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NAWÓZ BIOSTYMULUJÑCY BOGATY W BIOLOGICZNIE AKTYWNE AMINOKWASY I PEPTYDY 

Zastosowania specjalne

Uprawy w warunkach stresu – przymrozki, 
grad, b∏´dy w zastosowaniu pestycydów:
roÊliny opryskiwaç 1-2 razy w ciàgu 24-
48 godzin od zdarzenia w odst´pie 7 dni 
dawkami  3-5 l/ha w zale˝noÊci od siły czynnika 
stresowego lub kondycji roÊliny.

RoÊliny pora˝one wirusami:
Drzewa: 7 zabiegów co 10-12 dni smarujàc 
bezpoÊrednio na kor´ pnia i g∏ównych ga∏´zi 
dawkà 500-600 ml/100 l i w formie oprysku 
stosujàc dawki opisane wy˝ej.
Warzywa: Stosowaç cz´sto w normalnych 
dawkach. Zaleca si´ opryski zapobiegawcze. 

Jako czynnik nematostatyczny: 
Przede wszystkim w warzywach i truskawce 
przeciw nicieniom tworzàcym galasy, stosujàc 
normalne dawki jako opryski nalistne lub 
doglebowe.

Protifert LMW 
– efekty działania

OPRYSK 

Surfaktant
Wzmaga działanie Êrodków 
ochrony roÊlin
• skutecznoÊç 
• selektywnoÊç
• trwałoÊç

FERTYGACJA 

„Kondycjoner” gleby
Aktywuje mikrofl or´ glebowà
Poprawia struktur´ gleby

OPRYSK & FERTYGACJA

„Regulator” od˝ywienia
Poprawia wykorzystanie NO3 
Bardzo skuteczny czynnik 
chelatyzujàcy i transportowy 

Biotimulator
Aktywuje enzymy i hormony
Stymuluje płodnoÊç

Działanie antystresowe
Stres fi zjologiczny
Stres wywołany czynnikami 
Êrodowiskowymi

PROTIFERT – mechanizm dzia∏ania, podstawy biologiczne
Nawozy serii PROTIFERT wywierajà:

 Korzystny, stymulujàcy wp∏yw na szereg uk∏adów enzymatycznych odpowiedzialnych 
 za kluczowe procesy ˝yciowe zachodzàce w roÊlinie

 Silny pozytywny wp∏yw ∏agodzàcy skutki stresu biotycznego i abiotycznego b´dàcy  
 efektem stymulujàcego dzia∏ania na enzymy i wysokiej zawartoÊci proliny 
 i hydroksyproliny w nawozach

 Dodatni wp∏yw na dzia∏anie endo- i egzogennych regulatorów wzrostu oraz p∏odnoÊç 
 kwiatów i zawiàzywanie owoców

 PoÊrednio poprawiajà od˝ywienie roÊliny, co wynika z doskona∏ych w∏aÊciwoÊci 
 kompleksujàcych (chelatyzujàcych) aminokwasów z mikro- i makroelementami 
 oraz lepsze wykorzystanie sk∏adników pokarmowych na skutek pobudzenia niektórych  
 enzymów

Z tych powodów opryski Protifertem LMW sta∏y si´ w wielu krajach 
standardowym post´powaniem nie tylko w sytuacjach stresowych.



Sk∏ad (% m/m)

Sucha masa 60

Substancja organiczna 50

N – ca∏kowity 8,5

N – organiczny 8,0

Na – aminowy 0,5

ca∏kowita zawartoÊç 
aminokwasów

50

wolne aminokwasy 15

C – organiczny 26

rozpuszczalnoÊç w wodzie 
(w 20°C) 

ca∏kowita

g´stoÊç (w 20°C) 1,27 g/l

pH roztworu 10% 6,0-7,0

Êrednia masa molekularna 800-1000 Da

Protifert LMW
¸atwo wnikajà 
i przemieszczajà si´ w roÊlinie

Stymulujà kwitniene

Poprawiajà zawiàzywania 
owoców i obni˝ajà straty 
wywo∏ane ich opadaniem

Przyspieszajà dojrzewanie 
owoców, owoce sà bardziej 
wyrównane

Poprawiajà kszta∏t 
i wybarwienie owoców

Podnoszà zawartoÊç cukru

Podnoszà zawartoÊç witamin 
w owocach

Zwi´kszajà odpornoÊç lub 
tolerancj´ roÊlin na stres 

Przyspieszajà ich regeneracj´

Aktywujà mikrofl or´ glebowà

Przyspieszajà mineralizacj´
sk∏adników w glebie, 
stymulujà wykorzystanie 
azotu

Protifert LMW | Wskazówki, terminy i dawki

Szczegółowe zalecenia stosowania:

Uprawa Dawka Liczba zabiegów i termin 

zbo˝a ozime 1-1,5 l/ha jesienià w fazie krzewienia, wiosnà po ruszeniu wegetacji i nast´pnie przed 
kwitnieniem

zbo˝a jare 1-1,5 l/ha w fazie krzewienia i kolejny zabieg na liÊç fl agowy

rzepak ozimy 1-1,5 l/ha jesienià w fazie 4-6 liÊci, wiosnà po ruszeniu wegetacji i przed kwitnieniem

rzepak jary 1-1,5 l/ha mi´dzy 4-8 liÊciem i nast´pny przed kwitnieniem

kukurydza 1-1,5 l/ha mi´dzy 4-6 liÊciem i nast´pnie po pojawieniu si´ 9-10 liÊcia

burak cukrowy 1-1,5 l/ha mi´dzy 4-6 liÊciem i kolejne co ok. 2 tygodnie

ziemniak 1-1,5 l/ha kiedy roÊliny majà 15 cm, kolejny na poczàtku p´cznienia bulw i nast´pny 15 
dni póêniej

uprawy
rolnicze

uprawy
sadownicze

Uprawa Dawka G∏ówne funkcje i efekty

Drzewa owocowe

m∏ode drzewa 3 l/ha Wp∏ywa na prawid∏owy pokrój drzew.

przed 
kwitnieniem

2 l/ha Reguluje i pobudza tworzenie pàków i kwiatów.

opadanie 
p∏atków

1-2 l/ha Poprawia zawiàzywanie owoców.

p´cznienie 
owoców

1-2 l/ha Poprawia wielkoÊç i kolor owoców. Korzystnie jest stosowaç razem z P i K.

chlorozy 3,5-4 l/ha
Stosowany z dodatkiem chelatu Fe, ale tak˝e samodzielnie redukuje symptomy 
niedoboru umo˝liwiajàc roÊlinie lepsze pobieranie ˝elaza z gleby. Zalecane jest 
u˝ycie Protifert Fe.

przymrozki 
lub grad

3,5-4 l/ha Opryskiwaç niezw∏ocznie (w ciàgu 24-48h) w mieszaninie z TMTD (tiuram) 
lub karbendazymem. Pobudza regeneracj´ uszkodzonych komórek.

Âliwy 
i pozosta∏e
pestkowe

obni˝yç dawk´
0,5 l/ha

Terminy i fazy, jak wy˝ej.

WinoroÊl:
odmiany 
sto∏owe
i przemys∏owe

2,5-3,5 l/ha

Stosowaç trzy zabiegi: w okresie kwitnienia, owoców wielkoÊci ziaren grochu            
i zmiany koloru (przebarwiania). Ostatni zabieg po∏àczyç z nawo˝eniem P i K. Po 
zastosowaniu fungicydu zawierajàcego miedê nawóz stosowaç po co najmniej 
4-5 dniach. Nawóz podnosi zawartoÊç cukru, jakoÊç gron i plon. Najlepsze 
efekty daje na glebach kwaÊnych

Chlorozy 3,5-4 l/ha
Stosowany z dodatkiem chelatu Fe, ale tak˝e samodzielnie redukuje symptomy 
niedoboru umo˝liwiajàc roÊlinie lepsze pobieranie ˝elaza z gleby. Zaleca si´ 
stosowanie Protifert Fe.

Truskawki 
i inne 
jagodowe

2-3 l/ha

Zabiegi rozpoczàç po wytworzeniu pierwszych pàków kwiatowych, a nast´pnie 
opryskiwaç co 2 tygodnie do zbioru. Przyspiesza zbiór poprawiajàc jakoÊç              
i wielkoÊç owoców. Aby wyd∏u˝yç okres zbioru nale˝y kontynuowaç zabiegi 
po rozpocz´ciu 1-go zbioru. W innych krajach zabieg Protifert LMW ∏àczy si´ 
z opryskiem fungicydowym. Wykonanie zabiegu w czasie przesadzania lub 
poprzedniego lata lub jesieni zwi´ksza iloÊç pàków kwiatowych zawiàzywanych 
nast´pnej wiosny. Kolejne zabiegi wg schematu wy˝ej.

Nawo˝enie dolistne

Nawo˝enie dolistne

Protifert LMW działa jak surfaktant, zast´puje adiuwanty. Zaleca si´ jego dodatek do ka˝dego 
zabiegu Êrodkami ochrony roÊlin i nawozami nalistnymi w dawce 0,5-1 l/ha. Stosowanie Protifert 
LMW z pestycydami i nawozami, dzi´ki właÊciwoÊciom chelatujàcym, poprawia skutecznoÊç 
zabiegu i chroni roÊlin´ uprawnà przed ewentualnymi reakcjami fi totoksycznymi. Nie stosowaç 
łàcznie z fungicydami miedziowymi i adiuwantami.



uprawy
warzywne

Uprawa Dawka Liczba zabiegów i termin

Burak 1,5-2 l/ha
Trzy zabiegi co 10-14 dni. Wp∏ywa na lepszy rozwój liÊci. Pierwszy 
oprysk wykonaç w fazie 6 liÊci buraka. Niedobory boru uzupe∏niaç 
stosujàc Protifert B.

Seler 1-2  l/ha
Zwi´ksza mas´ i Êrednic´ korzeni. Wyd∏u˝a okres przechowywania. 
Ogranicza dzia∏anie wirusów. Stosujàc co 20 dni (ostatnie dwa 
zabiegi po∏àczyç z gibberelinami) korzenie b´dà bielsze.

Cebula/czosnek 1 l/ha

Stosowaç co 20 dni dbajàc o dobre zwil˝enie liÊci. Poprawia wielkoÊç 
g∏ówek i w∏aÊciwoÊci przechowalnicze. W innych krajach stosuje si´ 
w mieszance z fungicydem miedziowym, obni˝ajàc dawk´ fungicydu 
o 25%. Zaleca si´ moczenie g∏ówek czosnku przed wysadzeniem w 
roztworze przez 4-8 godzin.

Dyniowate:
dynia, ogórek, itp.

1,5-2 l/ha

Stosowaç w trakcie ca∏ego sezonu, szczególnie przed kwitnieniem,          
w trakcie zawiàzywania owoców i ich p´cznienia. W niektórych krajach 
stosuje si´ w mieszance z fungicydem zwalczajàcym màczniaka 
prawdziwego (Oidium spp.) zmniejszajàc dawk´ fungicydu o 25%. 
Zaleca si´ stosowanie ∏àczne z nawozem mikroelementowym, 
przede wszystkim zawierajàcym Zn. Ogranicza szkodliwe dzia∏anie 
wirusów kiedy zastosujemy zapobiegawczo.

Sa∏ata 1-2 l/ha
W szkó∏kach stosowaç 2-3 razy przed przesadzeniem rozsady 
opryskujàc obni˝onymi dawkami. Po przesadzeniu opryskiwaç co 20 
dni. Poprawia rozwój zw∏aszcza wiosnà i jesienià. Przyspiesza zbiór.

Pomidor, papryka,
bak∏a˝an

1,5-3 l/ha
Stosowaç przed kwitnieniem, w trakcie zawiàzywania owoców, 
zmianà koloru (ostani po∏àczyç z dokarmianiem P i K). Zwi´ksza iloÊç 
kwiatów i poprawia zawiàzywanie owoców.

Kapustne
(wszystkie odmiany)

3 l/ha

Poprawia rozwój roÊlin po przesadzeniu. Przyspiesza zbiór i 
zwi´ksza plon. Przyspiesza regeneracj´ i normalny rozwój w trakcie 
wyst´powania niekorzystnych warunków - wysokiej temperatury, 
suszy, nadmiernej wilgotnoÊci i opadów deszczu. Opryskiwaç 
przynajmniej 3 razy: bezpoÊrednio po przesadzeniu i nast´pnie 
dwukrotnie w odst´pach 2-3 tyg.

Fasola, groch 1-2 l/ha
Zabiegi wykonywaç podczas kwitnienia i nast´pnie kolejne 3-4 razy 
aby otrzymaç bardziej wyrównane i wype∏nione stràki.W przypadku 
fasoli szparagowej i fasolki zielonej ostatni zabieg mo˝e wyd∏u˝yç 
okres zbioru.

Marchew, pietruszka 2-3 l/ha

Trzy zabiegi w odst´pach 2-3 tygodni rozpoczynajàc kiedy marchew
osiàgnie wielkoÊç o∏ówka lub liÊcie sà dostatecznie du˝e do 
wykonania oprysku. Oprysk 1-2 tyg. po zabiegu herbicydowym 
pomaga roÊlinom pokonaç i zminimalizowaç ew. niekorzystny       
efekt zabiegu.

Kwiaty – opryskiwaç co 15-20 dni dawkami 250-300 ml/100 l lub 200-250
ml/100 l odpowiednio uprawy polowe i szklarniowe.

Nawo˝enie dolistne

AGRI-GROW Sp. z o.o.
ul. Wąska 3/7

85-036 Bydgoszcz

tel. 601 650 615
office@agri-grow.pl

www.agri-grow.pl

Fertygacja:

Zbo˝a: 2-4 l/ha w ka˝dej fertygacji.
Drzewa owocowe: 5l/ha w ka˝dym podlewaniu; podlewanie kroplowe: 3-4l/ha co 15 dni, 
stosujàc 200-250 ml/h dziennie przez 15 dni.

Mo˝na mieszaç z mikroelementami, nawozami NPK oraz zawierajàcymi kwasy humusowe.


