Nawozy specjalistyczne Haifa
Do wszystkich roślin szkółkarskich
ozdobnych i rabatowych

Pioneering the Future

Polyfeed
Fertygacja upraw roślin ozdobnych
Polyfeed – grupa nawozów krystalicznych stosowanych poprzez systemy fertygacyjne w postaci
płynnych pożywek. Polyfeedy można stosować również dolistnie w uprawach roślin ozdobnych, jedynie
interwencyjnie i pod pełną kontrolą doradcy uprawowego. Grupa nawozów Polyfeed stanowi podstawowe
źródło składników pokarmowych dla upraw w pojemnikach gdy zastosowane zostały jedynie nawozy
startowe do podłoża (Multi-Mix), lub jest uzupełnieniem nawożenia nawozami Multicote.
Polyfeedy do upraw roślin ozdobnych dobrane zostały ze względu na swój skład dostosowany do ich
potrzeb.

Polyfeed NPK 15-30-15+2MgO+mikro - Roots and blossom booster
Nawóz ten stosuje się po ok. 2 tyg od wysadzenia sadzonek do pojemników produkcyjnych, gdy zastosowany był nawóz startowy (Multi-Mix) do podłoża. Jeżeli taki nawóz nie został zastosowany, wówczas
należy przyspieszyć stosowanie nawozu poprzez fertygację.
Polyfeed ten stosuje się w celu poprawienia i przyspieszenia ukorzeniania się sadzonek. Nawóz ten
stosowany po wytworzeniu pąków kwiatowych, stymulować będzie dalszy ich rozwój oraz zwiększać
ich wielkość i dodawać energii do obfitszego kwitnienia. Polyfeed ten ma wpływ na tworzenie związków
wysokoenergetycznych – ATP i ADP w roślinie, stąd większa energia rośliny!
Dawka – gotowy roztwór do podlewania - 0,7-1,0 kg/1000 l wody. W razie konieczności można stosować
nawóz dolistnie w dawce 0,1-0,3% wodnych roztworów, z zachowaniem pełnych zasad nawożenia dolistnego.
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Polyfeed NPK 20-20-20 +mikro – Vegetative booster
Nawóz ten stosowany jest w celu obfitego rozwoju wegetatywnego rośliny, po okresie jej ukorzenienia
w pojemniku produkcyjnym do momentu wytwarzania pąków kwiatowych. Nawóz ten ma wpływ na
wielkość i pokrój rośliny.
Dawka – gotowy roztwór do podlewania - 0,7-1,0 kg/1000 l wody. W razie konieczności można stosować
nawóz dolistnie w dawce 0,1-0,3% wodnych roztworów, z zachowaniem pełnych zasad nawożenia dolistnego.
Polyfeed NPK 11-6-38+2MgO+mikro – Flower and fruit booster
Nawóz ten przeznaczony jest do stymulacji obfitego kwitnienia. Potas z Polyfeedu jest głównym czynnikiem potęgującym reakcje generatywne rośliny co przekłada się w szybsze, intensywniejsze kwitnienie,
a w przypadku roślin wytwarzających owoce (np.truskawki wiszące ozdobne) do poprawy ich wizerunku
– wielkości i lepszego wybarwienia. W przypadku krzewów i drzew owocowych, proces dojrzewania
owoców, ich wybarwienia przebiegać będzie intensywniej. Nawóz ten podnosić będzie zawartość cukrów
w owocach, przez co będą smaczniejsze i atrakcyjniejsze. Nawóz ten stosować od momentu „pękania”
pąków kwiatowych do przekwitnienia lub wytworzenia owoców o docelowej wielkości.
Dawka – gotowy roztwór do podlewania - 0,7-1,0 kg/1000 l wody. W razie konieczności można stosować
nawóz dolistnie w dawce 0,1-0,3% wodnych roztworów, z zachowaniem pełnych zasad nawożenia.
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