
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
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