
NAWÓZ WE
Hydrovita Steri

WIELOSKŁADNIKOWY NAWÓZ NIEORGANICZNY ZAWIERAJĄCY PODSTAWOWE SKŁADNIKI 
POKARMOWE
NAWOZY NPK (Ca) 14-11-22 (8) Z BOREM (B), ŻELAZEM (Fe), MANGANEM (Mn),
MOLIBDENEM (Mo) I CYNKIEM (Zn) – MIESZANKA

Hydrovita Steri nawóz przeznaczony do stosowania poprzez ferygację. 
Specjalna formuła Hydrovita Steri sprawia, że pełni on podwójną funk-
cję: żywienia rośliny i utrzymania drożności systemów fertygacyjnych. 
Odżywia rośliny dostarczając najważniejszych makro i mikroelementów 
oraz wapń. Polecany jest do stosowania przez cały okres wegetacji. Hy-
drovita Steri wydłuża okres użytkowania systemów nawodnieniowych 
oraz utrzymuje równomierność nawodnienia i odżywienia plantacji.
• Skuteczne czyszczenie systemu nawadniającego
• Możliwość stosowania przez cały okres wegetacji
• Funkcja odżywienia rośliny

MIESZALNOŚĆ: HYDROVITA STERI  miesza się z najczęściej stosowanymi środkami ochrony 
roślin 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: Nawóz przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowa-
niach, w chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed działaniem 
bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz z dala od źródeł ciepła. Produkt niepalny.
OSTRZEŻENIE: Unikać oprysków podczas najgorętszych godzin dnia. W przypadku wrażliwych 
roślin lub odmian nie używać w okresie kwitnienia.
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.

Skład %w/w
Azot (N) całkowity 14
Azot (N) azotanowy 10
Azot (N) amidowy 4
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 11

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 22

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie 8
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,01
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie 0,02
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie 0,01
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,001
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie 0,002

Uprawy Dawka Termin stosowania i zalecenia
Drzewa owocowe

15-30 kg/ha
Od wytworzenia zawiązków do zbioru 
owoców, a w przypadku przemrożeń 

zimowych od początku wegetacjiUprawy jagodowe

Warzywa polowe 15-25 kg/ha Podczas wzrostu wegetatywnego lub od 
wytworzenia zawiązków do zbioru.Warzywa pod osłonami

2,5 kg/1000 m2
Rośliny ozdobne Podczas wzrostu wegetatywnego.
Hydroponika i uprawy bezglebowe: używać produkt do przygotowania roztworu bazowego 
przy maksymalnym stężeniu 15-20% i rozprowadzić w wodzie nawadniającej w proporcji 
przewidzianej dla danej uprawy.
W fertygacji: zaleca się działać przy stężeniu 0,2% w uprawach kwiatowych oraz 0,2-0,3% 
w uprawach warzyw i owoców. Na terenach piaszczystych zaleca się dzielić dawki na kilka 
zabiegów.

Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3.

Producent: GREEN HAS ITALIA S.p.A.
Corso Alba 85/89 -12043 CANALE d’Alba (CN) -ITALIA
Tel. +39 0173 95 433 -Fax +39 0173 97 94 64
e-mail: greenhasitalia@greenhasitalia.com
www.greenhasitalia.com

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

IMPORTER:
Green Eco Poland sp. z o.o.
ul. Gliniana 14
97-300 Piotrków Trybunalski 
biuro@greenecopoland.pl

ZAWARTOŚĆ

NETTO25 kg

Hydrovita Steri

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera: Azotan wapnia, fosforan mocznika
Zwroty H
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zwroty P
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.
P501 Usuwać produkt/opakowanie zgodnie z przepisami.


