
Elvita Alfa
BUDUJE WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU

15 l



Elvita Alfa
Zawiera: Azotan wapnia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.

Elvita Alfa jest bogatym źródłem dwóch kluczowych składników pokarmowych, niezbędnych 
w procesach wzrostu i rozwoju części wegetatywnych oraz generatywnych rośliny. Nie są 
one tylko substratami do budowy struktur komórkowych, ale także aktywnie uczestniczą 
w przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych decydujących o przebiegu podstawowych 
przemian fizjologicznych. Innowacyjna formuła oraz optymalny stosunek ilościowy składników, 
ułatwia ich przyswajanie oraz efektywne wykorzystywanie w niemal 100%. Szybkie pobieranie 
przez komórkę i włączenie w obrót metaboliczny pobudza przemiany biochemiczne w nich 
zachodzące oraz poprawia wykorzystanie innych składników pokarmowych. Zwiększenie 
efektywności metabolomicznej ułatwia: transport substancji odżywczych, pobieranie składników 
mineralnych przez korzenie oraz ich przemieszczanie pomiędzy komórkami w obrębie całej rośliny.
Stosowanie Elvita Alfa to także inicjowanie podstawowych mechanizmów biernej ochrony 
komórkowej ograniczającej efekty działania stresów biotycznych i abiotycznych. Zwiększenie 
udziału wapnia poprawia jakość plonu, a także korzystnie wpływa na wielkość i trwałość organów 
generatywnych, w tym głównie nasion i owoców.

NAWÓZ WE 
NAWÓZ NIEORGANICZNY PŁYNNY  
ROZTWÓR NAWOZU AZOTOWEGO Z WAPNIEM (Ca) i BOREM (B)

MIESZALNOŚĆ: Elvita Alfa można mieszać z większością agrochemikaliów z wyjątkiem produktów 
zawierających siarkę i fosfor.
Zawsze należy wykonać test mieszalności przed każdym użyciem produktu.

Dystrybutor:
Elvita Sp. z o. o.
78-627 Różewo
www.elvita.com.pl
kontakt@elvita.com.pl

Producent:
GREEN HAS ITALIA S.P.A.
Corso Alba, 85/89
12043 CANALE d’Alba (CN)-ITALIA
tel. +39 0173 95433
fax. 39 0173 979464
www.greenhasitalia.com

Importer:
GREEN ECO POLAND SP. Z O.O.
Ul. Gliniana 14,
97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: biuro@gep.org.pl
www.greenecopoland.pl

UPRAWA
DAWKA

TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
Dolistnie

PSZENICA 4 - 6 l/ha
Wiosną:

- krzewienie roślin,
- liść flagowy.

BURAK CUKROWY 4 - 6 l/ha - w fazie 4-6 liści,
- kolejne 2-3 zabiegi po zwarciu międzyrzędzi co 14-21 dni.

KUKURYDZA 5 l/ha - w fazie 4–6 liści,
- w fazie 6–8 liści.

RZEPAK OZIMY

2 - 3 l/ha Jesienią:
- po pełnych wschodach roślin

4 - 6 l/ha
Wiosną:

- po ruszeniu wegetacji,
- początek i koniec kwitnienia.

ZIEMNIAK 4 - 6 l/ha - przed kwitnieniem,
- kolejne 2-3 zabiegi co 14-21 dni.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C

Azot (N) całkowity 16%       w/w    (20,8 % w/v)

Azot (N) azotanowy   5%       w/w      (6,5% w/v)

Azot (N) amonowy   1%       w/w      (1,3% w/v)

Azot (N) amidowy 10%       w/w    (13% w/v)

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie   7%       w/w      (9,1% w/v)

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie   0,2%    w/w      (0,26% w/v)

Nie stosować produktu podczas dużego nasłonecznienia!
W przypadku wrażliwych upraw należy najpierw przeprowadzić próby na kilku roślinach zanim przejdzie 
się do szerokiego zastosowania. 

MAGAZYNOWANIE: Elvita Alfa przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od 0°C 
do ok. +40°C. Produkt nie jest palny. W przypadku pożaru używać dużej ilości wody.
UWAGA: W przypadku kontaktu z oczami przepłukać dużą ilością wody.
Nie mogąc sprawdzić właściwego użycia produktu przez kupującego, możemy jedynie zapewnić jego 
doskonałą jakość.

MADE IN ITALY

Data/Nr partii:
na opakowaniu

E9268A

Objętość:

15 L ≃ 19,5 kg

UFI: V440-70P0-U00A-E16S


