
UPRAWA Dawka w l/ha
(jednorazowa)

Ilość cieczy 
roboczej 

(l/ha)
TERMIN

ZBOŻA 1,5-2 200-300 Jesień: Faza od 3 liści do końca wegetacji jesiennej.
Wiosna: Po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia.

RZEPAK 1,5-2 200-300 Jesień: Faza 2-4 liści.
Wiosna: Po ruszeniu wegetacji do fazy zielonego pąka.

KUKURYDZA 1,5-2 200-300 Faza 3-9 liści.

BURAKI CUKROWE 1,5-2 200-300 Faza 4-6 liści.

ZIEMNIAKI 1,5-2 300-400 Po ruszeniu wegetacji/pełnych wschodach.
Przed kwitnieniem.

SŁONECZNIK 1,5-2 200-300 Faza 4-6 liści.

TRUSKAWKI 1,5-3 250-500 Po ruszeniu wegetacji.
Przed kwitnieniem, co 7-14 dni (1-2 zabiegi).

DRZEWA I KRZEWY 
OWOCOWE 1,5-3 500-750 Po ruszeniu wegetacji.

Przed kwitnieniem, co 7-14 dni (1-2 zabiegi).

WARZYWA 1,5-2,5 300-600
Po ruszeniu wegetacji/pełnych wschodach/wysadzeniu.
Faza intensywnego wzrostu.
Przed kwitnieniem lub zawiązywaniem główek/
formowaniem różyczek lub korzenia spichrzowego.

KWIATY I ROŚLINY 
OZDOBNE 1-1,5 300-500 Po przesadzeniu.

Przed kwitnieniem.

WSPIERA SZYBKI START - UDOSTĘPNIA AKTYWNY FOSFOR

ELVITA START to płynny nawóz mineralny gwarantujący maksymalną dostępność składników odżywczych dla roślin.
ELVITA START zawiera specjalnie sformułowaną recepturę składników odżywczych zawierających wysokie stężenie 
dostępnego dla roślin aktywnego fosforu i magnezu wspartego azotem, żelazem chelatowanym i cynkiem chelatowanym 
o wysokiej przyswajalności.
Stosowanie nawozu, zwłaszcza podczas niskich temperatur i małego nasłonecznienia, prowadzi do:
- przyspieszonego startu wegetacyjnego,
- korzystnego kształtowania pokroju roślin poprzez poprawę ukorzeniania,
- dynamicznego przyrostu masy roślin.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) całkowity ………………………………………………………….……...................................................................... 3% w/w (4,2% w/v)
Azot (N) amidowy ……………………………………………………….…………................................................................... 3% w/w (4,2% w/v)
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie ……………................................................................... 27% w/w (37,8% w/v)
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie ……………………................................................................... 6% w/w (8,4% w/v)
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie ………................................................. 0,05% w/w (0,07% w/v)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie …………..................................................... 0,10% w/w (0,14% w/v)

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
- napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wlewać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień wody pobierał 
go na bieżąco,
- po całkowitym rozpuszczeniu nawozu ELVITA START (ok. 5-8min) można dodać inne 
nawozy,
- uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.
Oprysk należy wykonywać w godzinach porannych, gdy nie występuje rosa lub  
w godzinach wieczornych. Nie wykonywać zabiegów przed spodziewanymi przymrozkami 
i w temperaturze poniżej 6°C oraz powyżej 25°C. Unikać oprysków podczas najgorętszych 
godzin dnia i przy nadmiernym nasłonecznieniu.

MIESZALNOŚĆ: ELVITA START miesza się z najczęściej stosowanymi pestycydami 
używanymi w uprawie roślin, nie mieszać z produktami na bazie wapnia i cynku.  
W przypadku wrażliwych upraw należy najpierw przeprowadzić próby na kilku roślinach, 
zanim przejdzie się do szerokiego zastosowania produktu. 
MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 
0°C do +40°C. 
OSTRZEŻENIE: Unikać oprysków podczas najgorętszych godzin dnia. W przypadku 
wrażliwych roślin lub odmian nie używać w okresie kwitnienia.
UWAGI: Produkt przechowywać zamknięty, z dala od dzieci, zwierząt, żywności i pasz. 
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie mogąc 
sprawdzić właściwego użycia produktu przez kupującego, możemy jedynie zapewnić jego 
doskonałą jakość.

ELVITA START
Zawiera: Kwas fosforowy

ZWROTY H
H314 Powoduje poważne oparzenia 
skóry oraz uszkodzenie oczu.

ZWROTY P
P280 Stosować rękawice ochronne/
odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 
twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: 
wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ 
(lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę 
pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Usuwać produkt/opakowanie zgodnie z przepisami.

ZAKRES STOSOWANIA W UPRAWACH
ELVITA START przeznaczona jest do stosowania w formie aplikacji nalistnej lub poprzez fertygację, szczególnie  
w momencie wystąpienia niedoborów fosforu.

Zakres pH, który gwarantuje stabilność roztworu waha się w przedziale 4-7,3.

NAWÓZ WE
PŁYNNY NAWÓZ NIEORGANICZNY WIELOSKŁADNIKOWY
ROZTWORY NAWOZOWE NP (Mg) 3-27 (6) Z ŻELAZEM (Fe) I CYNKIEM (Zn)
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
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1L   1,4 kg
Objętość:


