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Miejsce na notatki

Tu nas znajdziesz:
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Mikroskładniki potrzebne 
w odżywianiu upraw

Miroskładniki 
Bor i Mangan

04

Jakich mikroskładników potrzebują uprawy
w początkowym etapie rozwoju?

W rzepaku, burakach oraz uprawach 
specjalistycznych (głównie kapustynych) 
podaj B i Mn.

Mangan poprawi pobieranie  
i przetwarzanie azotu.

Bor zabiezpieczy zapotrzebowanie  
na ten składnik, który często występuje  
w niedoborze, co pomoże magazynować  
cukry w roślinie niezbędne do bezpiecznego 
zimowania i intensywnego wzrostu.

Bor jest odpowiedzialny za wzrost najmłodszych 
komórek korzeni, jak i również części nadziemnych 
rośliny.

Bor wpływa na zopatrzenie roślin w składniki 
pokarmowe (P, K, Ca) oraz intensywność 
kwitnienia.

pl.timacagro.com

nawożenie 
doglebowo- 

-dolistne

Radicalne 
odżywianie 
roślin!

Nawóz dolistny 
i doglebowy  
z kompleksem 
FERTIACTYL®

pl.timacagro.com

Radical
Płynny nawóz z kompleksem 
Fertiactyl o działaniu 
doglebowym i dolistnym.

3,0 l / ha

uprawy 
polowe

zboża 
kukurydza 
rzepak 
burak cukrowy 
ziemniak

3,0 l / ha

uprawy 
warzywnicze

pomidor 
papryka 
ogórek gruntowy 
marchew 
seler 
pietruszka 
burak ćwikłowy 
pasternak

3,0 l / ha

owoce

truskawka 
malina 
borówka 
jagoda 
aronia

3,0 l / ha

uprawy 
sadownicze

jabłoń 
grusza

śliwa 
czereśnia 
wiśnia

3,0 l / ha



Skład

kompleks FERTIACTYL® 

Glicyna-Betaina, Zeatyna,  
kwasy huminowe i fulwowe

bor B 125,0  g / l 9,2 %

mangan Mn 5,4  g / l 0,4 %

Dostępne opakowania

10 l 220 l 1 000 l
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Glicyna-Betaina

Antystresowa 
szczepionka dla roślin

Kwasy huminowe 
i fulwowe

Poprawa właściwości 
fizykochemicznych gleby

01 03

Rozbudowa systemu 
korzeniowego

Zeatyna02

Zboża. Różnice w rozwoju
Działanie kompleksu FERTIACTYL® 
na rozwój systemu korzeniowego.

Jak rozbudować system korzeniowy 
rzepaku, kukurydzy, buraka cukrowego 
i ziemniaka?

Popraw rozwój systemu korzeniowego 
oraz całej rośliny podając Zeatynę, 
która wpływa bezpośrednio na 
wzrost korzeni przybyszowych 
i włośnikowych pobierając  
składniki pokarmowe z gleby,

przedłuż żywotność chlorofilu 
i zwiększ efektywność fotosyntezy,

pomóż roślinie przenieść asymilaty  
z obumierających do rosnących  
części rośliny. 

Jak wspomóc rozwój roślin? 
 
 
 

Zastosuj kwasy huminowe i fulwowe,  
które są produktami rozkładu biomasy  
w procesie humifikacji,

zwiększ dostępność składników 
pokarmowych dla roślin,

polepsz strukturę i retenecję  
wodną gleby,

popraw warunki rozwoju systemu 
korzeniowego,

popraw stosunki wodno-powietrzne, 

stymuluj życie mikroflory glebowej, 

ułatw wiązanie toksycznego glinu  
na stanowiskach kwaśnych.

Jak zwiększyć odporność roślin  
na stresy wodne i termiczne? 
 

 
Stosując Glicynę-Betainę - naturalna, 
roślinna substancja antystresowa, 
zwiększ odporność roślin na stresy 
wodne, termiczne i chemiczne 
(częsta fitotoksyczność ŚOR),

pomóż roślinie wydajniej  
dysponować zasobami  
wody i energii,

popraw funkcjonowanie roślin 
w niekorzystnych warunkach 
klimatycznych (temperatura, 
wilgotność),

zwiększ wydajność fotosyntezy 
- najważniejszego procesu 
fizjologicznego roślin. 

   Wysoka aktywność fizjologiczna
= Większy potencjał plonowania

   Wyższa urodzajność gleby
= Lepsze nawożenie

   Dynamiczny rozwój 
   systemu korzeniowego
= Szybki start!

Poprawia urodzajność gleby, aktywność 
fizjologiczną roślin oraz ich odpornośc na stres.

biostymulujacy 
kompleks 

fertiactyl ®


