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(=1L)
1,3 kg

NAWÓZ WE

FOSACTIV jest nawozem dolistnym, 
zawierającym fosfor o wysokim stopniu 
biodyspozycyjności. Jest to preparat 
rozpuszczalny, rozprowadzany przez 
floemy (łyko), szybko i w całości 
wchłaniany przez roślinę̨ razem 
z nawozami i pestycydami, z którymi 
może być́ jednocześnie stosowany. 

Nierozcieńczony produkt nie powinien 
być używany. FOSACTIV powinien 
być używany zgodnie z zaleceniami. 
Należy używać produktu wcześnie rano 
lub późno wieczorem. Przechowywać 
w zabezpieczonych pojemnikach, 
w temperaturze powyżej 4°C.

Importer: CALFERT Sp. z o.o. 
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 
Tel/fax: 22-456-19-65
e-mail: biuro@calfert.pl

Przechowywanie: S2 Chronić przed dziećmi. 
S13 Nie przechowywać razem z żywnością, 
napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać 
w temperaturze od 4°C do 35°C.

Środki ostrożności: S37 Nosić odpowiednie 
rękawice ochronne. Stosować wyłącznie 
w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać 
zalecanych dawek.

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji przy 
zachowaniu w/w warunków przechowywania.
Data produkcji: 02/2017
Nr partii: ASC2307-17

SKŁAD (% w/w)

Azot ogółem 
(2,0% azotanu amonu, 1,0% mocznika) 3%

Rozpuszczalne w wodzie P2O5 27%

Rozpuszczalne w wodzie K2O 11%

Rozpuszczalne w wodzie Bor 0,01%

Rozpuszczalne w wodzie Cu 0,02%

Rozpuszczalne w wodzie Mn 0,02%

Rozpuszczalne w wodzie Mo 0,01%

Rozpuszczalne w wodzie Zn 0,02%

KOMPATYBILNOŚĆ FOSACTIV jest kompatybilny 
z większością zwykle stosowanych nawozów i produktów 
fitosanitarnych, z wyłączeniem preparatów zawierających 
miedź, siarkę i produktów alkalicznych (pH > 8). Zalecane 
jest wykonanie testu przed wymieszaniem.

STOSOWANIE FOSACTIV może być stosowany za 
pomocą wszystkich opryskiwaczy. W celu polepszenia 
skuteczności nawożenia dolistnego zabieg należy wykonać 
rano lub wieczorem. Przy płynnym nawożeniu do podłoża 
produkt może być stosowany we wszystkich systemach 
nawożenia, w tym także kropelkowego.

FOSACTIV nie może być używany nierozcieńczony. 
Nie należy mieszać nawozu FOSACTIV z produktami 
alkalicznymi oraz zawierającymi siarczany, np. oleje 
mineralne, a także z fungicydami miedziowymi.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 
od 4 do 35°C. Składowanie w nieodpowiednich 
warunkach (np. w temp. poniżej 4°C) może prowadzić do 
nieodwracalnych zmian w jakości nawozu. Produktu nie 
należy składować warstwami. Przechowywać produkt 
w oryginalnym opakowaniu aż do zużycia.

OGRANICZONA GWARANCJA 
Zobowiązania sprzedawcy i producenta ograniczają się do 
wymiany wadliwego produktu. ANI SPRZEDAWCA ANI 
PRODUCENT NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE OBRAŻENIA, 
STRATY MATERIALNE ANI USZKODZENIA, POWSTAŁE 
BEZPOŚREDNIO WSKUTEK LUB JAKO KONSEKWENCJA 
NIEPRAWIDŁOWEGO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM 
PRODUKTEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ POSŁUŻENIA 
SIĘ NIM. WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE 
I DOROZUMIANE, Z WYJĄTKIEM PISEMNEJ GWARANCJI 
PRODUCENTA, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE.

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA NAWOZU 

*PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ

UPRAWA DAWKA TERMIN STOSOWANIA

Truskawki 3-4l/ha w 1000 l wody

• Na początku okresu wegetacji (wiosna) stosować preparat rozcieńczony 
w 400-1000 l wody.

• 10 dni przed kwitnieniem stosować preparat rozcieńczony    
w 400-1000 l wody.

• Powtórzyć oprysk 2-3 razy aż do początku wybarwiania owoców.
• 8 do 10 dni po sadzeniu (koniec lata).

Truskawki (frigo) 3-4l/ha w 1000 l wody Moczenie/oprysk korzeni i liści (0,5 %) 6 do 10 dni po sadzeniu, co 
najmniej 4 zabiegi aż do początku wybarwiania owoców.

Drzewa i krzewy 
owocowe 3-4l/ha w 1000 l wody Przed okresem kwitnienia 2 opryski w odstępie 8-14 dni. 

Powtórzyć zabieg 2-3 razy aż do początku wybarwiania owoców.

Sałata, rukola 
i inne sałatki 2-3l/ha w 400 l wody Przed sadzeniem, oprysk młodych sadzonek (0,2 %); 14 dni po sadzeniu; 

2 do 4 oprysków podczas sezonu wegetacyjnego/uprawy.

Szczypiorek 2l/ha w 400 l wody Po każdym ścięciu, 2 opryski w odstępie 8-14 dni.

Kalafior / Brokuły 2-3l/ha w 400 l wody Moczenie/oprysk lub podlewanie/zraszanie młodych sadzonek (0,5 %); 
10–12 dni po sadzeniu, a 2 do 4 zabiegów w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Kapusta pekińska 2-3l/ha w 400 l wody Przed sadzeniem, oprysk młodych sadzonek (0,2 %); 14 dni po sadzeniu; 
2 zabiegi każdego tygodnia.

Ogórki 2-3l/ha w 400 l wody 3 do 4 razy w odstępie 8-10 dni.

Pietruszka, seler, 
marchew 2-3l/ha w 400 l wody Stadium 8-18 liści; 2-3 opryski w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Cebula, por 2-3l/ha w 400 l wody 3 do 4 razy w odstępie 8-10 dni.

Pomidory 3l/ha w 400 l wody 3 do 4 razy, aż do początku wybarwiania owoców.

Ziemniaki 1,5-2l/ha w 200 l wody Zmieszany z preparatami grzybobójczymi 3-4 zabiegi od początku 
zawiązywania bulw.

Rzepak 1-2l/ha w 200 l wody Faza 2-4 liści · BBC 32-50 · Kwitnienie

Zboża 1-2l/ha w 200 l wody 3 zabiegi: w fazie 4-8 liści, w fazie pierwszego kolanka oraz od fazy liścia 
flagowego do początku kwitnienia.

Burak cukrowy, 
kukurydza 1-2l/ha w 200 l wody Faza 4 liści.
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