Lepiej przyswajalny i skuteczniejszy fosfor
w formie polifosforanu

RETAFOS® prim – Płynny nawóz NPK do stosowania dolistnego w celu dostarczenia
szybko działającego fosforu i potasu w okresie jesiennym

RETAFOS®prim – zalety nawozu
nawóz płynny z wysoką zawartością w pełni rozpuszczalnych składników
odżywczych
fosfor i potas w specjalnych formach – polifosforan amonu i organicznie
związany potas – wyższa efektywność działania
antystresowa substancja bioaktywna – zawiera kwasy humusowe,
oligopeptydy (kompleks specjalnych aminokwasów) oraz substancje
adhezyjne o wysokiej odporności na zmywanie – efekt adiuwantu

RETAFOS®prim – działa jako wyzwalacz
podstawowych procesów metabolicznych,
wspiera wchłanianie składników odżywczych i powstanie substancji bogatych
w energię oraz transport asymilatów.
Obniża w roślinie wrażliwość na stres, oraz
wspiera rozwój systemu korzeniowego.

RETAFOS® prim – wpływ na zawartość fosforu w liściach

zwiększenie
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(rzepak, BBCH 16, AGRA GROUP i MENDELU Brno, 2018)

polifosforan amonu aplikacja RETAFOS prim
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ilość dni po aplikacji

RETAFOS®prim – zalety aplikacji
silne działanie aktywujące na roślinę
wysoka koncentracja składników odżywczych – mniejsza dawka aplikacyjna
większa przyswajalność składników odżywczych
zwiększenie produkcji cukrów w korzeniach – zwiększenie mrozoodporności
zwiększenie potencjału plonotwórczego

Jesienna aplikacja RETAFOS® prim – przyswajanie składników odżywczych
przyswajanie składników
odżywczych (kg/ha)

(rzepak ozimy, średnia z 11 stanowisk, jesień 2016)
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RETAFOS® prim – wpływ na plon rzepaku

plon nasion
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(jesienna aplikacja, SPZO Uhřiněves, 2015)
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RETAFOS®prim – zalecane dawki i terminy stosowania
Zalecana dawka: 5 l/ha
Rzepak ozimy – pożądane jest w okresie jesieni wytworzenie silnych i niskich roślin, u których w okresie późnej
jesieni rozwinie się silny system korzeniowy. W związku
z tym, wraz z regulatorem wzrostu dobrze jest dostarczyć
roślinom zestaw składników odżywczych, które będą
wspierały aktywność części nadziemnej (gdzie tworzą się
źródła energii i substancji budujących), a następnie mechanizmy transportu metabolitów do korzeni (gdzie dochodzi
do ich włączenia do procesów wzrostu korzeni lub magazynowania do późniejszego wykorzystania).
Specjalną kategorię tworzą późne wschody, które wymagają wsparcia wzrostu, aby dogonić straty w wegetacji.
Konieczne jest aby wykorzystały każdy dzień odpowiedni
na wzrost i nie były niczym limitowane. Późnym wschodom
należy pomóc również na wiosnę, po wznowieniu wegetacji i odnowieniu się powierzchni liści.

Zboża ozime – jeśli zasiewy osiągną na jesień fazę trzeciego liścia, należy wspierać jego rozwój aplikując fosfor,
potas, bor. Przeszkodą nie jest mniejsza powierzchnia liści,
ponieważ ilość pobranych składników odżywczych
w stosunku do mniejszej masy roślin jest znaczna. U roślin
z niedoborem fosforu, efekt ten z powodu niższej zawartości tego pierwiastka, jest bardziej wyraźny.
Stosowanie fosforu jest skuteczne jesienią i wiosną. Potas
i bor mają pozytywny wpływ na wykorzystanie asymilatów.

Roślina
oleiste
zboża
okopowe
strączkowe

RETAFOS®prim – skład
Zawartość składników pokarmowych
N

P2O5

K2O

B

125 g/l

250 g/l

250 g/l

5 g/l

Potas – udział w przesyłaniu energii świetlnej do związków
ATP, NADP, następnie zwiększanie powstawania cukrów
i ich transport. Zwiększenie ciśnienia atmosferycznego
powoduje w roślinach wzrost odporności na występujące
jesienią i na początku wiosny okresowe przymrozki.
Klasycznie stosowane formy potasu to najczęściej siarczany i fosforany. W nawozie Retafos®prim został zastosowany
organicznie wiązany potas, co zwiększa kilkunastokrotnie
jego przyswajalność.

Termin
aplikacji
od fazy
3 liści

Dawka

5l/ha

Możliwość
mieszania
produkty ochrony roślin,
grulatory wzrostu
i nawozy
zawsze zalecamy
przeprowadzenie
próby mieszalności

Ilość
wody
120-300
l/ha

Bor – wspiera wytwarzanie hormonów, które wpływają na
tkanki twórcze, niezbędny do tworzenia podstawowych
elementów plonotwórczych. Dodatkowo stabilizuje strukturę komórkową, co zwiększa odporność na przenikanie
patogenów. Zawartość boru w zalecanej dawce nawozu
5l/ha jest ustanowione celowo na 25 g, aby dawka była
odpowiednia także, gdy nawóz będzie stosowany
w uprawach zbóż. W przypadku stosowania w rzepaku
i innych uprawach wskazujących zwiększone zapotrzebowanie na bor zaleca się dodatek nawozu borowego.
Fosfor – wiązanie energii w związkach chemicznych typu
ATP, NADP. W klasycznie używanych formach fosforu
(H2PO4 lub HPO4) aniony są gorzej przyswajane. W nawozie
Retafos®prim zastosowano cząsteczkę obojętną.

RETAFOS®prim – dostępne opakowania:
a’20l / a’600l / a’1000l

Płynny nawóz NPK
do stosowania dolistnego w celu dostarczenia
szybko działającego fosforu i potasu
w okresie jesiennym

punkty sprzedaży znajdziesz na:
www.agroefekt.pl
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