH 15-21)
pierwszy – po ruszeniu wegetacji (BBCH 15-40), drugi – jesienią, 
10 – 14 dni po zbiorach
pierwszy: w fazie 4 – 6 liści (BBCH 13-19), następny po 10 – 14 dniach
pierwszy: w fazie 3 – 4 liści (BBCH 13-17) , następny po 10 – 14 dniach
przed kwitnieniem (BBCH 51-60)
od ruszenia wegetacji do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-51)
Jesienią - jeden zabieg od fazy 3-4 liści do dwóch tygodni przed 
końcem wegetacji jesiennej (BBCH 13-25), wiosną - 2 zabiegi od 
ruszenia wegetacji do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-51)
od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw 
(BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Wyższa koncentracja cynku wpływa na szybsze wyrównanie de�cytu w momencie jego 
   objawienia oraz  podnosi jej odporność na warunki stresowe oraz patogeny,
• Nawóz skutecznie chroni przed wieloma chorobami, które spowodowane są de�cytem cynku,
• Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki, 
   co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor, 
   większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
• Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach oraz 
   wspomaga proces regeneracji roślin,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.

VitaFer® EXTRA Zn jest nawozem o wysokim stężeniu cynku
z dodatkiem azotu i siarki, które zapewniają bardziej 
kompleksowe odżywianie roślin. Wzbogacenie nawozu 
o wysokiej jakości adiuwanty poprawia właściwości cieczy 
roboczej. Nawóz nadaje sie do zapobiegawczego stosowania, 
ale także do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania 
niedoborów w momencie objawienia się de�cytu.

VitaFer® EXTRA Zn polecany jest dla upraw o wysokim 
zapotrzebowaniu na cynk (m.in. kukurydza, zboża, ziemniaki, 
uprawy warzywne, drzewa owocowe) oraz upraw na glebach 
o dużej zawartości wapnia i nawożonych fosforem.  

Stosowanie w uprawach ozimych przygotowuje je do przejścia 
w stan spoczynku zimowego oraz podnosi ich odporność na 
warunki stresowe, takie jak np. mróz.

6,50% N + 2,60% K2O 
+  24,05% SO3 + 19,50% Zn 

Mineralny nawóz do interwencyjnego
 i zapobiegawczego dostarczania cynku

EXTRA Zn

Uprawa                Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Buraki cukrowe
Jabłonie i grusze

Jagodowe

Kukurydza
Pozostałe warzywa 
gruntowe

Rzepak ozimy

Strączkowe

Warzywa gruntowe 
o dużym zapotrzebo-
waniu na cynk
Wiśnie, czereśnie 
i śliwy

Zboża jare

Zboża ozime

Ziemniaki

0,5-1
0,75-1,5

0,75-1,5

0,75-1
0,5

0,5

0,5-1

0,5

0,75-1,5

0,3

0,5

0,5-1

3
3-4

3-4

2
1-2

2

2-3

3

5-7

2

3

2

Od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi (BBCH 18-39), co 12-14 dni
1-2 zabiegi zapobiegawcze lub po wystąpieniu objawów niedoborów cynku oraz 2 zabiegi: 
na kilka tygodni przed zbiorami w celu poprawy trwałości zasadniczej i prawidłowej barwy 
owoców (BBCH 55-59), w odstępach 12-14 dni
1 zabieg interwencyjnie lub uzupełniająco, jesienią - po zbiorach do 3 zabiegów, co 12 dni  
(zalecanadawka 1l/ha)
Od fazy 3-5 liści (BBCH 15-18), co 7-12 dni
W każdej fazie rozwoju, w momencie pojawienia się na roślinach objawów niedoborów 
cynku lub w okresach niesprzyjających pobieraniu cynku, w odstępach 12-14 dni
jesienią - od fazy 4-6 liści do dwóch tygodni przed końcem wegetacji jesiennej (BBCH 20-25), 
wiosną - od ruszenia wegetacji do początku fazy rozwoju pąków (BBCH 25-51)
od wschodów do fazy ukazywania się pąków kwiatowych (BBCH 21-59), co 9 dni
pierwszy – podczas intensywnego wzrostu, po wykształceniu min. 8-9 liści, kolejne 
w odstępach 12 -14 dni (zalecane stosowanie także w momencie objawienia się niedoboru)

wiosną - 2 zabiegi od fazy pękania pąków do zielonego pąka (zalecana dawka 0,75 - 1,0 l/ha), 
latem (szczególnie na jabłoniach) - kilka zabiegów po czerwcowym opadaniu zawiązków 
(zalecona obniżona dawka 0,1 - 0,15 l/ha), po zbiorach - do 3 zabiegów, w odstępach 14 dni 
(zalecana dawka 1,5l/ha)
od fazy 3-4 liści do fazy kłoszenia (BBCH 13-51), w odstępach 12-14 dni
jesienią - jeden zabieg od fazy 3-4 liści do dwóch tygodni przed końcem wegetacji jesiennej 
(BBCH 13-25), wiosną - 2 zabiegi od ruszenia wegetacji do końca fazy strzelania w źdźbło 
(BBCH 25-51)
od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw (BBCH 35-73), 
w odstępach 12-14 dni

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Wysoka koncentracja manganu wpływa na szybsze wyrównanie de�cytu w momencie jego 
   objawienia oraz  podnosi odporność roślin na warunki stresowe oraz patogeny,
• Nawóz skutecznie chroni przed wieloma chorobami, które spowodowane są de�cytami manganu, 
   siarki, potasu oraz azotu,
• Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki, 
   co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor, 
   większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
• Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach oraz 
   wspomaga proces regeneracji roślin,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.

VitaFer® EXTRA Mn jest nawozem o wysokim stężeniu 
manganu z dodatkiem wysokiej jakości adiuwantów, 
które poprawiają właściwości cieczy roboczej. Nadaje 
się do zapobiegawczego stosowania, ale także do 
bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów 
w momencie objawienia się de�cytu. 

VitaFer® EXTRA Mn polecany jest dla upraw o wysokim 
zapotrzebowaniu na mangan (buraki cukrowe, ziemniaki, 
warzywa gruntowe, drzewa owocowe, itd.).

Szczególnie zaleca się stosowanie VitaFer® EXTRA Mn 
w przypadku gleb dobrze napowietrzonych, regularnie 
wapnowanych i narażonych na stresy �zjologiczne 
(susza, mróz, itd.), na których dostępność manganu jest 
ograniczona.

6,56% N + 3,28% K2O 
+ 22,96% SO3 + 27,88% Mn

Mineralny nawóz do interwencyjnego
 i zapobiegawczego dostarczania manganu

EXTRA Mn

Uprawa                Terminy zabiegów Liczba 
zabiegów

Buraki cukrowe     2 0,5-1 od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39),  
     w odstępach 12-14 dni
Drzewa owocowe 3-4   0,5 1-2 zabiegi zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów 
     manganu; w jabłoni i gruszy - 2 zabiegi: na kilka tygodni przed zbiorami 
     w celu poprawy trwałości zasadniczej i barwy owoców (BBCH 55-59), 
     w odstępach 12-14 dni
Jagodowe   2-3   0,5 Podczas całej wegetacji: zapobiegawczo lub interwencyjnie 
     w momencie widocznych niedoborów, w odstępach 10-12 dni
Kukurydza     1 0,5-1 w fazie 6-10 liści (BBCH 16-19)
Rzepak ozimy     2 0,5-1 Pierwszy jesienią - od fazy 6 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji 
     jesiennej (BBCH 16-25), drugi wiosną - od ruszenia wegetacji do 
     początku rozwoju pąków (BBCH 25 -50)
Warzywa gruntowe    2   0,5 pierwszy – podczas całej wegetacji i wzrostu lub w okresach niesprzy-
     jających pobieraniu manganu (jak susza), w odstępie 12 -14 dni
Zboża jare     2 0,5-1 jesienią - od fazy 3-4 liści (BBCH 13-25), do końca fazy kłoszenia 
     (BBCH 25-59) w odstępie  12-14 dni
Zboża ozime     2 0,5-1 jesienią - od fazy 3-4 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji 
     jesiennej (BBCH 13-25), wiosną - od początku wzrostu do końca fazy 
     kłoszenia (BBCH 25-59)
Ziemniaki     2 0,5-1 od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw 
     (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni

Dawka 
(l/ha)

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Nawóz przeciwdziała niedoborom miedzi, która jest istotnym elementem niezbędnym do 
   prawidłowego rozwoju roślin, oraz uzupełnia ją w momencie objawienia się de�cytu,
• Dodatek azotu i siarki uodparnia uprawy na patogeny, które mogą spowodować utratę 
   plonów,
• Poprawia odporność roślin na warunki stresowe (m.in. susze, nawałnice, przymrozki),
• Pomaga uzyskać większe plonowanie o wyższej jakości,
• Zwiększa przeżywalność roślin po zimowaniu i podnosi ich tolerancję na stresy �zjologiczne,
• Poprawia gospodarkę wodną u roślin, co wpływa na poprawę ich systemu odpornościowego 
   i stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co wpływa na wzrost absorpcji składników z gleby,
•  Nawóz zapewnia ich prawidłowy rozwój i polepsza zdolności przechowalnicze, co przekłada
   sie na zdrowe plony o wysokiej wartości handlowej.

VitaFer® Cu jest nawozem o wysokim stężeniu miedzi 
z dodatkiem magnezu, azotu i pozostałych 
mikroelementów. Nadaje sie do zapobiegawczego 
stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego 
uzupełniania niedoborów w momencie objawienia 
się de�cytu. Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej 
jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy 
roboczej.

VitaFer® Cu polecany jest dla upraw rolniczych, 
sadowniczych i warzywniczych. Na de�cyt miedzi 
narażone są w szczególności buraki cukrowe, zboża i
rzepak oraz rośliny uprawiane na glebach intensywnie 
nawożonych, o dużej zawartości substancji organicznych. 

20,25% N + 1,62% SO3 + 6,75% Cu
+ mikroelementy

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania miedzi, siarki i azotu

Uprawa                        Terminy zabiegów      Liczba        Dawka 
zabiegów      (l/ha)

Buraki cukrowe   1 1,5–2 w fazie 4 – 6 liści (BBCH 14-18)
Drzewa i krzewy   2 1–1,5 w fazie zielonego pąka (BBCH 53-59) oraz 
owocowe     po zbiorach (BBCH 89-99)
Uprawy polowe (mar-  2 1–1,5 po zauważeniu niedoborów w odstępie 12 – 14 dni
chew, cebula, sałata)
Zboża jare   2 1,5–2 od początku krzewienia do końca kłoszenia 
     (BBCH 25-59)
Zboża ozime   3 1,5–2 jesienią – 1 zabieg od fazy 3 liści (BBCH 13-25), 
     wiosną – 2 zabiegi po rozpoczęciu wzrostu do fazy 
     2. Kolanka (BBCH 25-49) oraz w fazie kłoszenia 
     (BBCH 50-59)
Ziemniaki   1 1,5–2 po kwitnieniu (BBCH 69)

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Nawóz zaopatruje rośliny w żelazo, które jest niezbędnym elementem do prawidłowego 
   rozwoju roślin,
• Poprawia odporność roślin na warunki stresowe (m.in. susze, nawałnice, przymrozki), 
   większość chorób i szkodniki,
• Pomaga uzyskać większe plonowanie o wyższej jakości,
• Zwiększa przeżywalność roślin po zimowaniu i podnosi ich tolerancję na stresy �zjologiczne,
• Poprawia gospodarkę wodną u roślin, co wpływa na poprawę ich systemu odpornościowego 
   i stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co wpływa na wzrost absorpcji składników z gleby,
• Nawóz zapewnia ich prawidłowy rozwój i polepsza zdolności przechowalnicze, co przekłada
   sie na zdrowe plony o wysokiej wartości handlowej.

VitaFer® Fe jest silnie stężonym nawozem żelazowym 
z dodatkiem siarki i potasu. Nadaje się do zapobiega-
wczego stosowania, ale także interwencyjnie, w 
momencie objawienia się de�cytu. Dodatkowo 
wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które 
poprawiają właściwości cieczy roboczej.

Na niedobory żelaza narażone są w szczególności 
grusze, wiśnie, maliny, truskawki, jabłonie, czereśnie, 
śliwy, porzeczki i agrest. Istotne jest, aby zadbać 
o optymalny poziom tego składnika dla roślin, ponieważ 
jego de�cyt skutkuje wieloma chorobami (np. chlorozą 
żelazową), które mogą prowadzić do utraty plonów. 

Nawóz jest przyjazny dla środowiska i ulega pełnej 
biodegradacji.

7% N + 5,60% K2O + 21,42% SO3
+ 15,40% Fe

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania żelaza, siarki, potasu i azotu

Uprawa                 Terminy zabiegów      Liczba         Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Drzewa pestkowe 2 1 - 1,5 4-5 tyg. po kwitnieniu (BBCH 74-76), 2 tyg. po zbiorze
Drzewa ziarnkowe 2 1 - 1,5 8 – 10 tyg. po kwitnieniu (BBCH 81-85), powtórzyć 
     co 10-14 dni
Truskawki    2 1 - 1,5 na początku wegetacji przed kwitnieniem 
     (BBCH 13-57), powtórzyć co 10-14 dni
Warzywa   2 1 - 1,5 2-3 razy po pierwszym wystąpieniu chlorozy
Winorośl   2 1 - 1,5 przy pierwszym wystąpieniu chlorozy,  powtórzyć 
     co 10-14 (nie podczas kwitnienia)

®



ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Nawóz zaopatruje rośliny w krzem, który wpływa na poprawę systemu immunologicznego
   roślin (wyższa odporność na choroby, szkodniki i inne patogeny),
• Poprawia odporność roślin na warunki stresowe (m.in. susze, nawałnice, przymrozki), 
• Tworzy "ochronny �ltr" na powierzchni ścian komórkowych, hamując przedostawanie się 
   szkodliwych bakterii,
• Zapobiega wyparowywaniu wody z roślin, poprawia wydajność procesu fotosyntezy 
   i pobierania składników z gleby,
• Zwiększa przeżywalność roślin po zimowaniu i podnosi ich tolerancję na stresy �zjologiczne,
• Poprawia gospodarkę wodną u roślin, co wpływa na poprawę ich systemu odpornościowego 
   i stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co wpływa na wzrost absorpcji składników z gleby,
• Nawóz zapewnia ich prawidłowy rozwój i polepsza zdolności przechowalnicze, co przekłada
   sie na zdrowe plony o wysokiej wartości handlowej.

VitaFer® Si jest silnie stężonym nawozem krzemowym 
z dodatkiem magnezu, miedzi i cynku. Nadaje sie do 
zapobiegawczego stosowania, ale także interwencyjnie, 
w momencie objawienia się de�cytu. 

VitaFer® Si stymuluje system immunologiczny (wpływa 
na wzrost odporności na choroby, szkodniki i inne 
patogeny) i prawidłowy rozwój roślin. Tworzy na 
powierzchni ścian komórkowych "ochronny �ltr", 
wzmacniając je i hamując przedostawanie się 
szkodliwych bakterii. Dodatkowo zapobiega 
wyparowywaniu wody z roślin, poprawia wydajność 
procesu fotosyntezy i pobierania składników z gleby. 
W efekcie, plony mają wyższą jakość, są zdrowsze, 
większe, polepszają się ich właściwości przechowalnicze, 
co wpływa na wzrost ich wartości handlowej.

Produkt jest przyjazny dla środowiska i ulega pełnej 
biodegradacji.

20% SiO2 + mikroelementy

Mineralny nawóz do interwencyjnego
i zapobiegawczego dostarczania krzemu i

kluczowych mikroelementów

Uprawa      Terminy zabiegów

Burak cukrowy   2-3         od fazy 4 liścia do fazy 8 liścia (BBCH 14-18), od fazy 9 liscia do fazy początku zakry-
                   wania międzyrzędzi (BBCH 19-31), podczas fazy wzrostu rozety liściowej (BBCH 32-35)
Drzewa owocowe   3-6         koniec fazy kwitnienia (BBCH 69), podczas fazy rozwoju owocu (BBCH 72-77), podczas 
                   fazy zamierania, początku okresu spoczynku (BBCH 91-93)
Kukurydza    2-3         od fazy 2 liscia do fazy 6 liścia (BBCH 12-16), od fazy 7 liścia do fazy 1 kolanka  
                   (BBCH 17-31), od fazy 1 kolanka do fazy początku ukazania się wiechy (BBCH 31-51)
Rzepak ozimy   2-3         od fazy rozwoju 4 liścia do fazy rozwoju 8 liścia (BBCH 14-18), od począktu fazy rozwoju 
                   pędów bocznych do fazy 6 międzywęźla (BBCH 21-36), podczas fazy pąkowania 
                   (BBCH 50-61), od fazy pełnego kwitnienia do początku fazy rozwoju łuszczyn (BBCH 65-73)
Truskawka   3-6         koniec fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 58-59), koniec fazy kwitnienia (BBCH 67), podczas 
                   fazy rozwoju owoców (BBCH 73), podczas fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 81-89), 
                   początek fazy zamierania i początku okresu spoczynku (BBCH 91-93) 
Warzywa gruntowe   2-3         podczas fazy tworzenia główki (BBCH 41), podczas fazy rozwoju główki (BBCH 42-48)
Zboża ozime   1-3         od fazy rozwoju 3 liścia do końca krzewienia (BBCH 13-29), od fazy strzelania w źdźbło do 
                   początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51), od fazy kłoszenia do fazy początku dojrzałości 
                   mlecznej ziarniaka (BBCH 51-73)
Ziemniaki    2-3         od fazy 3 liścia do fazy 6 liścia (BBCH 13-16), od początku fazy rozwoju  pędów bocznych 
                   na głównym pędzie do zakrycia międzyrzędzi (BBCH 21-39), podczas rozwoju bulw 
                   (BBCH 42-49)

3

3

3

4

4

2
3

3

      Liczba    Dawka 
zabiegów  (l/ha)
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ROZTWOROWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- i 
   kluczowych mikroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Zaopatruje rośliny w azot i inne potrzebne składniki w okresie, kiedy naturalne pobieranie 
   ich przez system korzeniowy jest zakłócone np.  przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

VitaFer® N to nawóz z zawartością kluczowych dla roślin 
składników pokarmowych: azotu, fosforu, potasu oraz 
mikroelementów. Nadaje sie do zapobiegawczego 
stosowania, ale także interwencyjnie, w momencie 
objawienia się de�cytu. Dodatkowo wzbogacony jest 
o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają 
właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® N przeznaczony jest do stosowania w uprawach 
rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia 
roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich 
odporności na warunki stresowe i chroni przed ich 
negatywnymi skutkami.

14,16% N + 4,72% P2O5
+ 7,08% K2O + mikroelementy

Mineralny nawóz do
interwencyjnego i zapobiegawczego

dostarczania azotu, fosforu i potasu

Uprawa                   Terminy zabiegów           Liczba      Dawka 
     zabiegów    (l/ha)

Buraki cukrowe

Drzewa i krzewy owocowe
Kukurydza
Rzepak

Rośliny ozdobne
Truskawki  
Warzywa gruntowe

Warzywa pod osłonami

Zboża 

Ziemniaki

5

5
5
5

 
5
5

5

5

  3
  
  2
1-2
  3
  
  1
  4
2-3

2-3

3-4
  
3

Faza 3-4 liści (BBCH 13-14) i dwa zabiegi w dwutygodniowym 
odstępie czasu podczas zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31-39)
Faza rozwoju liści (BBCH 15-19) oraz w okresie intensywnego wzrostu
Faza 4 liści (BBCH 14) i dwa tygodnie po pierwszym zabiegu
Jeden zabieg jesienią: w fazie 3 lisci (BBCH 13), dwa zabiegi wiosną: po
wznowieniu wegetacji oraz podczas rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 50-59)
Zastosować dolistnie oraz do podłoża podczas produkcji rozsady
3 zabiegi od początku wegetacji do zbiorów oraz jeden po zbiorach
Od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów, 
w odstępach 8 – 10 dni 
Od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów, 
w odstępach 8 – 10 dni
Jeden zabieg jesienią: od fazy 3. liścia (BBCH 13); 2–3 zabiegi wiosną: 
po ruszeniu wegetacji do końca fazy kłoszenia, w odstępach 10-14 dni
2 – 3 tygodnie po początku kiełkowania, w odstępach 10 – 14 dni

0,2-0,3%

0,2-0,3%

®



ROZTWOROWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Nawóz jeszcze intensywniej zaopatruje rośliny w azot i inne niezbędne do prawidłowego
   rozwoju składniki,
• Dodatek magnezu, który jest bardzo ważny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych 
   roślin, poprawia wzrost ich masy zielonej,
• Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę i inne stresy 
   �zjologiczne,
• Chroni rośliny przed wieloma chorobami związanymi z niedoborem magnezu i azotu, 
   a zastosowany w momencie objawienia się de�cytu, wspiera procesy regeneracyjne roślin, 
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.

  

VitaFer® N+ jest wysoko skoncentrowanym 
nawozem do zapobiegawczego i interwencyjnego 
(widoczne objawy niedoboru) dostarczania azotu 
oraz magnezu roślinie. Nawóz dodatkowo wzbogacony 
jest o pełną paletę mikroelementów i wysokiej jakości 
adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® N+ szczególnie polecany jest dla upraw 
ozimych (zboża, rzepak), ponieważ  przygotowuje je 
do przejścia w stan spoczynku zimowego oraz podnosi 
ich odporność na warunki stresowe, takie jak np. mróz. 

Zalecany jest także dla młodych upraw, które  nie mają 
jeszcze dostatecznie rozwiniętego systemu 
korzeniowego i narażone są na  warunki stresowe. 
Podnosi ich odporność i zapewnia prawidłowy rozwój, 
co przekłada się na wzrost wartości handlowej plonów.

36,18% N + 4,02% MgO
+ 0,13% SO3 + mikroelementy

Mineralny nawóz do
interwencyjnego i zapobiegawczego

dostarczania azotu i magnezu

Uprawa                Terminy zabiegów   Dawka 
  (l/ha)

Buraki cukrowe

Drzewa i krzewy owocowe
Kukurydza
Rzepak

Strączkowe
Warzywa gruntowe

Zboża 

Ziemniaki

5

5
5
5

5
5

5

5

  3
  
  2
1-2
  3
  
  
2
2-3

3-4

  3

Faza 3-4 liści (BBCH 13-14) i dwa zabiegi w dwutygodniowym 
odstępie czasu podczas zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31-39)
Faza rozwoju liści (BBCH 15-19) oraz w okresie intensywnego wzrostu
Faza 6–8 liści (BBCH 16-18) i dwa tygodnie po pierwszym zabiegu
Jeden zabieg jesienią: w fazie 4 - 8 lisci (BBCH 14-18), dwa zabiegi 
wiosną: po wznowieniu wegetacji oraz podczas rozwoju pąków 
kwiatowych (BBCH 50-59)
W okresie intensywnego wzrostu (BBCH 13-70)
Od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów, 
w odstępach 8 – 10 dni 
Jeden zabieg jesienią: od fazy 3. liścia (BBCH 13); 2–3 zabiegi wiosną: 
po ruszeniu wegetacji do końca fazy kłoszenia, w odstępach 10-14 dni
2 – 3 tygodnie po początku kiełkowania, w odstępach 10 – 14 dni

  Liczba 
zabiegów

®



ROZTWOROWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania

VitaFer® P to nawóz z zawartością kluczowych dla roślin 
składników pokarmowych: fosforu, potasu i azotu oraz 
mikroelementów. Nadaje sie do zapobiegawczego 
stosowania, ale także interwencyjnie, w momencie 
objawienia się de�cytu. Dodatkowo wzbogacony jest 
o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają 
właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® P przeznaczony jest do stosowania w uprawach 
rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia 
roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich 
odporności na warunki stresowe i chroni przed ich 
negatywnymi skutkami.

6,35% N + 25,40% P2O5
+ 6,35% K2O + mikroelementy

Uwaga:  Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.

Mineralny nawóz do
 interwencyjnego i zapobiegawczego

 dostarczania fosforu, azotu i potasu

• Zaopatruje rośliny w fosfor w okresie, kiedy naturalne pobieranie go przez 
   system korzeniowy jest zakłócone np.  przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- i 
   kluczowych mikroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
• Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne, choroby i szkodniki,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

Uprawa          Terminy zabiegów      Liczba          Dawka 
zabiegów       (l/ha)

Drzewa owocowe  5               od fazy zielonego pąka (BBCH 53) do początku kwitnienia  
                     oraz w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 59-79)
Kukurydza   4               od fazy 3 – 4 liści (BBCH 15-19)
Rzepak   4               wiosną – zaraz po rozpoczęciu wzrostu po spoczynku 
                     zimowym (BBCH 25)
Truskawki   4               w okresie kwitnienia i wzrostu zawiązków owocowych
                     (BBCH 60-73) 
Warzywa   4               w okresie intensywnego wzrostu

3

2
1

3

2-3
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ROZTWOROWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania

VitaFer® K to nawóz z zawartością kluczowych dla roślin 
składników pokarmowych: potasu, fosforu i azotu oraz 
mikroelementów. Nadaje sie do zapobiegawczego 
stosowania, ale także interwencyjnie, w momencie 
objawienia się de�cytu. Dodatkowo wzbogacony jest 
o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają 
właściwości cieczy roboczej.

VitaFer® K przeznaczony jest do stosowania w uprawach 
rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia 
roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich 
odporności na warunki stresowe i chroni przed ich 
negatywnymi skutkami.

6,25% N + 10% P2O5 + 15% K2O
+ mikroelementy

Mineralny nawóz do
interwencyjnego i zapobiegawczego

dostarczania potasu, azotu i fosforu

• Zaopatruje rośliny w potas w okresie, kiedy naturalne pobieranie go przez 
   system korzeniowy jest zakłócone np.  przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne, choroby i szkodniki,
• Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
• Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- 
   i kluczowych mikroelementów,
• Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
• Poprawia gospodarkę wodną roślin, co podnosi ich tolerancję na suszę,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników 
   odżywczych z gleby.

Uprawa                  Terminy zabiegów

Buraki cukrowe          od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi 
         (BBCH 16-39), w odstępach 12-14 dni
Drzewa i krzewy        od fazy zielonego pąka do końca wzrostu zawiązków 
owocowe          i owoców (BBCH 59-81)
Kukurydza           od fazy 4 liści (BBCH 15-18)
Rośliny ozdobne*           0,2–0,5%    dolistnie i do podłoża, w odstępach 12-13 dni
Rzepak                4–5           jeden jesienią - od fazy 6 liści do 2 tygodni przed końcem 
          wegetacji jesiennej (BBCH 16-25), trzy wiosną –od ruszenia 
          wegetacji do początku rozwoju pąków (BBCH 25 -50) 
Truskawki          od formowania białych pąków (BBCH 57-67)
Warzywa          w gruncie: od 2 tygodnia po wschodach/wysadzeniu co  
          12-14 dni; pod osłonami: dolistnie lub doglebowo,  2-3 
          tygodnie po wysadzeniu co 10-12 dni
Zboża ozime           od fazy strzelania w źdźbło do grubienia pochwy liściowej  
          liścia flagowego (BBCH 31-51)
Ziemniaki           od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy  
          końcowej bulw (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni

   Dawka 
  (l/ha)

  Liczba 
zabiegów

*(w uprawach polowych, pod osłonami, w doniczkach)

2

2-3

2
2-3

4

3
3

2

4

5

5

5

5
5

5

5

0,2–0,5%
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Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania

VitaFer® S to wysoko skoncentrowany nawóz z zawartością 
siarki, azotu i pełnej palety mikroelementów. Nadaje sie do 
zapobiegawczego stosowania, ale także interwencyjnie, w 
momencie objawienia się de�cytu. Dodatkowo wzbogacony 
jest o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości 
cieczy roboczej.

VitaFer® S przeznaczony jest do stosowania w uprawach 
rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia roślinom 
prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na 
warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami.

19,80% N + 33,00% SO3
+ mikroelementy

Mineralny nawóz do
interwencyjnego i zapobiegawczego

dostarczania siarki i azotu

ROZTWOROWY NAWÓZ DOLISTNY 

• Przeciwdziała niedoborom siarki, która jest istotnym elementem niezbędnym do 
   prawidłowego rozwoju roślin oraz uzupełnia ją w momencie objawienia się de�cytu,
• Dodatek azotu uodparnia uprawy na patogeny, które mogą spowodować utratę plonów,
• Poprawia odporność roślin na warunki stresowe (m.in. susze, nawałnice, przymrozki),
• Pomaga uzyskać większe plonowanie o wyższej jakości,
• Zwiększa przeżywalność roślin po zimowaniu,
• Podnosi tolerancję roślin na stresy �zjologiczne, choroby i inne patogeny,
• Poprawia gospodarkę wodną roślin, co wpływa na poprawę ich systemu 
   odpornościowego i stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co wpływa na wzrost 
   absorpcji składników odżywczych z gleby.

Uprawa     Terminy zabiegów

Buraki cukrowe              3 – 5 od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39)
Cebula, czosnek,            3 – 5 w fazie intensywnej wegetacji w odstępie 14 dni
por, szczypiorek
Drzewa i krzewy             4 – 5 od fazy zielonego pąka (BBCH 51-59)
owocowe  
Kapusta, kala�or,            3 – 5 w fazie intensywnej wegetacji w odstępie 14 dni
brokuł, kapusta
brukselska, 
kapusta pekińska 
Kukurydza             3 – 5 w fazie 4 – 8 liści (BBCH 14-18)
Rzepak               3 – 5 jesienią: jeden zabieg od fazy 4-8 liści (BBCH 16-25), wiosną: 
    1 zabieg od początku wydłużania pędu  głównego zaraz po 
    spoczynku zimowym (BBCH 30-40)
Zboża (szczególnie     4 – 5 jesienią: jeden zabieg od fazy 3 liści (BBCH 13-25), wiosną: 
pszenica ozima     1 zabieg po spoczynku zimowym do początku kłoszenia 
i jęczmień)    (BBCH 31-50)

2
2

3

2

1
2

2

   Dawka 
  (l/ha)

  Liczba 
zabiegów

®



ROZTWOROWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania

VitaFer® Ca jest nawozem zawierającym wysokie 
stężenie wapnia oraz mikroelementy. Wzbogacony jest
dodatkowo o aminokwasy, które polepszają wchłanialność 
wapnia przez rośliny i są niezbędne do zwiększania masy 
roślinnej.

VitaFer® Ca zalecany jest do upraw warzywniczych 
i sadowniczych. Poprawia odporność roślin na choroby 
i szkodniki, zapewnia prawidłowy rozwój i ma wpływ na 
poprawienie czynników wpływających na wartość handlową 
plonów (wybarwienie, jędrność, wielkość, jakość, smak). 
Dodatkowo poprawia ich zdolności przechowalnicze.

Przed zastosowaniem VitaFer® Ca zaleca się 
wcześniejszy zabieg nawozem VitaFer® EXTRA Ca.

20,25% CaO + mikroelementy
+ naturalne aminokwasy

Mineralny nawóz do interwencyjnego
i zapobiegawczego dostarczania wapnia

• Skutecznie chroni przed wieloma chorobami, które spowodowane są de�cytem wapnia
   u roślin, który jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom ich odporności,
• Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju 
   składniki, co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, 
   ładniejszy kolor, większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
• Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach 
   oraz wspomaga proces regeneracji roślin,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych
   z gleby.
• Zaopatruje rośliny  w wapń i inne ważne składniki w okresie, kiedy naturalne 
   pobieranie ich przez system korzeniowy jest zakłócone np.  przez niekorzystne warunki 
   atmosferyczne.

Uprawa                Terminy zabiegów

Drzewa pestkowe    od początku zawiązywania owoców (BBCH 69), 
    w odstępach 10-14 dni
Drzewa ziarnkowe    w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89) 
    do 1–2 tyg. przed zbiorem w odstępach 10-12 dni; 
Kapusta     od początku zawiązywania główek (BBCH 19-41)
Pomidory,    od zawiązywania owoców (BBCH 51-69), w odstępach 14 dni
papryka, ogórki    

Sałata, cykoria    od drugiego tygodnia po wysadzeniu (BBCH 41-45)
Truskawki    od początku zawiązywania owoców (BBCH 69), 
    w odstępach 10-14 dni

   Dawka 
  (l/ha)

  Liczba 
zabiegów

2-3         3 – 5

2-4         3 – 5

2-3         4 – 5
2-3         4 – 5

2-3         4 – 5
2-3         3 – 5

(0,4 – 0,6% 
pod osłonami)

®



ROZTWOROWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania

VitaFer® B to nawóz bogaty w bor. Nadaje sie do 
zapobiegawczego stosowania, ale także interwencyjnie, 
w momencie objawienia się de�cytu. Dodatkowo 
wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które 
poprawiają właściwości cieczy roboczej.

Na niedobory boru narażone są w szczególności buraki 
cukrowe, rzepak, uprawy sadownicze, warzywa kapustne. 
Istotne jest, aby zadbać o optymalny poziom tego składnika 
dla rośliny, ponieważ jego de�cyt skutkuje wieloma 
chorobami, które mogą prowadzić nawet do utraty plonów. 

VitaFer® B jest bogaty w łatwo przyswajalny bor, który 
absorbowany jest przez rośliny w bezpieczny sposób.

150 g/l boru w postaci
boroetanoloaminy

 Uwaga: Nawóz może być stosowany tylko w momencie wystąpienia niedoboru boru w zalecanych dawkach.

Mineralny nawóz do interwencyjnego
i zapobiegawczego dostarczania boru

• Skutecznie chroni przed wieloma chorobami buraki cukrowe, rzepak, uprawy sadownicze 
   oraz warzywa kapustne,
• Zapewnia optymalne zaopatrzenie w niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który
   wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy 
   kolor, większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
• Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach 
   oraz wspomaga proces regeneracji roślin,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych 
   z gleby,
• Podnosi odporność rośliny na stresy �zjologiczne,  szkodniki i inne patogeny.

Burak cukrowy 3 1-1,5 podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych 
    odstępach czasu (BBCH 20-57) 
Kukurydza 2 1-1,5 podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych 
    odstępach czasu (BBCH 20-57) 
Marchew, seler 3 1-1,5 podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych 
    odstępach czasu (BBCH 20-57) 
Owoce pestkowe 3     1 w fazie zielonego pąka (BBCH 50-53); od fazy opadania 
    płatków (BBCH 60-69); po zbiorach (BBCH 91-99)
Owoce ziarnkowe 3     2 w fazie zielonego pąka (BBCH 50-53); od fazy opadania 
    płatków (BBCH 60-69); po zbiorach (BBCH 91-99)
Rzepak  3 1-1,5 podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych 
    odstępach czasu (BBCH 20-57)
Truskawki  1     2 bezpośrednio przed kwitnieniem i przed wysadzeniem 
    lub zaraz po wysadzeniu (BBCH 47-49)
Tytoń  2     1 podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych
    odstępach czasu (BBCH 20-57)
Warzywa kapustne 3 1-1,5 podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych
    odstępach czasu (BBCH 20-57)
Ziemniaki  2 1-1,5 podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych 
    odstępach czasu (BBCH 20-57) 

Uprawa                 Terminy zabiegów
   Dawka 

  (l/ha)
  Liczba 

zabiegów

®





Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania

• Wpływa na wzrost wydajności wielu środków ochrony roślin, ale także dzięki swoim 
   właściwościom, ogranicza konieczność ich stosowania,
• Poprawia absorpcję azotu i potasu, które są kluczowymi składnikami dla roślin, 
• Zapewnia optymalny rozwój systemu korzeniowego rośliny, zwiększając absorpcję
   składników odżywczych z gleby,
• Wpływa na wzrost odporności roślin na niekorzystne czynniki, takie jak stresy �zjologiczne,
   choroby, szkodniki i inne patogeny,
• Przyspiesza regenerację uszkodzeń, które zostały spowodowane przymrozkami, chorobami
   i atakami patogenów,
• Poprawia wielkość owoców oraz wzrost ilości i jakości plonów.

VitaFer® PowerPhos jest specjalistycznym nawozem potasowo
-azotowym o silnych właściwościach grzybobójczych. Zmniejsza 
ryzyko immunizacji, czyli uodpornienia się grzybów na fungicydy.

Jest przyjazny dla środowiska i bezpieczny dla naturalnej �ory 
mikroorganizmów. Nie generuje toksycznych pozostałości 
w produktach roślinnych, nawet po wielokrotnym wykorzystaniu 
w sezonie, przez co nie wymaga okresu karencji.

Zaleca się stosowanie nawozu zapobiegawczo i interwencyjnie 
w momencie wystąpienia infekcji grzybiczej, w celu minimalizacji 
strat w plonach.

Nawóz może być stosowany dolistnie, doglebowo oraz poprzez 
systemy nawadniające.

4% N + 24,30% K2O
+ 33,70% P2O5 (w formie PO3)

  

 

 

  

Specjalistyczny nawóz
potasowo-azotowy o silnych

właściwościach grzybobójczych

NAWÓZ BIOSTYMULUJĄCY

Uprawa             Terminy zabiegów

Drzewa owocowe           po opadnięciu płatków (BBCH 71), powtarzać kilka  
            razy co 4 tygodnie
Truskawki            Sadzonki: zanurzyć korzenie i środek liści na 15-20min, 
            Jesień: rozpylić po zbiorze - koniec września, 
            Dolistnie: 3-4 zabiegi, przed kwitnieniem (BBCH 51-57), 
            powtarzać 2-3 razy aż owoce zaczną nabierać kolorów
            Fertygacja: 1 zabieg do momentu nabierania kolorów
            (BBCH 75-79)
Warzywa            po wykształceniu 3-4 liści (BBCH 13-14), co 10-12 dni
Winorośl            przed kwitnieniem (BBCH 53), aż do ukształtowania 
            pełnych gron (BBCH 79), w odstępach 12-14 dni
Ziemniaki            stosować od młodych bulw do chwili, gdy łodygi będą 
            suche (BBCH 41-97), co 10-14 dni, 

*roztwór wodny

  Dawka 
  (l/ha)

Liczba 
zabiegów

1,5

0,25%*
6-7
1,5

5-6

1,5-2,0
1,5

1,5-2,0

3-4

6-7

3-4
2-3

3-4

®



Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Uniemożliwia osadzanie się grzybów na korzeniach poprzez utworzenie warstwy 
   ochronnej,
• stymuluje germinację i rozwój systemu korzeniowego, zwiększając absorpcję
   składników odżywczych z gleby,
• Wpływa na wzrost wydajności wielu środków ochrony roślin, ale także dzięki swoim 
   właściwościom, ogranicza konieczność ich stosowania,
• Poprawia absorpcję azotu i fosforu, które są kluczowymi składnikami dla roślin, 
• Wpływa na wzrost odporności roślin na niekorzystne czynniki, takie jak stresy 
   �zjologiczne, choroby, szkodniki i inne patogeny,
• Przyspiesza regenerację uszkodzeń, które zostały spowodowane przymrozkami, 
   chorobami i atakami patogenów,
• Wpływa na lepsze odżywienie roślin, ich prawidłowy rozwój i wyższą odporność 
   na patogeny.

VitaFer® BacPhos jest specjalistycznym nawozem azotowym 
z dodatkiem fosforynu o silnych właściwościach grzybobójczych. 
Wzbogacony jest o pożyteczne bakterie "Bacillus 
amyloliquefaciens" oraz niezmody�kowaną rizobakterię, które 
występują naturalnie w glebie. Osadzają się one na korzeniach 
i uniemożliwiają grzybom przyczepienie się do nich. Dodatkowo 
pomagają asymilować składniki z gleby, co wpływa na lepsze 
odżywienie roślin, ich prawidłowy rozwój i wyższą odporność 
na patogeny.

VitaFer® BacPhos stymuluje germinację i rozwój systemu 
korzeniowego i wpływa na szybszy wzrost plonów, co pozwala 
na wcześniejsze zbiory. Poprawia ogólny stan zdrowia roślin oraz 
znacznie zmniejsza ryzyko na negatywny wpływ patogenów.

Nawóz może być stosowany dolistnie, doglebowo oraz poprzez 
systemy nawadniające.

18% N + + 23,16% P2O5 (w formie PO3)
+bakterie "Bacillus amyloliquefaciens"

+ niezmody�kowana rizobakteria
 

Specjalistyczny nawóz azotowy
z dodatkiem fosforynu o silnych
właściwościach grzybobójczych

NAWÓZ BIOSTYMULUJĄCY

Uprawa             Terminy zabiegów  Dawka 
  (l/ha)

Liczba 
zabiegów

Drzewa owocowe           po opadnięciu płatków (BBCH 71), powtarzać kilka  
            razy co 4 tygodnie
Truskawki            Sadzonki: zanurzyć korzenie i środek liści na 15-20min, 
            Jesień: rozpylić po zbiorze - koniec września, 
            Dolistnie: 3-4 zabiegi, przed kwitnieniem (BBCH 51-57), 
            powtarzać 2-3 razy aż owoce zaczną nabierać kolorów
            Fertygacja: 1 zabieg do momentu nabierania kolorów
            (BBCH 75-79)
Warzywa              Doglebowo: 1 zabieg bezpośrednio na nasiona, bądź w 
(w tym ziemniaki)           glebie bezpośrednio otaczającej nasiono (np. poprzez 
            aplikator na sadzarce, bądź w mieszance z płynnymi 
            nawozami).                                                     
            Dolistnie: kilka zabiegów: stosować od początku 
            wzrostu, co 10-14 dni
Winorośl            przed kwitnieniem (BBCH 53), aż do ukształtowania 
            pełnych gron (BBCH 79), w odstępach 12-14 dni
            
*roztwór wodny

1,5

0,25%*
6-7
1,5

5-6

2,5

1,5-2,0

1,5

3-4

6-7

3-4

2-3

®



Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Zapewnia optymalny przebieg kwitnienia i zapylania oraz rozwój zawiązków,
• Zawartość naturalnych substancji biologicznie czynnych (hormony wzrostu, aminokwasy) 
   wpływa na lepsze odżywienie roślin, ich prawidłowy rozwój i w efekcie na zdrowsze plony
   o wyższej jakości,
• Dodatek witamin i jodu wpływa na polepszenie właściwości przechowalniczych owoców 
   i warzyw,
• Poprawia odporność roślin na stresy �zjologiczne, choroby, szkodniki oraz inne patogeny, 
• Zastosowany po działaniu niekorzystnych czynników na rośliny minimalizuje ich negatywne 
   skutki przyspieszając procesy regeneracyjne,
• Dzięki zawartości wyciągu z alg morskich, wpływa na wzrost wydajności wielu środków ochrony 
   roślin, ale także dzięki swoim właściwościom, ogranicza konieczność ich stosowania.

VitaFer® Algi jest specjalistycznym nawozem mineralnym, 
wzbogaconym o wyciąg z alg morskich  „Ascophyllum Nodosum”, 
aminokwasy, witaminy, jod oraz naturalne hormony wzrostu. 

VitaFer® Algi zalecany jest do stosowania zapobiegawczego, ale 
także interwencyjnego, w momencie ekspozycji na niekorzystne 
czynniki (stresy �zjologiczne, np. gradobicie, mróz, susza, itd. 
oraz wpływ patogenów). Wspomaga on wtedy proces regeneracji 
roślin, co ma przełożenie na minimalizację strat w plonach.

VitaFer® Algi dodany do pestycydów podnosi ich efektywność, 
a także reguluje pH cieczy roboczej. 

Nawóz może być stosowany dolistnie, doglebowo oraz poprzez 
systemy nawadniające.

3,08% N + 1,85% K2O + 3,69% B
+ mikroelementy

+ wyciąg z alg morskich Ascophyllum Nodosum
+  naturalne hormony wzrostu

+ aminokwasy + witaminy + jod

Mineralny nawóz biostymulujący
z zawartością makro i mikroskładników oraz

wyciągu z alg morskich „Ascophyllum Nodosum”

NAWÓZ BIOSTYMULUJĄCY

  

Buraki cukrowe   1 2 – 3 od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39)
Drzewa pestkowe 2 2 – 3  pierwszy – od początku kwitnienia do opadania płatków (BBCH 51-69), 
     drugi – po pierwszym opadaniu zawiązków (BBCH 69-81)
Drzewa ziarnkowe 3 2 – 3  w okresie kwitnienia oraz wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 51-89)
Kukurydza   1 2 – 3 w fazie 4 – 8 liści (BBCH 14-18)
Marchew, cebula,  2 2 – 3 pierwszy – od fazy 4 liścia (BBCH 14-16), następny – po 14 dniach
por, rzepa
Pomidory, papryka,  2 2 – 3 pierwszy – na początku kwitnienia (BBCH 40), drugi – po 14 dniach
ogórki, dynia
Rzepak                   2-3 2 – 3  jesienią: jeden zabieg od fazy 6-8 liści (BBCH 16-25), wiosną: 1–2 
     zabiegi od początku wydłużania pędu  głównego zaraz po spoczynku 
     zimowym, do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-52)
Truskawki   2 2 – 3 pierwszy: tuż po rozpoczęciu wegetacji ale przed kwitnieniem 
     (BBCH 10-49), drugi: od pękania pierwszych pąków do zawiązywania 
     owoców (BBCH 60-81)
Winorośl   2    3 pierwszy: od fazy 5–6 liści do pękania pąków (BBCH 14-55), drugi: 
     od zawiązywania owoców do końca ich rozwoju (BBCH 71-89)
Zboża     3 2 – 3  jesienią: jeden zabieg od fazy 3 liści (BBCH 13-25), wiosną: 2 zabiegi 
     po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31-50)

Uprawa            Terminy zabiegów   Dawka 
   (l/ha)

  Liczba 
zabiegów

Nawożenie przez systemy fertygacyjne: dla wszystkich upraw stosować roztwór o stężeniu 0,25% w momencie 
intensywnego wzrostu

®



NAWÓZ BIOSTYMULUJĄCY

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Poprawia odporność roślin na stresy �zjologiczne, choroby, szkodniki oraz inne patogeny, 
• Zastosowany po działaniu niekorzystnych czynników na rośliny minimalizuje ich negatywne 
   skutki  przyspieszając procesy regeneracyjne,
• Wpływa na wzrost wydajności wielu środków ochrony roślin, ale także dzięki swoim 
   właściwościom, ogranicza konieczność ich stosowania,
• Poprawia absorpcję potasu i fosforu, które są kluczowymi składnikami dla roślin, 
• Zawartość naturalnych substancji biologicznie czynnych (auksyn i aminokwasów) wpływa 
   na lepsze odżywienie roślin, ich prawidłowy rozwój i w efekcie na zdrowsze plony
   o wyższej jakości,
• Dodatek witamin wpływa na polepszenie właściwości przechowalniczych owoców i warzyw.

VitaFer® Green jest specjalistycznym nawozem mineralnym, 
wzbogaconym o aminokwasy, witaminy oraz naturalne 
bioregulatory roślinne. Wpływają one na poprawę odporności 
roślin na patogeny i niekorzystne warunki atmosferyczne, 
stymulują prawidłowy rozwój roślin i w efekcie wpływają na 
wzrost ilości i wartości handlowej plonów.

VitaFer® Green zalecany jest szczególnie do stosowania
interwencyjnego, w momencie ekspozycji na niekorzystne 
czynniki (stresy �zjologiczne, np. gradobicie, mróz, susza, itd. 
oraz wpływ patogenów). Zaleca się stosowanie także po
ustąpieniu warunków stresowych, ponieważ wspomaga proces 
regeneracji roślin, co ma przełożenie na minimalizację strat
w plonach. 

Nawóz może być stosowany dolistnie, doglebowo oraz poprzez 
systemy nawadniające.

2,20% P2O5 + 2,20% K2O + mikroelementy
+ naturalne bioregulatory roślinne

+ aminokwasy i witaminy

  

Mineralny nawóz biostymulujący z optymalną
zawartością makro i mikroskładników oraz

aminokwasów, do niwelowania wpływu i zapobiegania
skutkom stresów  (choroby, warunki atmosferyczne)

Buraki cukrowe   2 2 – 3 od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39)
Drzewa pestkowe 3 2 – 3  w okresie kwitnienia oraz wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 51-89)
Drzewa ziarnkowe              2-3 2 – 3  w okresie kwitnienia oraz wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 51-89)
Kukurydza   1 2 – 3 w fazie 4 – 8 liści (BBCH 14-18)
Marchew, cebula,  2 2 – 3 pierwszy – od fazy 4 liścia (BBCH 14-16), następny – po 14 dniach, 
por, rzepa     w celu zwiększenia odporności na warunki stresowe
Pomidory, papryka,  2 2 – 3 pierwszy – od fazy 4 liścia (BBCH 14-16), następny – po 14 dniach, 
ogórki, dynia     w celu zwiększenia odporności na warunki stresowe
Rzepak                   2-3 2 – 3  jesienią: jeden zabieg od fazy 6-8 liści (BBCH 16-25), wiosną: 1–2 
     zabiegi od początku wydłużania pędu  głównego zaraz po spoczynku 
     zimowym, do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-52)
Truskawki   2    3 pierwszy: tuż po rozpoczęciu wegetacji ale przed kwitnieniem 
     (BBCH 10-49), drugi: od pękania pierwszych pąków do zawiązywania 
     owoców (BBCH 60-81)
Winorośl   2 2 – 3 pierwszy: od fazy 5–6 liści do pękania pąków (BBCH 14-55), drugi: 
     od zawiązywania owoców do końca ich rozwoju (BBCH 71-89)
Zboża     3 2 – 3  jesienią: jeden zabieg od fazy 3 liści (BBCH 13-25), wiosną: 2 zabiegi 
     po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31-50)

Uprawa            Terminy zabiegów   Dawka 
   (l/ha)

  Liczba 
zabiegów

Nawożenie przez systemy fertygacyjne: dla wszystkich upraw stosować roztwór o stężeniu 0,25% w momencie 
intensywnego wzrostu
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