Foliar Lab

Odpowiednio zbilansowany nawóz NPK z podwyższoną zawartością
fosforu i potasu do pozakorzeniowego dokarmiania roślin

Fosfi Activ NPK 7-29-20
Poprawa funkcjonowania roślin w warunkach stresowych

Charakterystyka i zasada działania:

Fosfi Activ NPK 7-29-20 to unikalny nawóz do pozakorzeniowego dokarmiania upraw rolniczych, sadowniczych
i warzywniczych, w skład, którego wchodzą najwyższej jakości makroskładniki – azot, fosfor i potas, podane
w formie łatwo przyswajalnej dla roślin.
Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Dzięki swojemu optymalnemu składowi Fosfi Activ NPK 7-29-20 poprawia funkcjonowanie, wzrost i witalność
roślin w warunkach stresowych, jak również zmniejsza podatność roślin na choroby.
Fosfi Activ NPK 7-29-20 stosowany jest w celu poprawy funkcjonowania roślin w warunkach stresowych
tj.długotrwała susza lub przymrozki.

Instrukcja stosowania:

Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszacze systemów
nawadniających. Fosfi Activ 7-29-20 może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego lub wraz
z mocznikiem (lub L-Foliar Activ 190/360) i Siarczanem Magnezu Jednowodnym. W celu osiągnięcia jak najlepszych
efektów zalecamy stosowanie Fosfi Activ 7-29-20 w formie roztworu wodnego wraz z odpowiednimi nawozami
dolistnymi np.:
Actipol – chelatami mikroelementowymi: żelaza, manganu, cynku, miedzi;
ActiPlon – krystalicznymi nawozami z mikroskładnikami w formie chelatów;
ActiBor – płynnym nawozem borowym;
Super ActiBor 21 / Boron Forte – krystalicznymi nawozami borowymi;
Aqua Soft – kondycjonerem wody zwiększającym efektywność zabiegów dokarmiania dolistnego;
Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.
Składniki pokarmowe % [m/m]
Produkt

Azot (N)
całkowity

Azot (NH2)
amidowy

Fosfor (P2O5)
w formie fosforynu
rozpuszczalny w wodzie

Potas (K2O)
rozpuszczalny w wodzie
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Fosfi Activ NPK 7-29-20
Dawkowanie:
Dawkowanie
(l/ha)

Ciecz robocza
(l/ha)

1-3

200-300

1-3

200-300

1 - Jesienią w fazie 4-8 liści
2 - Ruszenie wegetacji wiosennej w fazie
formowania pędów bocznych
3 - Faza zielonego pąka

1-3

200-300

1 - Faza 3-5 liści
2 - Faza 6-9 liści
3 - Faza rozwoju źdźbła

1-3

200-300

1-3

200-300

1-3

200-300

1-3

200-300

1 - Początek wiązania cebul

1-3

400-600

Fasola, Groch

1 - Dorastanie strąków

1-3

200-300

Inne warzywa

1 - 3-4 tyg. po wschodach lub przyjęciu się rozsady
2 - Intensywny wzrost
3 - 10-14 dni po ostatnim zabiegu

1-3

400-600

1-3

500-750

1-3

200-300

Uprawy

Terminy stosowania nawozu
Ozime

Zboża
Jare

Rolnicze

Rzepak

Kukurydza

1 - Jesienią w fazie widocznych 3-6 liści
2 - Krzewienie
3 - Strzelanie w źdźbło

Budowa systemu korzeniowego;

1 - W fazie rozwoju liści
2 - Krzewienie
3 - Strzelanie w źdźbło

Zwiększenie odporności na
choroby;

Podniesienie mrozoodporności;

Burak

1 - Faza 4-8 liści
2 - Przed zakryciem międzyrzędzi

Ziemniak

1 - Rozwój liści
2 - Przed zwarciem międzyrzędzi
3 - Przed kwitnieniem

Poprawa funkcjonowania
w warunkach stresowych
(długotrwała susza,
przymrozki);

1 - Rozwój liści
2 - Rozwój pąków kwiatowych

Regeneracja i odbudowa
systemu korzeniowego;

Strączkowe
Cebula
Sadownicze i warzywnicze

Cel stosowania

Wzrost odporności na choroby;

Drzewa i krzewy
owocowe

1 - Przed kwitnieniem
2 - Po kwitnieniu
3 - Wzrost zawiązków

Pozostałe rośliny
uprawne

2-3 zabiegi co 10-14 dni w momencie zwiększonego
zapotrzebowania lub objawów niedoborów NPK

Poprawa kwitnienia;
Lepsze wybarwienie owoców;
Poprawa funkcjonowania
i wzrostu roślin w warunkach
stresowych (długotrwała susza,
przymrozki);

Sporządzanie roztworu roboczego:
Przy włączonym mieszadle, w zbiorniku opryskiwacza wypełnionym do połowy wodą, kolejno rozpuszczać L-FoliarActiv
190 lub L-FoliarActiv 360, Siarczan Magnezu Jednowodny, Fosfi Activ 7-29-20, inny nawóz dolistny. Gotowy roztwór
należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzania. Zaleca się dawkować Fosfi Activ 7-29-20 zgodnie z informacjami
z tabeli. Pozostałe składniki roztworu roboczego należy dawkować zgodnie z zaleceniami ich producentów, w dolnej
zalecanej dawce.

Rezultaty stosowania Fosfi Activ NPK 7-29-20:
• Zmniejsza podatność roślin na choroby
• Stymuluje wzrost odporności roślin
• Poprawia funkcjonowanie i wzrost roślin w warunkach stresowych
• Poprawia wybarwienie owoców
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