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OPIS P ynny organiczny nawóz azotowy skomponowany w celu poprawy od ywienia ro liny w
azot, zw szcza w przypadku stresu abiotycznego.

WNE KORZ CI

Forma azotu organicznego z Delfan Plus jest szybko dost a dla li i i korzeni ro liny.
Po podaniu ro linie azotu organicznego, proces przemiany azotu mineralnego pobranego
z gleby w aminokwasy i w ko jest znacznie przyspieszony.
Azot organiczny zawarty w Delfan Plus atwo przenika przez li ie i mo e zosta
bezpo rednio u yty przez ro liny w procesie syntezy bia ek i innych molek niez ych
dla zapewnienia w a iwego funkcjonowania ro liny, nawet w warunkach stresu.
Z tego powodu Delfan Plus szybko wzmacnia wzrost ro liny i jej rozwój w ka dej fazie
rozwojowej i w ka dych warunkach.

W A CIWO CI 
FIZYKOCHEMICZNE

Posta : ynna
Kolor : br zowy

sto : 1,2
pH : 7,2

SK AD
Azot organiczny znie 108 g/l (9 % w/w)
100% rozpuszczalny w wodzie

Aminogram (% w/w):
Kwas asparaginowy 0,46 %
Kwas glutaminowy 13,50 %
Seryna 0,21 %
Histydyna 0,04 %
Glicyna 4,16 %
Treonina 0,04 %
Alanina 1,71 %
Arginina 0,11 %
Tyrozyna 0,47 %

Walina 0,09 %
Metionina 0,06 %
Fenyloalanina 0,24 %
Izoleucyna 0,28 %
Leucyna 0,29 %
Lizyna 0,23 %
Hydroksyprolina 0,77 %
Prolina 1,36 %



Buraki 2-3 x 1-2 l/ha od fazy 4-6 li i do zwa ia miedzyrz zi , o 7-15 dni.

Zbo 3 x 1-2l /ha pomi dzy krzewieniem a po tkiem strzelania w d b o, w
fazie 1-2 kolanka oraz w fazie pojawiania si li ia flagowego.

Kukurydza 2-4 l/ha w fazie 4-8 li .

Rzepak 2 x 1-2 l/ha w fazie rozety i przed kwitnieniem.

Ziemniak 4-5 x 2-3 l/ha od wysoko tów 15-20 10-15 dni.

Truskawka 2-3 x 2-3 l/ha w fazie zielonego ka kwiatowego, opadania p atków okwiatu
oraz w fazie bia ego owo .

Owoce mi ie 2-3 x 2 l/ha przed kwitnieniem i w fazie zawi zywania owo ów.

Kapusta – por-
marchew 2-3 x 1-2 l/ha po pojawienia si wysta zaj ego ulistnienia w odst h

15 dni.

Cebula-czosnek 4-5 x 1-2 l/ha od 4-12 li do momentu do po tku zasy hania li .

Pomidor-papryka-
ogórek 
(uprawy polowe)

3 x 1-2 l/ha
2 l/ha
1 l/ha

od fazy 6 li 10-15 dni,
przy pierwszym zawi zywaniu owo ów,
w tra ie zbiorów.

Sa ata – szpinak
(uprawy polowe) 1-2 l/ha po pojawieniu si wysta a ego ulistnienia.

Drzewa owocowe 2 x 1-2 l/ha
4-8 x 1-2 l/ha

przed kwitnieniem
po opadni iu p atków okwiatu do zbioru 15 dni.

Ro liny ozdobne-
szk ki

1-2 l/ha/
aplika j

po pojawieniu si  wysta aj ego ulistnienia. Za howa
odst  10-15 dni.

Inne uprawy 2-3 l/ha/
aplika j

gdy li ie wysta a rozwini te. Za howa odst p 10-15
dni.

ENGRAIS FOLIAIRES LIQUIDES

ZALECANIA

APLIKACJA DOLISTNA

KOMPATYBILNO
Zgodny z wi kszo i powsze hnie stosowan h nawozów i rodków o hrony ro lin. Nie
miesza z produktami powst ymi w opar iu o oleje mineralne, mied , lub produkty na bazie
miedzi jak równie z produktami silnie zasadowymi. Przed zmieszaniem produktu,
przeprowadz wst pn prób .
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Minimalna ilo  wody : 150 l/ha.
Zabrania si s  zwierz  hodowlanych do stwisk i ycia zielonki jako szy w ci  rzynajmniej 
21 dni od likacji. 
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