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NEUTRASOL

OPIS PRODUKTU:
NEUTRASOL to płynny nawóz mineralny zawierający wapń i magnez. 
Przeznaczony do żywienia roślin w uprawach jagodowych, sadowniczych, 
warzywniczych i rolniczych. Nawóz można stosować wraz z nawadnianiem 
plantacji (fertygacja) oraz poprzez opryskiwanie gleby roztworem nawozu 
przy pomocy belki herbicydowej, a także w aplikacji nalistnej. Dzięki 
zawartości wapnia i magnezu Neutrasol uzupełnia niedobory tych 
składników pokarmowych, regulując odczyn gleby, dzięki czemu inne 
składniki mogą być efektywniej pobierane przez rośliny. Neurasol 
poprawia wzrost 
i rozwój systemu korzeniowego, szczególnie w początkowym okresie jego 
wzrostu. Zawiera łatwo dostępny  wapń — jeden z ważnych pierwiastków 
odpowiadających za budowę systemu korzeniowego. Regularna doglebo-
wa aplikacja nawozu poprawia stosunki powietrzno — wodne  w strefie 
korzeniowej oraz przyczynia się do poprawy struktury gleby. Nawóz 
korzystanie wpływa na rozwój mikroorganizmów glebowych. 

Preparat wprowadzony do obrotu wg. art. 5 Ustawy o nawozach 
i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.

MADE IN ITALY
Dystrybutor CALFERT Sp. z o.o. 
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 tel. 22 456 19 65, 
biuro @calfert.pl www.calfert.pl

SPORZĄDZANIE ROZTWORU DO FERTYGACJI: 
Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. 
Aby stosować Neutrasol wraz z fertygacją, produkt należy wstępnie 
rozpuścić w osobnym zbiorniku, stosując odmierzoną ilość nawozu 
Neutrasol. Ze zbiornika, w którym nawóz rozpuszczono w danej ilości wody, 
za pomocą instalacji nawodnieniowej nawóz podać pod rośliny w stosunku 
wynikającym ze specyfikacji wykorzystywanych urządzeń do nawadnia-
nia. Dawkę wody wykorzystywaną do podlewania wody należy skalkulo-
wać i modyfikować w zależności od warunków pogodowych, typu i rodzaju 
gleby, sposobu uprawy oraz uwzględnić gatunkowe i odmianowe potrzeby 
wodne roślin. Po aplikacji preparatu całą instalację należy przepłukać 
czystą wodą. 

SPORZĄDZANIE ROZTWORU DO APLIKACJI NALISTNEJ
LUB OPRYSKIWANIA GLEBY:
Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. 
Odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego 
w 3/4 wodą, wlewać Neutrasol przy włączonym mieszadle. Po dodaniu do 
zbiornika wszystkich produktów należy go wypełnić w całości wodą. 
Po sporządzeniu cieczy użytkowej należy przystąpić do wykonania 
aplikacji. Po zabiegu wszystkie elementy urządzenia należy dokładnie 
umyć czystą wodą. 

MIESZALNOŚĆ:
Neutrasol może być stosowany z większością powszechnie wykorzystywa-
nych nawozów. Każdorazowo przed wykonaniem mieszaniny zbiornikowej 
należy sprawdzić zdolność mieszania w mniejszej objętości wody. 
Użytkownik wykonuje mieszaninę na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Neutrasol nie powinien być mieszany z preparatami zawierającymi 
siarczany, fosforany, z preparatami, w skład których wchodzą oleje 
mineralne oraz z produktami alkalicznymi w aplikacji nalistnej. 
PRZECHOWYWANIE:
Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych szczelnie zamknię-
tych opakowaniach w temperaturze od +5 do 35°C. Składowanie w nieodpo-
wiednich warunkach (np. w temperaturze poniżej 4°C) może prowadzić do 
nieodwracalnych zmian w jakości nawozu.

Produktu nie należy składować warstwami. Przechowywać produkt w 
oryginalnym opakowaniu aż do zużycia. Przechowywać w dobrze wentylo-
wanych, chłodnych, suchych miejscach i z dala od źródeł ciepła.

ŚRODKI OSTROŻNOŚĆI:
Nie przekraczać zalecanych dawek. Należy stosować preparat zgodnie z 
etykietą, niewłaściwe zastosowanie preparatu może powodować uszkodzenia.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264 Dokładnie umyć skórę i ręce po 
użyciu preparatu.P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować 
rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P332 + 
P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza. 
P337 + P313 Jeśli dojdzie do porażenia oczu, należy skontaktować się z 
lekarzem.

UPRAWA TERMINY I ZALECENIA DAWKA

Drzewa i krzewy
 owocowe

Jabłoń, Grusza 

Zabiegi można wykonywać przez cały okres wegetacji co 7-14 dni 
opryskując glebę pod roślinami.  

Kolejne zabiegi wykonać w czasie intensywnego wzrostu, rozwoju 
i dojrzewania owoców.  
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Wiśnia, Czereśnia,
 Śliwa

Pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji.  

Pierwszą aplikację  wykonać po ruszeniu wegetacji i powtórzyć po 7-14 
dniach.  
Kolejne zabiegi wykonać w czasie kwitnienia, po kwitnieniu oraz 
w czasie wzrostu i dojrzewania owoców aż do zakończenia zbiorów. 

Pierwszą aplikację wykonać po ruszeniu wegetacji i powtórzyć po 7-14 
dniach. Wykonać aplikację w czasie kwitnienia. 
Kolejne aplikacje nawozu wykonać w czasie wzrostu, dojrzewania 
owoców oraz pomiędzy zbiorami. 

Pierwszą aplikację wykonać 2-4 tygodnie po posadzeniu sadzonek, 
kolejne aplikacje wykonywać od momentu kwitnienia aż do 
zakończenia zbiorów. 

Pierwszą aplikację wykonać 1-3 tygodnie po posadzeniu rozsady na 
miejsce stałe. 
Kolejne aplikacje  należy wykonać w czasie intensywnego przyrostu 
masy liściowej oraz w momencie wiązania główek lub róż. 

Pierwszą aplikację wykonać 1-3 tygodnie po posadzeniu rozsady na 
miejsce stałe.
Kolejną aplikację wykonywać w czasie intensywnego przyrostu masy 
zielonej. 
Kolejne aplikacje wykonać od momentu kwitnienia, w czasie wzrostu 
i dojrzewania owoców, aż do zakończenia zbiorów. 

Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 4-6 liści, kolejne wiosną po 
ruszeniu wegetacji.

Pierwszy zabieg wykonać jesienią, kolejne wiosną po ruszeniu 
wegetacji. 

Aplikacja doglebowa poprzez opryskiwanie gleby za pomocą belki herbicydowej.

W zabiegu fertygacji za pomocą urządzeń podających roztwór nawozowy do instalacji nawodnieniowej. 

Aplikacje za pomocą oprysku pozakorzeniowego

Truskawka klasycznie
owocująca

Truskawka powtarzająca
 owocowanie

Malina letnia 
i jesienna

Pomidor, papryka,
 ogórek 

Warzywa kapustne 

Rzepak ozimy

Zboża ozime

Ziemniak

Burak cukrowy

Warzywa kapustne
 Warzywa korzeniowe

Pomidor, papryka, 
ogórek

Drzewa owocowe 

Krzewy owocowe 

Kukurydza 

Kolejne zabiegi wykonać w czasie intensywnego wzrostu, rozwoju 
i dojrzewania owoców.  

Pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji.  

Wykonać zabieg w fazie 4-6 liścia. 

Wykonać zabieg w czasie intensywnego przyrostu masy zielonej, 
kolejne zabiegi wykonać w czasie wiązania bulw.

Wykonać zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy ilościowej. 

Wykonać zabieg w czasie intensywnego przyrostu liści.

Wykonać zabiegi w czasie przed i po kwietniu oraz w czasie wzrostu 
i dojrzewania owoców. 

Wykonać zabiegi w czasie przed i po kwietniu oraz w czasie wzrostu 
i dojrzewania owoców. 

Wykonać zabiegi w czasie przed i po kwietniu oraz w czasie wzrostu 
i dojrzewania owoców

Wapń (CaO) rozpuszczalny w wodzie  - 9,0%
Magnez (MgO)  rozpuszczalny w wodzie  - 1,0%

SKŁAD (w/w):


