
ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY 

Dawki i terminy stosowania

Charakterystyka działania
• Przeciwdziałanie niedoborom składników odżywczych
• Stabilny rozwój rośliny ze względu na zbilansowany skład makro- 
   i kluczowych mikroelementów
• Gwarancja zrównoważonego i kompleksowego odżywienia roślin
• Zaopatrzenie rośliny w fosfor w okresie, kiedy naturalne pobieranie 
   go przez rośliny jest zakłócone np.  przez czynniki klimatyczne
• Podniesiona tolerancja roślin na warunku klimatyczne
• Poprawiona  absorbcja składników odżywczych oraz mieszalność 
   nawozu ze środkami ochrony roślin

VitaFer Macro PK łączy korzyści ze stosowania nawozu 
VitaFer Macro P i VitaFer Macro K. Wyróżnia go bardzo 
wysoka zawartość fosforu i potasu. Nawóz jest polecany 
do stosowania jesienią i wiosną, w okresach, w których 
niesprzyjające warunki atmosferyczne (wysokie lub 
niskie temperatury, susza lub nadmiar wody z zalaniem 
systemu korzeniowego włącznie) uniemożliwiają 
roślinom pobieranie fosforu i potasu w odpowiednich 
ilościach z gleby.
Wzbogacenie składu azotem oraz pełnym zestawem 
łatwo dostępnych dla rośliny mikroelementów 
zapewnia zbilansowane zaopatrzenie roślin w składniki 
odżywcze niezbędne do ich efektywnego rozwoju. 

11% N + 22% P2O5 + 22% K2O 
+ mikroelementy

Zboża ozime 

Zboża jare
Rzepak ozimy 

Buraki cukrowe
Kukurydza
Ziemniaki  

Warzywa 
gruntowe
Drzewa 
owocowe
Jagodowe

Uprawa
2-3

2-3
2-3

2-3
2-3
2-3

2-3

3-5

3-5

Dawka l/ha
2 zabiegi: jesienią - od fazy 3-4 liści do dwóch tygodni przed końcem wegetacji jesiennej, 
wiosną - od ruszenia wegetacji do początku fazy kłoszenia

2 zabiegi: od fazy 3-4 liści do początku fazy kłoszenia, w odstępach 10-14 dni

2 zabiegi: jesienią - od fazy 4-6 liści do dwóch tygodni przed końcem wegetacji jesiennej, 
wiosną - od ruszenia wegetacji do początku fazy kwitnienia

2 zabiegi: od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi, w odstępie 10-14 dni

1 zabieg: w fazie szybkiego wzrostu (6-10 liści)

2-3 zabiegi: od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw, w odstę-
pach 10-14 dni

2-3 zabiegi: od fazy 4-6 liści lub po przyjęciu się rozsady, w odstępach 10-14 dni   

kilka zabiegów: po kwitnieniu, w okresie wzrostu zawiązków i przed zbiorami, szczególnie  
w okresach niesprzyjających pobieraniu fosforu i/lub potasu z gleby

kilka zabiegów: wczesną wiosną, po kwitnieniu i przed wybarwieniem się owoców, szczegól-
nie w warunkach niesprzyjających pobieraniu fosforu i/lub potasu z gleby

Liczba zabiegów i terminy stosowania

VitaFer Macro PK może być stosowany prewencyjnie w podanych fazach rozwojowych roślin uprawianych,
szczególnie w warunkach ograniczających pobieranie fosforu i/lub potasu z gleby (susza/nadmiar wody, 
wysokie/niskie temperatury) lub interwencyjnie, w momencie stwierdzenia wstępowania objawów 
niedoborów makroelementów.   

Uwaga:

Nowoczesny nawóz zawiesinowy do
szybkiego  i efektywnego nawożenia roślin
o dużym zapotrzebowaniu na fosfor i potas


