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1.	⦁Vysoká	dávka	fosforu	s kombinovaným	účinkom
 ⦁zvýšenie dávky P2O5 o 40 % oproti samotnému hnojivu RETAFOS®prim
 ⦁fosfor v dvoch formách – kombinovaný účinok:

  ⦁rýchlo účinný polyfosfát – okamžitá podpora rastlín a intenzívne pôsobenie počas cca 10 dní po aplikácii
  ⦁pozvoľne pôsobiaci   bežný fosfát – nástup intenzívneho nasýtenia rastliny 10 až 14 dní po aplikácii

3.	⦁	Obmedzenie	vplyvu	tvrdosti	vody	vďaka		komplexotvornému	činidlu
 REVITIN obsahuje komplexotvorné činidlo (viacero „okysľovačov“ nemá) - vyviaže Ca2+ a Mg2+ z vody
 Nedochádza k zrazeniu fosforečných hnojív
 Samotné okyslenie nezníži tvrdosť vody

4.	 ⦁Optimalizácia	pH	postrekovej	zmesi	-	podpora	účinku		pre	mnohé	prípravky	na	ochranu	rastlín
 REVITIN znižuje pH postrekovej zmesi tak, aby došlo k jej optimalizácii z pohľadu prípravkov na ochranu rastlín
 v spojení s hnojivom RETAFOSprim nastaví v postrekovej zmesi hodnotu pH cca 6. Tým vytvorí prostredie  

 vyhovujúce pre širokú škálu prípravkov na ochranu rastlín
 pokiaľ je  pri prípravku na ochranu rastlín striktne dané presné pH, je potrebné to zohľadniť

Zloženie a dávkovanie prípravku
odporúčaná 

dávka obsah živín (g/l) prítomnosť organických zložiek

(l/ha) N P2O5 K2O B betain oligopeptidy humáty

RETAFOS®prim 5 125 250 250 5 áno áno áno

REVITIN 2 43 255 - - - - -

obsah živín (g/ha) prítomnosť organických zložiek

RETAFOS®prim PLUS 7 708 1 760 1 250 25 áno áno áno

hmotnosť sušiny rastlín
Množstvo živín odobraných pšenicou ozimnou koncom odnožovania

(pri vyrovnanom výživnom stave)

N P2O5 K2O CaO MgO S

(g/rostl.) (t/ha) (kg/ha)

0,15 0,45 18,9 4,7 20,1 3,2 1,0 1,4

RETAFOS®prim PLUS

Množstvo živín v odporučenej dávke (kg/ha) Aj v prípade, že sa na rastlinách zachytí iba 
50 % aplikovaného postreku, je predpoklad 
zvýšenia obsahu P v rastlinách o cca 15 až 
20 %, čo je veľmi významný nárast.

N P2O5 K2O

0,708 1,76 1,25

Zvýšenie obsahu fosforu v listoch a porovnanie účinnosti polyfosfátu a bežného fosfátu
(repka, BBCH 16, AGRA GROUP a MENDELU Brno, 2018)
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2.	 Aplikácia	organickej	zložky	zmierňujúcej	stres	–	obmedzenie	vplyvu	teplotných	 
	 a	vlahových	výkyvov

 betain  humáty  oligopeptidy


