
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) 
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