
Elvita Vigo to specjalistyczny nawóz wapniowy wzbogacony fi zjologicznie aktywnymi aminokwasami, 
przeznaczony do stosowania w uprawie roślin ogrodniczych (drzewa i krzewy sadownicze, warzywa, kwiaty 
ozdobne). Aplikacja preparatu wpływa pozytywnie na zaopatrzenie roślin w wapń, poprawiając ich końcową 
jakość, trwałość oraz przechowywanie. Zawartość aminokwasów zwiększa wchłaniane i przyswajalność wapnia 
przez rośliny. Stosowanie Elvity Vigo już we wczesnych fazach rozwojowych polepsza jakość owoców i warzyw 
oraz ogranicza straty związane z zaburzeniami fi zjologicznymi (gorzka plamistość podskórna, tipburn warzyw 
kapustnych, sucha zgnilizna warzyw psiankowatych).

– Zaopatrzenie roślin w łatwo przyswajalny wapń już we wczesnych fazach rozwojowych

– Polepszenie zdolności przechowalniczych warzyw i owoców

– Ograniczenie strat spowodowanych zaburzeniami fi zjologicznymi

ZAKRES STOSOWANIA W UPRAWACH:
Elvita Vigo zalecana jest do stosowania w formie aplikacji dolistnej.

UPRAWA
DAWKA
(L/HA)

ILOŚĆ CIECZY
ROBOCZEJ (L/HA)

TERMIN

UPRAWY SADOWNICZE

Drzewa ziarnkowe: jabłoń, grusza

1,5 - 3

500 - 750

Przed kwitnieniem (różowy/biały pąk), w trakcie kwitnienia 
oraz w fazie opadania płatków kwiatowych. Kolejne zabiegi

(2 - 4 razy) co 14 dni.
Drzewa pestkowe: wiśnia,

czereśnia, śliwa, brzoskwinia

Uprawy jagodowe: truskawka, 
malina, borówka, porzeczka, agrest

1,5 - 2
Przed kwitnieniem, pełnia kwitnienia oraz po wytworzeniu

pierwszych zawiązków owoców, 2 - 3 zabiegi.

UPRAWY WARZYWNICZE

Warzywa kapustne: kapusta 
głowiasta, pekińska

1,5 - 2,5 300 - 600

2 tygodnie po wysadzeniu, do 2 tygodni przed spodziewanym 
zbiorem,co 10 - 14 dni, 2 - 3 zabiegi.

Kalafi or, brokuł
Od 2 tygodni po wysadzeniu do końca fazy formowania róży

co 10 - 14 dni, 2 - 3 zabiegi.

Sałata Od 7 - 10 dni po wysadzeniu, co 7 - 14 dni, 2 - 3 zabiegi.

Warzywa kwitnące: pomidor, 
papryka, ogórek, cukinia

Od pojawienia się pąków kwiatowych, pełnia kwitnienia,
do 2 tygodni przed ostatnim zbiorem, co 10 - 14 dni.

ROŚLINY OZDOBNE

Kwiaty i rośliny ozdobne 1,5 - 2,5 300 - 500
Po 30 dniach od przesadzania roślin przed kwitnieniem,

kolejne zabiegi co 30 dni.

W okresie kwitnienia należy stosować najniższe z zalecanych dawek.

MIESZALNOŚĆ: Elvita Vigo miesza się z najczęściej stosowanymi 
pestycydami używanymi w uprawie roślin, z wyjątkiem olejów 
mineralnych i tych o reakcji alkalicznej. W przypadku wrażliwych upraw 
należy najpierw przeprowadzić próby na kilku roślinach zanim przejdzie 
się do szerokiego zastosowania produktu.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, 
w temperaturze od 0°C do ok. +50°C. 

OSTRZEŻENIE: Unikać oprysków podczas najgorętszych godzin dnia. 
W przypadku wrażliwych roślin lub odmian nie używać w okresie 
kwitnienia.

Nawozy organiczne lub polepszacze gleby – nie należy wypasać zwierząt 
gospodarskich ani używać zbiorów jako roślin na paszę przez co najmniej 
21 dni po zastosowaniu.

UWAGI: Produkt przechowywać zamknięty, z dala od dzieci, zwierząt, 
żywności i pasz. 

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
Nie mogąc sprawdzić właściwego użycia produktu przez kupującego, 
możemy jedynie zapewnić jego doskonałą jakość.

INSTRUKCJA STOSOWANIA: napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości, włączyć mieszadło, wlewać stopniowo i powoli odmierzoną 
ilość nawozu, tak aby strumień wody pobierał go na bieżąco, po całkowitym rozpuszczeniu nawozu Elvita Vigo (ok. 5 - 8 min) można dodać inne 
nawozy, uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.
Opryski należy wykonywać w godzinach porannych, gdy nie występuje rosa lub w godzinach wieczornych. Nie wykonywać zabiegów 
przed spodziewanymi przymrozkami i w temperaturze poniżej 6°C oraz powyżej 25°C. Unikać oprysków podczas najgorętszych godzin dnia.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) organiczny ……………………………......................................... 4,5% w/w (5,54% w/v)
Azot (N) organiczny rozpuszczalny w wodzie ………………........................ 4,5% w/w (5,54% w/v)
Węgiel (C) organiczny …………………………......................................... 15% w/w (18,45% w/v)
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie …………................................. 5% w/w (6,15% w/v)
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie ……………………..................... 0,1% w/w (0,123% w/v)

PŁYNNY NAWÓZ ORGANICZNY AZOTOWY Z WAPNIEM (Ca) I MOLIBDENEM (Mo)
– PŁYNNE PRODUKTY UBOCZNE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO W ZAWIESINIE

Produkt zgodny z włoskim Dekretem Prawnym nr 75  z dnia 29/04/10, 
sklasyfi kowany w kategorii „Concime organico azotato fl uido con Calcio (Ca) 
e Molibdeno (Mo) – Carniccio fl uido in sospensione”.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 Ustawy 
o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 
1033).

Aminokwasy całkowite …………………………………...................... 28,5% w/w (35,06% w/v)

Aminokwasy wolne …………………………………............................... 15% w/w (18,45% w/v)

Producent:
GREEN HAS ITALIA S.p.A.
Corso Alba, 85/89, 12043 CANALE 
d’Alba (CN) - ITALY

Importer:
GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.
ul. Gliniana 14, 93-300 Piotrków Trybunalski

 e-mail: biuro@gep.org.pl

Dystrybutor:
Elvita Sp. z o.o.

www.elvita.com.pl
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Elvita Vigo
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Weterynaryjny numer identyfi kacyjny: 10629101
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