
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
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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.
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