
Bio Efekt jest naturalnym nawozem dolistnym zawierającym wysoką 
koncentrację (500 g/l) ekstraktu z alg Ascophyllum nodosum, dzięki 
unikatowej technologii produkcji zachowuje specyficzne właściwości 
biologiczne, przez co korzystnie wpływa na:

• lepsze wchłanianie i wykorzystanie składników pokarmowych
• zwiększenie wydajności procesów fizjologicznych

m.in. fotosyntezy
• intensywny wzrost części nadziemnej i rozwój systemu

korzeniowego
• szybką regenerację uszkodzeń wywołanych przez patogeny

i przymrozki
• zwiększenie zawartości cukrów w roślinie
• pobudzenie procesu zawiązywania owoców

BioEfekt - organiczny nawóz dolistny Kontakt z nami

Nawozy WE

• Bezchlorkowe
• Całkowicie rozpuszczalne
• Wzbogacone w aktywne L-aminokwasy
• Wysoka koncentracja mikroelementów

e-mail: dzial.nawozow@agroefekt.pl

Vigor sp. z o.o., sp.k.
ul. Cicha 12, 87-300 Brodnica

e-mail: vigor@vigor.info.pl
www.vigor.info.pl 

CENTRALA SPÓŁKI

Syców, ul. Parkowa 14
tel. 62 786 84 37
fax 62 786 84 30

e-mail: sekretariat@agroefekt.pl

facebook.com/AE.AGROEFEKT

agroefekt

Bądź na bieżąco!

www.agroefekt.pl
Zalecane dawki i terminy stosowania

FertiLIQ RADIX to nawóz dolistny wykazujący działanie stymulują-
ce rozwój sytemu korzeniowego, poprzez wytwarzanie auksyn 
przez rośliny. Amonowy octan cynku zawarty w produkcie intensyfi-
kuje podziały komórkowe i indukuje tworzenie korzeni przybyszo-
wych, bocznych, a także włośników.

FertiLIQ RADIX przeznaczony jest do stosowania po wschodach 
roślin w celu poprawy ukorzeniania, a także w okresie wegetacji,
w celu przyspieszenia regeneracji korzeni po wystąpieniu warun-
ków stresowych.

Zalety stosowania FertiLIQ RADIX:

• Silne stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
• Poprawa zimotrwałości roślin
• Działanie biostymulujące
• Zwiększona tolerancja roślin na stres związany

z niską temperaturą i niedoborem wody

Zboże

Rzepak

Kukurydza

Ziemniaki

Buraki

Strączkowe

Pomidor, Papryka

Ogórek

Kapusta

Kalafior, Brokuł

Marchew, Pietruszka

Cebula, Por, Czosnek

Seler

Jabłoń, Grusza

Czereśnia, Wiśnia, Śliwa

Truskawka

Malina, Jeżyna, Porzeczka

Uprawa Terminy stosowania Dawka

faza 3-4 liści

od fazy 4 liści

faza 4-6 liści

zawiązywanie bulw

faza 4-6 liści

od fazy 6 liści

wysokość 15-20cm

od fazy 4 liści

od fazy 6 liści

3 tyg. po wysadzeniu

3 tyg. po wschodach

od fazy 4 liści

3 tyg. po wysadzeniu

różowy pąk

biały pąk

po wysadzeniu

intensywny wzrost

pierwsze kolanko

ruszenie wegetacji

wysokość 50-75 cm

wzrost bulw

intensywny wzrost

początek kwitnienia

początek kwitnienia

10-14 dni później

10-14 dni później

14 dni później

wzrost korzenia

intensywny wzrost

intensywny wzrost

opadanie płatków

opadanie płatków

początek kwitnienia

początek kwitnienia

liść flagowy

zielony pąk

-

10-14 dni później

zwarcie międzyrzedzi

pierwsze strąki

pierwsze owoce

początek kwitnienia

zawiązywanie główek

zawiązywanie róż

grubienie korzenia

grubienie korzenia

kształtowanie owoców

kształtowanie owoców

kształtowanie owoców

po kwitnieniu

-

-

-

początek kwitnienia

-

14 dni później

14 dni później

10-14 dni później

-

-

-

-

co 21 dni, do zbiorów

co 21 dni, do zbiorów

co 21 dni, do zbiorów

14 dni później

co 14 dni, do zbiorów

1-1,2 l/ha

Zboże

Rzepak

Burak

Kukurydza

Ziemniak

Groch, Fasola

Pomidor, Papryka

Ogórek

Kapusta, Kalafior, Brokuł

Marchew, Pietruszka

Cebula, Por, Czosnek

Seler

Uprawa Terminy stosowania Dawka

jesienią, faza 3-4 liści

jesienią, faza 4-6 liści

faza 4-6 liści

ruszenie wegetacji wiosennej

ruszenie wegetacji wiosennej

przed zwarciem międzyrzedzi

od fazy 4-6 liści

pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

2-3 tyg. po wysadzeniu, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

od fazy 4 liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

2-3 tyg. po wysadzeniu, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

od fazy 3 liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

2-3 tyg. po wysadzeniu, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach

 

1,0 l/ha

0,5 l/ha

Zalecane dawki i terminy stosowania

FertiLIQ RADIX - stymulator rozwoju systemu korzeniowego

5l i 10l 5l i 10l

Niezastąpione wsparcie dla Twoich upraw!



RZEPAK Efekt
15kg / 6kg

Nazwa nawozu N NO3-N NH4-N NH2-N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu
(EDTA)

Fe
(EDTA)

Mn
(EDTA)

Mo Zn
(EDTA)

KUKURYDZA Efekt 

Zawartość składników pokarmowych w % 

BURAK Efekt 10,0 4,8 2,4 2,8 5,0 25,0 2,0 11,0 3,0 0,3 0,6 0,04 0,20,1

RZEPAK Efekt 15,0 5,6 4,4 5,0 8,0 17,0 2,3 15,6 1,5 0,1 0,2 0,3 0,03 0,1

ZBOŻE Efekt 15,0 5,8 3,4 6,8 9,0 21,0 2,9 7,5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,01 0,2

15,0 2,9 5,8 6,3 18,0 12,0 3,5 12,3 0,6 0,3 0,2 0,010,1 0,4

Bor Efekt+S -3,0 - - - 9,0 15,0 -- - --3,0 -

ZBOŻE Efekt
15kg / 6kg

KUKURYDZA Efekt
15kg / 6kg

BURAK Efekt
15kg

Bor Efekt+S
15kg

Zalecane dawki i terminy stosowania

ZBOŻE Efekt mikro 9,2 3,0 4,0 7,0 0,2 3,0

RZEPAK Efekt mikro 9,4 2,0 3,0 8,0 0,4 4,0

9,1 2,0 3,0 5,0 0,2 8,0KUKURYDZA Efekt mikro 

Fosfor Efekt+mikro - 8,710,0 52,0 5,0 1,8 1,4 0,1 0,10,05 0,15 0,20,011,3

- - - --- - -

- - - --- - -

- - - --- - -

Nawozy WE

Nawozy dolistne Efekt są przeznaczone do stosowania we wszyst-
kich rodzajach upraw. Zawierają odpowiednio dobrane proporcje 
makro i mikroelementów dostosowane do różnych gatunków 
roślin. Wszystkie składniki występują w dobrze rozpuszczalnych
i łatwo przyswajalnych formach, co pozwala na optymalne odży-
wienie w okresach zwiększonego zapotrzebowania na składniki 
pokarmowe.

Uprawa Terminy stosowania

Zboże

Jesień, od fazy 3-4 liści
Wiosna, od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka

Wiosna, od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego

2-4
2-4

2-4

Rzepak
Jesień, od fazy 4 liści
Wiosna, po ruszeniu wegetacji
Wiosna, od fazy wybijania w pęd do początku kwitnienia

Kukurydza
Faza 3-5 liści

Faza 5-10 liści dwa zabiegi co 10-14 dni

Ziemniaki

Strączkowe
3 tygodnie po wschodach

Przed kwitnieniem
Po kwitnieniu, wzrost wegetatywny

Faza zawiązywania się bulw, dwa zabiegi co 14 dni

W okresie intensywnego wzrostu bulw, dwa-trzy zabiegi co 10-14 dni

Buraki
Faza 4-6 liści

Faza intensywnego wzrostu
Przez zwarciem międzyrzędzi

3-5
3-5

2-4

2-4
2-4

2-4

3-5

3-5

2-4

3-5

2-4
2-4
3-5

2-4

3-5

3-5
3-5
3-5

ZBOŻE
Efekt

RZEPAK
Efekt

KUKURYDZA
Efekt

BURAK
Efekt

RZEPAK Efekt mikro
10kg

Nazwa nawozu N NO3-N NH4-N NH2-N P2O5 K2O MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

Zawartość składników pokarmowych w % 

mikroelementy chelatowane EDTA, kompleksowane aminokwasami (8%) oraz kwasem organicznym 

ZBOŻE Efekt mikro
10kg

KUKURYDZA Efekt mikro
10kg

Zalecane dawki i terminy stosowania

Nawozy dolistne Efekt mikro są doskonałym źródłem przyswajalnych 
mikroelementów. Dodatek aktywnych L-aminokwasów zwiększa 
szybkość pobierania i efektywność działania dostarczanych składni-
ków. Nawozy Efekt mikro polecane są szczególnie w intensywnie 
prowadzonych uprawach oraz jako dodatek do nawozów Efekt.

Fosfor Efekt+mikro
15kg

Mangan Efekt
5l, 20l, 1000l

Cynk Efekt
5l, 20l, 1000l

pH Efekt
5l, 10l

Bor Efekt

Cynk Efekt

Mangan Efekt

pH Efekt 10 40010 -100

- 160 --- - -

- - 112-- - -

- - --62 - 150

Nazwa nawozu N N-NH2 P2O5 MgO B Mn Zn

- -

Zawartość składników pokarmowych w g/l

Bor Efekt
5l, 20l, 1000l

Zalecane dawki i terminy stosowania

Wrażliwość roślin uprawnych na niedobór mikroelementów

ZBOŻA

KUKURYDZA

RZEPAK

Posiada największą wrażliwość na niedobory boru oraz manganu i 
miedzi. Bor decyduje o plonie i zawartości cukru w korzeniach 
buraka cukrowego oraz stymuluje podziały komórkowe. Mangan 
niezbędny jest w tworzeniu mechanicznej odporności tkanek 
roślinnych, gromadzi się przede wszystkim w niezielonych struk-
turach komórkowych oraz wakuolach i tkankach merystematycz-
nych. Bierze udział we wszystkich głównych funkcjach w roślinie: 
fotosyntezie, gospodarce hormonalnej rośliny, zwiększeniu odpor-
ności na choroby, tworzeniu chloroplastów.

BURAK

Wykazuje najwyższą wrażliwość na brak cynku oraz boru. Cynk 
odgrywa zasadniczą rolę w przemianach materii, bierze również 
udział w procesach enzymatycznych i syntezie białek. Zwiększa się 
przez to znacznie odporność na suszę i choroby oraz efektywność 
nawożenia azotem. Dobre zaopatrzenie kukurydzy w bor korzyst-
nie wpływa na ilość zawiązanych ziarniaków w kolbie. Synergizm 
tych mikroelementów przekłada się na plon.

Posiada największą wrażliwość na niedobory boru i manganu. Bor 
odpowiedzialny jest za kwitnienie, zawiązywanie łuszczyn oraz 
zabezpieczenie właściwej translokacji cukrów. Mangan bierze 
udział we wszystkich głównych procesach w roślinie: fotosyntezie, 
gospodarce hormonalnej, oraz zwiększeniu odporności na choro-
by. Stymulując pobieranie fosforu wpływa pośrednio na rozwój 
sytemu korzeniowego.

Wykazują największą wrażliwość na niedobór manganu i miedzi. 
Mangan uczestniczy w procesie fotosyntezy i tworzenia chloropla-
stów, stymuluje wzrost roślin i rozwój korzeni bocznych, polepsza 
zimotrwałość i zwiększa odporność na choroby. Miedź zapobiega 
pojawianiu się tzw. "choroby nowin”, wpływa na rozwój i budowę 
tkanek oraz regeneruje uszkodzone przez mróz tkanki.

Nawozy dolistne

Uprawa Terminy stosowania

Zboże
Jesień, od fazy 3-4 liści
Wiosna, od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka

Wiosna, od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego

1-1,5
1-2

Rzepak
Jesień, od fazy 4 liści

Wiosna, po ruszeniu wegetacji
Wiosna, od fazy wybijania w pęd, do początku kwitnienia

Kukurydza
Faza 3-5 liści
Faza 5-10 liści dwa zabiegi co 10-14 dni

Strączkowe
3 tygodnie po wschodach
Przed kwitnieniem
Po kwitnieniu, wzrost wegetatywny

Buraki
Faza 4-6 liści
Faza intensywnego wzrostu
Przez zwarciem międzyrzędzi

ZBOŻE Efekt
mikro

RZEPAK Efekt
mikro

KUKURYDZA
Efekt mikro

Ziemniaki

Trawy

Faza zawiązywania się bulw, dwa zabiegi co 14 dni
W okresie intensywnego wzrostu bulw, dwa-trzy zabiegi co 10-14 dni

Wiosna, dwa zabiegi do fazy strzelania w źdźbło

1-1,5

1-2
1-2

1-1,5
1-2
1-2

1-1,5

1-2

1-1,5

1-2
1-2

1-2

Fosfor Efekt
 + mikro

2-4

2-4
2-4
2-4

2-4

2-4
3-4

3-5

2-4
2-4
3-5

2-4
3-5
3-5

3-5
3-5

Nawozy WE

Nawozy dolistne Efekt w płynnej formule zawierają wysokoskon-
centrowaną zawartość składników pokarmowych takich jak: bor, 
cynk i mangan, w łatwo przyswajalnych dla roślin   formach.  
Nawozy są przeznaczone do szybkiej i efektywnej likwidacji 
powstałych niedoborów mikroelementów: boru, cynku i manganu.

Uprawa Terminy stosowania

Zboże

Jesień, od fazy 3-4 liści

Wiosna, od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka

Wiosna, od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego

Rzepak
Jesień, od fazy 4 liści
Wiosna, po ruszeniu wegetacji

Wiosna, od fazy wybijania w pęd do początku kwitnienia

Kukurydza
Faza 3-5 liści
Faza 5-10 liści dwa zabiegi co 10-14 dni

Strączkowe

Buraki

Faza 4-6 liści
Faza intensywnego wzrostu

Przez zwarciem międzyrzędzi

Bor Efekt Cynk Efekt Mangan Efekt

Ziemniaki
Faza zawiązywania się bulw, dwa zabiegi co 14 dni
W okresie intensywnego wzrostu bulw, dwa-trzy zabiegi co 10-14 dni

3 tygodnie po wschodach
Przed kwitnieniem
Po kwitnieniu, wzrost wegetatywny

1-2
2-3

2-3
1,5-2
2-3

2-3

1-2
2-3

1,5-2,5
2-3

2-3

1,5-2,5
2-3

1-2
1-2

0,1-0,2

2-3
3-4

2-3

1-2
1-2
2-3

3-5

3-5

1,5-2
1,5-2
0,5-1
1-1,5
1-1,5

0,5-1
1-2

1-2

1-2
1,5-2

1,5-2
2-3
2-4

1,5-2
1,5-2

1,5-2

1-2
1-2

0,5-1
1-2

1-2

Dawka kg/ha

Trawy Wiosna, dwa zabiegi do fazy strzelania w źdźbło 2-4

Dawka kg/ha

1-1,5
1-2

1-1,5
1-2

Dawka l/ha

0,1

2-3

2-4

2-4

2-3
2-3

3-5

3-5

1-2

1-2

0,5-1,0
1,0-1,5
1,0-1,5

Bor Efekt+S pH Efekt

Nawóz poprawiający
właściwości cieczy

roboczej.

Dawka
0,2l/100l wody


