
MIESZALNOŚĆ: ELVITA PROMES 
miesza się z najczęściej stosowanymi 
herbicydami i pestycydami używanymi w 
uprawie roślin, z wyjątkiem produktów 
o reakcji zasadowej, miedziowych, 
siarkowych i olejów mineralnych. Nie 
zaleca się stosowania z produktami 
zawierającymi fosetyl glinu, triforyny  
i dodynę. 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 +45°C. 
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.

UPRAWY Dawka w l/ha
Ilość cieczy 

roboczej 
(l/ha)

TERMIN 

UPRAWY ROLNICZE

RZEPAK 1 - 1,5 200-300 Jesień: faza 2 - 6 liści
Wiosna: Po ruszeniu wegetacji roślin

UPRAWY WARZYWNICZE

WARZYWA 
uprawiane z rozsady 1,5 – 2,5 200-300 2-3 zabiegi w okresie wegetacyjnym w odstępach 7-14 dni.

Pierwszy od 7-14 dni po wysadzeniu sadzonek do gruntu.

WARZYWA 
uprawiane z siewu 1,5 – 2,5 200-300 2-3 zabiegi w okresie wegetacyjnym w odstępach 7-14 dni.

Rozpocząć od fazy 2-3 liści właściwych.

ROZSADNIKI 300-400 ml 100 W trakcie produkcji rozsady, od pojawienia się liści właściwych, 
do momentu wysadzenia roślin do gruntu.

MOCZENIE: zanurzyć nasiona/bulwy/korzenie sadzonek w 0,2–0,3% roztworze wodnym przed wysianiem/wysadzeniem do 
gruntu.

FERTYGACJA: rozpuścić produkt do koncentracji 0,05-0,2%.

LEPSZE UKORZENIANIE ROŚLIN
ELVITA PROMES to płynny nawóz organiczny całkowicie naturalnego pochodzenia, 
zawierający wyciągi z drożdży i brunatnych alg morskich Ecklonia maxima.
ELVITA PROMES to kompozycja zawierająca hormony roślinne o maksymalnym stężeniu 
auksyn względem cytokinin wspartych witaminami z grupy B oraz mikroelementami 
wnoszonymi wraz z wyciągiem z drożdży.
Po zastosowaniu w zabiegu nalistnym produkt powoduje w roślinie:
- inicjowanie zwiększonego wydzielania cytokinin endogenicznych,
- stymulację wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego,
- poprawę procesu pobierania składników pokarmowych i wody,
- poprawę skuteczności działania środków ochrony roślin stosowanych współrzędnie,
- zapewnia właściwy pokrój roślin przed zimą, niskie osadzenie stożka wzrostu, 
pogrubioną szyjkę korzeniową, wzmocniony system korzeniowy.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Węgiel organiczny (C) ………………………………………………....……......... 14% w/w (16,1 w/v)
Azot organiczny (N) ………………………………………………………….…....... 2% w/w (2,3% w/v)
pH: 5,5 ± 0,5
Materia organiczna z nominalną masą cząsteczkową <50 kDa …............................ 50%

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Przygotowanie cieczy roboczej oprysku:
- 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 wymieszaniu nawozu ELVITA PROMES (ok. 5-8min) można dodać inne nawozy,
- uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.

Produkt zgodny z włoskim Dekretem Prawnym nr 75 z dnia 29/04/10, sklasyfikowany  
w kategorii „Concime organico azotato fluido – Estratto fluido di lievito contenente 
alghe brune (Ecklonia Maxima)”. 
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).

ZAKRES STOSOWANIA W UPRAWACH
ELVITA PROMES – nawóz zalecany do stosowania w formie aplikacji dolistnej lub moczenia ziarna i bulw oraz opryskiwania 
sadzonek, jak również za pomocą systemu nawadniającego (fertygacji).

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 i przy nadmiernym nasłonecznieniu.

PŁYNNY NAWÓZ ORGANICZNY AZOTOWY
PŁYNNY WYCIĄG Z DROŻDŻY ZAWIERAJĄCY ALGI BRUNATNE (Eclonia Maxima)

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, 97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: biuro@gep.org.pl
www.greenecopoland.pl

Dystrybutor:
Elvita Sp. z o.o.
78-627 Różewo
www.elvita.com.pl E7
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2D1L   1,15 kg

Objętość:Objętość:
Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/458/2019

Elvita Promes

1 l


