
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 + 5,52% 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)
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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

®


