
 

RABATOWE                                 EFFECT special pH 

CYKLAMEN                                  EFFECT extra 

GERBERA                                     EFFECT standard 

CHRYZANTEMA 

POINSECJA   i   inne 

 

 Uprawa na stołach zalewowych 
Nawozy EFFECT  Special  pH  są szczególnie przydatne w uprawie 

roślin doniczkowych na stołach zalewowych, ponieważ : 

 obniżają odpowiednio i stabilizują pH alkalicznej wody i podłoża 

 udział azotu amonowego i mocznikowego w nawozie wydłuża jego działanie 

 zróżnicowany skład z łącznym stosowaniem EFFECT 7-11-35 i EFFECT 5-20-30 

pozwala na optymalne zaspokajanie potrzeb nawozowych i sterowanie wzrostem 

i rozwojem w każdej fazie uprawy 

 zapobiegają tworzeniu się osadów i powstawaniu niedrożności instalacji 

nawadniających 

 

 
Zbiornik  „A” 100l                                          Zbiornik „B” 100l 

(rozcieńczenie 1%)                                      (rozcieńczenie 1%) 
Faza wegetatywna: 

1. Kwas azotowy 63%                 1,0 l                                        1.   EFFECT special pH 16-16-18        5,5 kg 
2. Saletra wapniowa                    2,5 kg                                    2.   EFFECT standard      7-11-35        3,0 kg 

                                                                                                                      3.  Chelat żelaza Fe 7%                       0,05 kg 
 
 

Faza generatywna: 
1. Kwas azotowy  63%                1,0 l                                        1.   EFFECT special pH  16-16-18        2,0 kg 
2. Saletra wapniowa                    2,5 kg                                    2.   EFFECT special pH  13-11-27        4,0 kg 

                                                                                                      3.   EFFECT extra  5-20-30                    2,0 kg 
                                                                                                                         

*Przyjęte parametry wody używanej do fertygacji  (w mg/l): 

Ca – 75, Mg – 15 oraz HCO₃ - 250. 

Zalecenia i uwagi: 
 Nieznaczne  zmiany w podanym składzie pożywki pozwalają optymalnie nawozić 

poszczególne gatunki 

 Zaleca się wyjściowo EC pożywki 1,7mS/cm i pH 5,5-6 

 Jeśli stwierdza się znaczne zatężenie pożywki i wzrost pH powyżej 6,5 w układzie 

zamkniętym, należy sporządzić dla uzupełniania pożywkę o odpowiednio niższym 

EC i pH lub rozcieńczyć wodą z kwasem a najlepiej samą wodą deszczową. 

 Podczas kwitnienia wybranych gatunków i wybarwiania przykwiatków poinsecji 

sporządza się pożywkę o 20% niższym EC. 

 Zaleca się okresowe podlewanie „z góry” podłoża doniczki najlepiej wodą deszczową, 

 ponieważ nadmiar składników kumuluje się w górnej jej warstwie. 

 Pamiętać należy o konieczności dezynfekcji pożywki w systemie zamkniętym. 

Dodatkowe informacje dotyczące  

 nawożenia     kom. 696-071-610 
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