Specjalistyczne nawozy warzywnicze

Activ ProWigor Warzywa

zawiera

chelaty

Gwarantowany skład: MgO - 5,0% | SO3 całkowity 85% (rozpuszczalny w wodzie 10,0%)
Fe EDTA - 0,2% | N - 1,15% | Mo - 0,04%
Charakterystyka i zasada działania:

www.arkop.pl

Activ ProWigor Warzywa to wysokiej klasy, innowacyjny stymulator poprawiający produktywność roślin. Dzięki
optymalnie zbilansowanym składnikom , takim jak siarka, magnez, żelazo, molibden oraz nikiel intensyfikuje
wykorzystanie i przemiany azotu oraz proces fotosyntezy, a tym samym wzmacnia roślinę. Odpowiednie dobranie
proporcji schelatowanych składników, jak również nowatorskie wykorzystanie niklu, który od niedawna jest
uważany za niezbędny składnik pokarmowy jako składnik ureazy intensyfikuje proces fotosyntezy w okresie
najbardziej intensywnego rozwoju liści i pędów.
Preparat ten jest przeznaczony do stosowania w uprawach warzywniczych.

Stosowanie:
Zastosowanie preparatów zawierających schelatowanie mikroelementy zapewnia zdecydowanie wyższy stopień
wykorzystania wniesionych składników i ich bioakceptacji przez roślinę. Pozwala też znacznie zmniejszyć ilość
stosowanego preparatu w stosunku do tradycyjnych produktów.
Activ ProWigor Warzywa to maksymalna bioprzyswajalność wniesionych składników dzięki zastosowaniu
mikroelementów w formie chelatów EDTA.

Składniki pokarmowe % (m/m)
Produkt

MgO

SO3

SO3

Fe

Mo

N

MgO

Tlenek magnezu
rozpuszczalny
w wodzie

Trójtlenek siarki
całkowity

Trójtlenek siarki
rozpuszczalny
w wodzie

Żelazo
rozpuszczalne
w wodzie schelatowane przez EDTA

Molibden
rozpuszczalny
w wodzie

Azot całkowity

Activ ProWigor
Warzywa

5,00%
(66 g/l)

85,00%
(1130 g/l)

10,00%
(130 g/l)

0,20%

0,04%

1,15%

* Ten produkt zawiera NIKIEL.

Activ ProWigor Warzywa
Uprawy

chelaty

Dawka [l/ha]

Ilość cieczy roboczej [l/ha]

1 – okres wzrostu owoców
1-2 zabiegi w dawce

2,0-3,0

400-600

1 – okres wzrostu owoców/owocowanie,
1-2 zabiegi

2,0-4,0

400-600

Kapusta głowiasta
(biała, czerwona,
włoska)

1 – 8-12 liści, 1 zabieg
2 – rozrost główek, 2-3 zabiegi

2,0-3,0

400-600

Kapusta pekińska

1 – Wiązanie główek
2 – Rozrost główek, 2-3 zabiegi

2,0-3,0

400-600

Kapusta brukselska

1 – Wiązanie główek, 1-2 zabiegi

3,0-6,0

400-600

Kalafior, Brokuł

1 – Wzrost i rozwój róży, 1-2 zabiegi

2,0-3,0

400-600

Marchew, Pietruszka

1 – Intensywne grubienie korzenia

2,0-3,0

400-600

Burak ćwikłowy

1 – Początek grubienia korzenia
2 – Intensywne grubienie korzenia

2,0-3,0
2,0-4,0

400-600

1 – Intensywny wzrost wegetatywny
2 – Początek wiązania cebuli
3 – Intensywne wiązanie cebuli

2,0-4,0
2,0-4,0
3,0-6,0

400-600

Fasola, Groch

1 – Dorastanie strąków

2,0-4,0

400-600

Sałata

1 – Wyrastanie główek

2,0-4,0

400-600

Pomidor, Papryka
Ogórek, Dynia

Cebula

Termin zabiegu

zawiera

Instrukcja stosowania
Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszacze systemów
nawadniających Activ ProWigor Warzywa może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego lub wraz
z mocznikiem, Siarczanem Magnezu Jednowodnym, a także odpowiednimi pestycydami (w dolnej zalecanej przez
producenta dawce).

Zasada działania Activ ProWigor Warzywa:
• Stymuluje wykorzystanie azotu glebowego oraz poprawia metabolizm tego makroskładnika,
• Intensyfikuje proces fotosyntezy,
• Poprawia zdrowotność roślin,
• Skutecznie i szybko zapobiega niedoborom mikroelementów,
• Większe plony.
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