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Drodzy Czytelnicy

Oddajemy Wam pierwszą edycję Katalogu. Chcie-
libyśmy, aby spełnił powierzoną mu rolę, aby stał 
się źródłem przydatnej wiedzy, zawierał opisy moż-
liwie wszystkich stosowanych w Polsce nawozów, 
środków poprawiających właściwości gleby i sty-
mulatorów wzrostu stosowanych w zbożach, rzepa-
ku, kukurydzy, ziemniakach i burakach. Część tabe-
laryczną wzbogaciliśmy o wypowiedzi wybitnych 
naukowców zajmujących się problematyką z tym 
związaną. Ale treścią wypowiedzi naszych eksper-
tów nie są informacje podręcznikowe o zasadach 
nawożenia, potrzebach pokarmowych roślin upraw-
nych, dawkach, terminach� Są próbą zaprezento-
wania niebywałych dotąd ewolucji zachodzących 
w obszarze żywienia roślin, nawożenia gleby oraz  
zasygnalizowaniem co nas czeka w najbliższej przy-
szłości. Ta grupa środków do produkcji rolniczej sta-
je się przecież przedmiotem wielu badań i winni je-
steśmy Czytelnikom rzetelną i aktualną informację. 
A swoją drogą mamy nadzieję, że Katalog wzbudzi 
zainteresowanie, będzie wsparciem w Waszej dzia-
łalności produkcyjnej i przyczyni się do uzyska-
nia zadowolenia z coraz wyższych plonów. Czego 
wszystkim życzymy.
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Rozmowa z prof. dr hab. Januszem Igrasem
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

Jak lepiej wykorzystywać składniki  
Panie Profesorze, zacznijmy naszą rozmowę od omówie-

nia ogólnej sytuacji, jaką mamy w Polsce, w kontekście 
zużycia nawozów mineralnych w rolnictwie, zasobności 
gleb w składniki pokarmowe oraz informacji z roku 2013, 
zamieszczonej w artykule naukowym zespołu naukowców 
z IUNG, a mianowicie �W Polsce po akcesji do UE, zużycie 
nawozów mineralnych wzrosło o 31proc., podczas gdy glo-
balna produkcja roślinna zwiększyła się tylko o 5 proc.� 
Jak należy wytłumaczyć tę rozbieżność?

Otóż rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski jest bardzo 
zróżnicowana: występują tereny o bardzo korzystnych wa-
runkach gospodarowania, przyjmuje się, że jest to Opolszczy-
zna i Dolny Śląsk oraz występują warunki o wiele gorsze dla 
produkcji rolnej, na przykład okolice Suwałk i Białegostoku, 
gdzie przede wszystkim okres wegetacyjny jest krótszy. Na to 
wszystko nakładają się jeszcze gleby, które są w Polsce stwo-
rzone przez przesuwający się lodowiec, który ukształtował 
ich zróżnicowaną teksturę. Tekstura, czyli skład granulome-
tryczny i mineralogiczny wpływa na ich właściwości sorp-
cyjne, które wiążą się później z ich produktywnością, rów-
nież zawartością materii organicznej. Patrząc generalnie na 
rolnictwo, zawsze mamy pokusę, aby oceniać je przy pomo-
cy jednej cyfry, jakiejś wartości przeciętnej, czy to średniej, 
która nie zawsze odzwierciedla regionalne uwarunkowania. 
Tutaj trzeba bardzo patrzeć na zróżnico-
wanie regionalne, również na zasobność 
gleb, na odczyn gleb, który jest kluczowym 
elementem plonotwórczym. A wchodząc 
w szczegóły, warunkuje wykorzystanie 
większości składników pokarmowych, nie 
tylko makroskładników i składników drugo-
rzędowych, ale również mikroelementów. 
O takim kontekście nawożenia powinni-
śmy mówić, mając na uwadze kształtowa-
nie się wielkości i jakości plonu w Polsce. 
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że Polska do-
konała dużego postępu, jeśli chodzi o poprawę technologii 
produkcji, co widzimy wyraźnie w przedsiębiorstwach rol-
nych. W tej części towarowej rolnicy gospodarują w oparciu 
o pewne narzędzia, jakimi jest np. doradztwo nawozowe, czy 
cały system doradztwa w gospodarstwie, obejmujący zarów-
no zarządzanie produkcją, zarządzanie gospodarstwem, ale 
również zarządzanie technologią uprawy. Bo ci wielcy rol-
nicy korzystają w bardzo dużej mierze z tego typu narzędzi. 
Rozwijają się również technologie rolnictwa precyzyjnego, 
co jest szczególnie widoczne w dużych przedsiębiorstwach, 
gdzie rolnicy cenią każdą złotówkę i nie mogą sobie pozwolić 
na nieefektywne wykorzystanie składników pokarmowych. 
W związku z tym monitorują swoją produkcję rolną, w tym 
gleby. Do nawożenia podchodzą w ten sposób, że oceniają 
zasoby składników pokarmowych, po pierwsze, w swoim 
gospodarstwie, bo one jakieś są, a po drugie, na poziomie 
pola. Znając te zasoby rolnicy dokładają pewną ilość skład-

ników pokarmowych pod określony plon. Jeśli jest produkcja 
zwierzęca, to ta pula nawozów jest także wykorzystywana. 
Reasumując to zagadnienie od strony agrochemicznej, trze-
ba pamiętać, że powinniśmy korzystać z takich narzędzi, jak 
analizy gleby. Również z wiedzy, która jest związana z zarzą-
dzaniem gospodarstwem.

Porównał Pan zużycie nawozów w regionach o inten-
sywnej produkcji rolniczej (Opolszczyzna, Dolny Śląsk) 
z regionami, gdzie poziom produkcji, z różnych powodów, 
w tym środowiskowych, jest dużo niższy. W związku z tym, 
czy uważa Pan, że nawożenie gleb powinno być dostosowa-
ne bardziej do ich stanu zasobności, czy do potencjału pro-
dukcyjnego tych gruntów, biorąc pod uwagę uwarunkowa-
nia klimatyczne (pogodowe). Bo może tutaj leży przyczyna 
niewykorzystywania tych składników? 

To jest pewien problem, w jaki sposób optymalizować wy-
korzystanie składników pokarmowych na mniejszych prze-

Na terenach, gdzie 
nie ma wystarczającego 
potencjału plonotwórczego, 
stosowanie nawożenia 
w dawkach ponadoptymalnych 
nie przynosi dostatecznych 
rezultatów.
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 pokarmowe?
strzeniach, na mniejszych powierzchniach, bo generalnie to 
się z tym wiąże. Przeważnie, ci producenci rolni nie są wy-
starczająco ekonomicznie silni, aby korzystać z najnowszych 
narzędzi. Poza tym ich wiedza, często z różnych powodów, 
nie jest wystarczająca (niczego im nie ujmując). Duże gospo-
darstwa korzystają masowo z usług ekspertów różnego rodza-
ju, związanych z Þ rmami, które oferują środki do produkcji 
rolnej, ale również z doradztwa. Myślę, że w tym segmencie 
trzeba poprawić kształcenie rolników, a także wykonać sporo 
pracy doradczej w zakresie pokazania tych wszystkich mecha-
nizmów, w jaki sposób można optymalizować to doradztwo. 
Absolutnie się zgadzam, że na tych terenach, gdzie nie ma wy-
starczającego potencjału plonotwórczego, stosowanie nawo-
żenia w dawkach ponadoptymalnych nie przynosi dostatecz-
nych rezultatów. Z drugiej strony skala produkcji jest na tyle 
niska, iż rolnikowi się wydaje, że jak wysypie więcej nawozu, 
to więcej zbierze. To, niestety, nie jest prawdą. W związku 

z powyższym uważam, że w rolnictwie powinniśmy wykony-
wać nadal pracę organiczną, która polega na dobrej edukacji 
praktycznej, a nie teoretycznej. Teoretycznie, rolnicy są dość 
dobrze przygotowani, korzystają z różnych kursów, szkół śred-
nich i uczelni. Ale myślę, że brakuje im wiedzy praktycznej. 
Z doradztwem generalnie jest duży problem � powinno być 
ono inaczej ukształtowane i ukierunkowane przede wszyst-
kim na rolnika, a nie na zaspokajanie potrzeb samego doradz-
twa, bo obecnie tak to funkcjonuje. 

Mówił Pan o edukacji rolników i dostarczaniu im sto-
sownej wiedzy praktycznej. Jaka powinna być rola Grupy 
Azoty, jako największego producenta nawozów w Polsce 
i drugiego w Europie?

Myślę, że ta rola powinna polegać na pokazywaniu rolniko-
wi efektów wynikających z dostarczania dodatkowych korzy-
ści, które wiążą się z nawożeniem i innowacyjnym podejściem 
do nawożenia. Jak już powiedziałem wcześniej, nie jest w tym 
miejscu najważniejsza ilość nawozu, ale sposób aplikacji, ro-
dzaj nawozu, jak również doradztwo, o którym wspomniałem. 
W tej chwili Grupa Azoty pracuje nad szeregiem nowych na-
wozów, które optymalizują skład i są dostosowane do potrzeb 
pokarmowych roślin. Chodzi o to, ogólnie rzecz ujmując, aby 
stosować nawozy tam, gdzie jest to niezbędne, czyli np. w po-
bliże systemu korzeniowego, żeby to uwalnianie składników 
pokarmowych odbywało się stosownie do tempa wzrostu 
roślin, żebyśmy np. nie tracili azotu, dlatego, że jest on wy-
mywany i dostaje się do wody, czy też ulatnia się w postaci 
tlenków azotu.  Prace badawcze, które prowadzi Grupa Azo-
ty, do tego zmierzają. To jest również elementem podnoszenia 
świadomości społecznej, ale również pokazaniem pewnego 
innowacyjnego podejścia do nawożenia. 

Głównym celem produkcji rolniczej jest dostarczanie lu-
dziom żywności. Będziemy jej potrzebować coraz więcej, 
a przy tym pojawia się kolejny problem, mianowicie ko-
nieczność podnoszenia jej jakości. Istnieją badania, w któ-
rych porównywano skład tych samych owoców, warzyw 
i innych płodów rolnych w latach czterdziestych i pięć-
dziesiątych do tych samych gatunków w latach po roku 
2000. Okazuje się, że na przestrzeni tych lat nastąpił bar-
dzo wyraźny spadek udziału związków chemicznych, które 
z punktu widzenia żywienia człowieka są bardzo istotne 
(witamin, fenoli, karotenu, związków mineralnych). Czy 
myśli Pan, że może to mieć jakiś związek z nawożeniem? 

Myślę, że z pewnością zmiany jakości następują. To się wią-
że z intensywnością produkcji rolnej i ze stosowaniem całego 
spektrum środków do produkcji, chociażby środków ochro-
ny roślin, ale także nawozów. Powinniśmy pilnować bardzo 
składu produktów roślinnych i reagować na pojawiające się 
deÞ cyty, chociażby w przypadku mikroelementów. Można to 
dość łatwo robić. Idealny nawóz powinien zawierać wszyst-
kie składniki, dostosowane do uprawianej rośliny. Myślę, że 
poprzez monitoring płodów rolnych, a także poprzez inno-
wacyjne podejście do nawożenia powinniśmy tą produkcją 
sterować. Również bardzo ważny element to odczyn gleby. 
Jest on w Polsce szczególnie ważny. Polska jest krajem, gdzie 
jest dużo gleb o odczynie kwaśnym. Z tym się wiążą kłopoty 
związane z uruchamianiem się glinu i manganu ruchomego, 
które negatywnie wpływają na pewne choroby. Powinniśmy 
doprowadzać te gleby do odczynu obojętnego. Rolnicy, win-
dując plon i jakość, dbają przede wszystkim o azot � taki jest 
trend � trochę o fosfor i potas, to też są elementy, o które po-
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winniśmy zabiegać. W związku z tym, znów wrócę do tego, 
że powinniśmy wykonywać analizy gleby, które są relatyw-
nie tanie, jak się je przeliczy na jednostkę plonu, czy koszt 
tych analiz na jednostkę powierzchni. 

Nie użył Pan tego zwrotu, ale wspomniał Pan o �zrówno-
ważonym żywieniu roślin�. 

Tak.
Z tym związane jest moje następne pytanie: czy roślinom 

wystarczy żywienie korzeniowe, czy konieczne jest uzupeł-
niające nawożenie dolistne? Wiem, że Państwo jako Insty-
tut jesteście producentem całej gamy nawozów dolistnych, 
pod marką INSOL. Ale abstrahując od Insoli, jakie jest Pana 
zdanie na ten temat ?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o odżywianiu 
przez korzeń, bo to jest ta podstawowa forma żywienia i tutaj 
powinniśmy zapewnić odpowied-
ni stosunek składników pokarmo-
wych, azotu do fosforu, do potasu, 
1 do 0,8 do 1,1�1,2, tak to się teraz 
szacuje. Pamiętajmy też, że zaso-
bów potasu zaczyna w glebach 
brakować, chociaż jest oczywiście 
sporo tzw. potasu niewymiennego. 
Ale zarówno, jeśli chodzi o fosfor, 
jak i o potas, rolnicy niekiedy zapominają o tym nawożeniu. 
Tu również istnieje cala paleta nawozów, typu NPK, które 
można przy tej okazji stosować. Ale można również stosować 
odrębnie te składniki i to jest ten wątek podstawowy. Nato-
miast, spoglądając na roślinę kompleksowo w okresie wege-
tacji i prowadząc tzw. doradztwo operacyjne, czyli badanie 
symptomów niedoboru składników pokarmowych�

Stanu odżywienia roślin ?
�tak, stanu odżywienia roślin, który jest elementem zrów-

noważonego zarządzania składnikami pokarmowymi na po-
ziomie pola. Możemy ocenić niedobór tych składników, bądź 
to w sposób wizualny, bądź analityczny. Zarówno jeden jak 
i drugi już są dostępne. I są sposoby dostarczania tych skład-
ników przez liście, w formie schelatowanej chelatami, które 
są dopuszczone prawem polskim i unijnym. Należy jednak 
pamiętać, że podstawowym sposobem żywienia rośliny jest 
żywienie przez korzeń. 

To kiedy, w takim razie, rolnik powinien sięgać po nawo-
zy dolistne?

W sytuacjach stresowych, czy też w sytuacjach niedoboru 
składników, które każdy rolnik mniej więcej wie, kiedy wy-
stępują. Wtedy powinno się, przy pomocy oprysku, zastoso-
wać określone nawozy dolistne. Jest ich cała paleta. I tu jest 
kolejne zadanie, żeby taki system opracować. Powinien mieć 
dwie cechy: przede wszystkim musi on być bardzo prosty 
w zastosowaniu, a metody analizy mają być łatwo dostępne. 
Pojawiają się takie metody�

Mówi Pan o zestawach przenośnych do analiz na polu?
Ta technika również coraz bardziej się rozwija. Te metody, 

często bywają skalibrowane o taką analitykę w laboratorium. 
Myślę, że w niedalekiej przyszłości przenośne zestawy do 
analiz na polu staną się bardzo popularne. Do niedawna wy-
dawało się, że korzystanie z pozycjonowania satelitarnego 
jest abstrakcją, a to się rozwinęło, w czasie ostatnich 5 lat, 
na skalę masową. Są również metody różnego rodzaju, jak 
np. sensory do pomiaru zieloności liścia, ale również innych 
parametrów�

Rynek nawozów dolistnych rozwija się w tej chwili 
o wiele bardziej dynamicznie, niż nawozów doglebowych 
w formie stałej. Natomiast wracając do tych drugich, jakie 
przewiduje Pan tendencje, jeśli chodzi o ich formulacje? 
Mam na myśli ilość składników, która jest w nawozach. 
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych duże na-
dzieje wiązano z nawozami wieloskładnikowymi, z ich 
wzbogacaniem o mikroelementy, składniki drugorzędowe. 
Ale upowszechnienie rolnictwa precyzyjnego i nawożenia 
opartego o zależność od lokalnej zasobności gleby, spowo-
dowało, że rolnicy zaczęli się interesować nawozami po-
jedynczymi. Nawozem pojedynczym łatwiej jest im uzu-
pełnić niedobory składnika. Jest jeszcze trzeci kierunek, 
blendingi. Blendingi, czyli mieszaniny nawozów, robione 
pod potrzeby gospodarstwa.

To jest także elementem zrówno-
ważonego zarządzania składnika-
mi pokarmowymi. Wydaje się, że 
powinno to iść w takim kierunku: 
duże przedsiębiorstwa mają swoje 
wytwórnie/mieszalnie nawozów 
i robią te nawozy w zależności od 
swoich potrzeb. To dotyczy zarów-
no blendingów, jak i mikroelemen-

tów, bo wiele Þ rm zamawia sobie określone składy (receptu-
ry) nawozów i z powodzeniem je stosują.

Tak jest już nawożony rzepak, buraki cukrowe�
My w tej chwili pracujemy nad cała gamą takich nawozów, 

które przygotowujemy w ramach kilku projektów, gdzie wy-
twarzamy granule, które są wysiewane razem z nasionami 
kukurydzy i uwalniają składniki pokarmowe proporcjonalnie 
do wzrostu roślin. Chcemy jeszcze, dodatkowo, w przyszło-
ści inhibować te składniki, czyli jeszcze bardziej je spowal-
niać. Drugi bardzo ważny kierunek rozwijania się nawożenia 
w Polsce to jest cała paleta nawozów doglebowych płynnych. 
Na przykład, Grupa Azoty uruchomiła duży projekt związa-
ny z lokalizacją zbiorników do nawozów płynnych, które są 
rozmieszczane w wielu miejscach w Polsce i są własnością 
Grupy. Natomiast rolnicy czy też dystrybutorzy je dzierża-
wią. Składuje się w nich RSM, lub RSM wzbogacany róż-
nymi innymi składnikami. Ten projekt jest bardzo cenny, bo 
technika aplikacji nawozów płynnych już nie jest proble-
mem. Wszystkie właściwie opryskiwacze, znajdujące się na 
rynku, są przygotowane zarówno do aplikacji środków che-
micznej ochrony roślin jak i nawozów. Prowadzimy prace 
zmierzające do mieszania różnych substancji, bo dotychczas 
(zgodnie zresztą z polskim prawem) tego robić właściwie nie 
można. Moim zdaniem to jest przyszłość nawożenia. Promu-
je to nawożenie płynne, doglebowe. Jest tutaj wiele korzyści: 
dla przemysłu mniejsze koszty produkcji (nie traci się ener-
gii na granulację), dla rolnictwa korzyścią jest to, że roślina 
dostaje roztwór bezpośrednio przygotowany do pobrania. 
Można tak zoptymalizować skład nawozu, że straty będą jak 
najmniejsze. 

Czy ta forma nawozów wymaga innego podejścia do na-
wożenia? Czy schemat postępowania: wyliczanie dawki, 
określenie terminu stosowania są analogiczne jak przy na-
wozach stałych?

Rolnicy i dystrybutorzy, którzy stosują lub sprzedają RSM 
są do tego przygotowani. Jest to określona grupa, która może 
już dość łatwo propagować ten system nawożenia. Ale my-

Powinniśmy wykonywać 
analizy gleby, które są 
relatywnie tanie, jak się je 
przeliczy na jednostkę plonu
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ślę, że jest jeszcze dużo pracy przed nami, aby do tego 
sposobu nawożenia przygotować pozostałych rolników. 
Jest to sprawa wymagająca pewnej wiedzy.

Mówiąc o polskich glebach, jako czynnik ograniczają-
cy ich produktywność wymienił Pan kwasowość (odczyn 
pH). A co Pan sądzi o zawartości substancji organicznej, 
próchnicy? Jak tutaj nawozy mineralne oddziaływają na 
zawartość substancji organicznej w glebie?

To jest bardzo ważny wątek, gdyż jak wiemy, z sza-
cunków badań monitoringowych, prowadzonych przez 
stacje chemiczno-rolnicze, a także przez instytuty na-
ukowe, zawartość próchnicy w glebie spada. Jest to 
związane z tym, że mamy towarową produkcję roślinną, 
często ukierunkowaną na monokulturę, gdzie nie wpro-
wadza się roślin, które by wzbogacały glebę w substancje 
próchniczne. To jest spory problem, nie tylko polski, ale 
również europejski. W systemie nawożenia spadła rów-
nież ilość obornika. Rozpatrując problem zrównoważo-
nego nawożenia, ten fakt należy także uwzględnić. My-
ślę, że to jest pomysł na kolejny duży projekt dla Grupy 
Azoty. Oczywiście, doradztwo to jest stosunkowo proste, 
myślę jednak, że w palecie produktów powinny pojawić 
się takie, z dodatkami różnych substancji organicznych, 
które powinny być wprowadzane do gleby razem z na-
wozami mineralnymi. 

Wiem, że zajmował się Pan w przeszłości wpływem 
rolnictwa na stan środowiska, a szczególnie zanieczysz-
czeniem wód: gruntowych, powierzchniowych. Czy to 
rzeczywiście rolnictwo ma taki duży wpływ na zawar-
tość azotanów, fosforanów i innych związków w wo-
dach? Czy Polska jest krajem, który wnosi duży ładunek 
związków chemicznych do Bałtyku, o co jest nieustannie 
posądzana?

Na terenach, gdzie występuje intensywna produkcja 
rolna (Wielkopolska, Kujawy, Żuławy) mogą występować 
lokalne zagrożenia dla jakości wody. Ale w bardzo niewie-
lu przypadkach występowały przekroczenia normy. Jeśli 
chodzi o bezwzględne wartości ładunku, które są wprowa-
dzane do Bałtyku to Polska ograniczyła w ostatnich latach 
o około 30�40 proc. emisję zarówno związków azotu jak 
i fosforu. Tereny wiejskie są dobrze �zwodociągowane�, 
ale są jeszcze problemy z utylizacją ścieków. Dużo jeszcze 
pracy przed nami. A nawiązując do Bałtyku, w liczbach 
bezwzględnych Polska zrzuca dużo � 140 tys ton azotu 
i 9 tys. ton związków fosforu. Ale jeśli przeliczymy to na 
mieszkańca, albo na hektar UR, to jesteśmy poniżej kra-
jów takich, jak Szwecja lub Norwegia, które bardzo dba-
ją o ochronę środowiska. Reasumując ten wątek, należy 
przypomnieć, że Polska nie zanieczyściła tak środowiska, 
jak to się niekiedy podawało w mediach. Ale i nie stoso-
waliśmy nigdy w historii tak dużych ilości składników 
pokarmowych (w nawozach � przyp. red.) na hektar. 

Podsumowując naszą dyskusję, można powiedzieć, że 
przemysł nawozowy, rynek nawozów, żywienie roślin 
czekają wielkie zmiany. Będą one ukierunkowane na 
poprawę wydajności produkcji rolniczej, jakości i ilości 
produkowanej żywności oraz będą uwzględniały aspekt 
środowiskowy, czyli ograniczenie emisji niepożądanych 
związków chemicznych.

Dziękuję za rozmowę
Sylwester Lipski
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Dr inż. Tamara Jadczyszyn
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB

Regulacja rynku nawozów 
w UE i w Polsce
Próbę opracowania wspólnotowych przepisów regulujących 

rynek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin 
podjęto kilka lat temu. Planowano stworzyć regulację obej-
mującą wszystkie produkty, tj. nawozy, stymulatory wzrostu 
oraz środki stosowane w celu poprawy żyzności gleby, zarów-
no mineralne jak i organiczne, na wzór Rozporządzenia WE 
2003/2003, które dotyczy obecnie wyłącznie nawozów mine-
ralnych. Postawiono zadanie bardzo trudne z uwagi na bardzo 
dużą różnorodność produktów znajdujących się w obrocie 
w różnych krajach, bardzo różnych sposobach ich certyÞ kacji 
itd. Prace międzynarodowego zespołu ekspertów, powołanego 
w celu przygotowania regulacji do chwili obecnej nie przy-
niosły oczekiwanych rezultatów i w ostatnim czasie zostały 
całkowicie wstrzymane. Przyczyną niepowodzenia były duże 
różnice w podejściu poszczególnych państw członkowskich 
do problemów, które nowe rozporządzenie miało regulować. 
W wielu kwestiach nie udało się osiągnąć porozumienia, gdyż 
przeszkodą nie do pokonania okazało się silne przyzwycza-
jenie ekspertów do deÞ nicji, sposobu kwaliÞ kacji produktów, 
pewnych kryteriów jakościowych przyjmowanych dla róż-
nych grup produktów w poszczególnych krajach itd. 

Jedyną zmianą dokonaną w ostatnim czasie w przepisach 
nawozowych było wprowadzenie do Rozporządzenia WE 
2003/2003 nowego rozdziału, obejmującego środki wapnują-
ce. Dzięki temu niektóre rodzaje wapna nawozowego spełnia-
jące wymagania określone w Rozporządzeniu mogą być ozna-
kowane znakiem WE, co daje możliwość ich nieograniczonej 
sprzedaży na rynku europejskim. Kryteria jakościowe dla 
środków wapnujących, które można oznaczyć znakiem WE, 
obejmują zawartość wapnia i magnezu, stopień rozdrobnienia 
oraz liczbę zobojętnienia. Wprowadzenie środków wapnują-
cych do Rozporządzenia 2003/2003 nie ma żadnego wpływu 
na obrót wapnem nawozowym na rynku krajowym. Te kwe-
stie regulują nadal przepisy krajowe o nawozach i nawożeniu 
z 2007 r. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 kwiet-
nia 2008 r. 

Wobec zaniechania prac Komisji Europejskiej nad przepisa-
mi o nawozach i innych środkach wspomagających uprawę 
roślin można się spodziewać, że zostaną podjęte prace nad no-
welizacją przepisów krajowych.  Ustawa o nawozach i nawo-
żeniu z 2007 r. oraz rozporządzenia wykonawcze z roku 2008 

wymagają dostosowania do zmieniającej się sytuacji w rolnic-
twie i na rynku nawozów. Jednym z ważniejszych elementów 
tych regulacji są przepisy dotyczące procedury wprowadza-
nia nawozów do obrotu. Praktyka 15 lat funkcjonowania tych 
przepisów wykazała, że niektóre zapisy nie są dostatecznie 
klarowne i wymagają doprecyzowania, procedura uzyski-
wania opinii jest niezrozumiała dla producentów nawozów 
i środków. W przypadku niektórych produktów organicznych, 
w szczególności zawierających niejadalne surowce pochodze-
nia zwierzęcego, zazębiają się i przenikają wzajemnie przepi-
sy o nawozach i nawożeniu oraz przepisy weterynaryjne, co 
sprawia duże problemy w zrozumieniu całej procedury uzy-
skiwania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, zarówno 
przez wytwórców, jak też jednostki opiniujące.  

Istnieją także pewne luki w obecnie obowiązującym prawie. 
Przykładem tego jest całkowita swoboda wprowadzania na 
obszar Polski produktów wytworzonych w innym kraju Unii 
Europejskiej. Mówi o tym Art. 5 ustawy o nawozach i nawo-
żeniu, w myśl którego do obrotu można wprowadzać nawozy 
i środki wspomagające uprawę roślin, dopuszczone do obrotu 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Re-
publice Turcji. Swoboda wprowadzania takich produktów 
posunięta jest do tego stopnia, że podmiot wprowadzający 
produkty obcego pochodzenia na rynek Polski nie ma nawet 
obowiązku zgłoszenia tego faktu organom administracyjnym 
czy kontrolnym. Z uwagi na to, że w poszczególnych krajach 
funkcjonują różne systemy klasyÞ kacji produktów oraz ich 
oceny, może dochodzić do tego, że produkty zawierające taką 
samą �substancję czynną�, ale wyprodukowane w różnych 
krajach mogą występować na rynku, jako różne produkty. 
Zdarzają się sytuacje, że Þ rmy sprowadzają jako nawozy pro-
dukty, które w Polsce byłyby klasyÞ kowane, jako stymulatory 
wzrostu. Brak systemu rejestracji produktów nawozowych 
sprowadzanych z zagranicy sprawia, że w przypadku wystą-
pienia jakichkolwiek nieprawidłowości, jeśli chodzi o jakość 
produktu lub jego działanie, trudnym lub wręcz niemożliwym 
zadaniem będzie zidentyÞ kowanie podmiotu odpowiedzial-
nego za wprowadzenie takiego produktu do obrotu w Polsce. 
Inną niepożądaną konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być 
utrudnienia w procesie kontroli gospodarstw rolnych pod ką-
tem przestrzegania wymagań wzajemnej zgodności. Jednym 
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z takich wymogów jest stosowanie wyłącznie takich nawozów 
i środków, które są wprowadzone do obrotu zgodnie z prze-
pisami o nawozach i nawożeniu. Stwierdzenie, czy wymóg 
ten jest spełniony, w przypadku nawozów wyprodukowanych 
zagranicą i w żaden sposób niezarejestrowanych w Polsce, nie 
będzie możliwe. Dla rolnika konsekwencją niespełnienia wy-
mogu wzajemnej zgodności może być utrata części płatności 
bezpośrednich czy dodatkowych płatności wynikających z re-
alizacji programów rolnośrodowiskowych.   

Na co należy zwracać uwagę przy zakupie 
nawozów?

Nawozy wprowadzone do obrotu w sposób zgodny z prze-
pisami są w specjalny sposób oznakowane. 

Nawozy mineralne mogą być oznakowane znakiem WE. 
Taki znak jest nadawany produktom krajowym i zagranicz-
nym, spełniającym wymagania określone w przepisach unij-
nych (Rozporządzenie 2003/2003).  Inne nawozy i środki 
wspomagające uprawę roślin, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z importu (spoza Unii Europejskiej) są wprowa-
dzane do obrotu na podstawie pozwolenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Ne etykiecie takich produktów umieszczonych 
na opakowaniach, a w przypadku środków sprzedawanych lu-
zem � w dokumentach towarzyszących musi znajdować się 
numer pozwolenia wydanego przez MRIRW, które upoważnia 
do wprowadzenia produktu do obrotu. 

W Polsce są także dostępne nawozy i środki nieoznakowane 
znakiem WE, wyprodukowane i dopuszczone do obrotu w in-
nym kraju UE na podstawie przepisów obowiązujących w tym 
kraju. 

Na etykiecie takiego nawozu powinna znajdować się in-
formacja o tym, że produkt jest wprowadzony do obrotu na 
rynku polskim na podstawie Artykułu 5 ustawy o nawozach 
i nawożeniu. Z uwagi na to, że w Polsce nie prowadzi się 
rejestru produktów sprowadzanych zgodnie z Artykułem 5, 
w przypadku ich zakupu warto zachować etykietę produktu 
lub kopię dokumentu towarzyszącego oraz dowód zakupu dla 
potrzeb ewentualnych kontroli, jakie mogą przytraÞ ć się w go-
spodarstwie. 

Dokumenty lub etykiety wszystkich środków muszą zawierać 
także nazwę producenta lub importera lub podmiotu wprowa-
dzającego dany produkt na rynek. Ponadto wszystkie produkty 
muszą być zaopatrzone w informację o zawartości składników 
pokarmowych w nawozie czy substancji działającej w środ-
ku wspomagającym uprawę roślin oraz instrukcję stosowania 
i przechowywania produktu. Odpowiednie dokumenty czy ety-
kiety produktów muszą być sporządzone w języku polskim. In-
strukcja stosowania nawozu nie jest obligatoryjna w przypadku 
nawozów WE, bowiem są to nawozy powszechnie i od dawna 
znane i stosowane w produkcji rolniczej.

Kupowanie nawozów z nieznanych źródeł jest obarczone 
pewnym ryzykiem. Rolnicy muszą dokonywać zakupów świa-
domie, tzn. nabywać takie nawozy, które są wprowadzone do 
obrotu w sposób legalny. Z pewnością warto zachować dowód 
zakupu nawozu, na którym powinna znajdować się nazwa 
podmiotu zbywającego nawóz. 

Czy jest możliwość reklamowania produk-
tów nieodpowiedniej  jakości?

W przypadku podejrzenia, że produkt nie spełnia wymagań 
określonych w dokumentach lub na etykiecie, nabywca może 

zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych z prośbą o skontrolowa-
nie produktu. Adresy Inspektoratów znajdują się na stronie 
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/kontakt-wijhars.html. 
Kontrola produktu jest wykonalna praktycznie tylko w za-
kresie składu chemicznego i właściwości produktu. Nie ma 
natomiast praktycznie możliwości interwencji w przypadku 
podejrzenia niewłaściwego działania lub braku skuteczności 
zastosowanego nawozu. Prawo polskie nie przewiduje żad-
nych mechanizmów ubiegania się o rekompensatę za straty 
spowodowane niewłaściwym działaniem nawozów czy środ-
ków ochrony roślin. Dochodzenie na drodze cywilnoprawnej 
jest raczej skazane na niepowodzenie, gdyż z uwagi na róż-
norodność czynników kształtujących plon, niezwykle trudno 
byłoby stwierdzić, czy rzeczywiście niski plon bądź niesatys-
fakcjonująca jego jakość zostały spowodowane niewłaściwym 
działaniem nawozu.     

Kierunki ewolucji nawozów i środków 
wspomagających uprawę roślin

Pojawienie się na rynku nowych produktów o działaniu 
innym niż dostarczanie składników pokarmowych roślinom, 
wymusiło zmianę przepisów o nawozach i nawożeniu, któ-
ra została dokonana już w roku 2007. W ustawie o nawozach 
wprowadzono wówczas nowe kategorie produktów, jak: środ-
ki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz 
podłoża do upraw. 

Wiele produktów należących do tych kategorii pojawiło się 
na skutek promowanej przez UE koncepcji �bezodpadowego 
gospodarowania�, której zamierzeniem jest recykling różnego 
rodzaju odpadów, nadających się do tego. Coraz więcej odpa-
dów posiadających wartość nawozową jest przetwarzanych na 
różnego rodzaju nawozy organiczne bądź środki poprawiające 
właściwości gleby. Skutkiem promowania energii odnawial-
nej, a w szczególności biogazu, w otoczeniu rolnictwa poja-
wiła się znaczna ilość pozostałości po fermentacji metanowej 
różnego rodzaju surowców rolniczych, jak i odpadów przemy-
słu rolno-spożywczego, które kierowane są do rolniczego wy-
korzystania, jako nawozy. Dużą popularność zyskują ostatnio 
różnego rodzaju stymulatory wzrostu, czyli produkty popra-
wiające funkcje życiowe roślin, których efektem jest wzrost 
plonowania lub poprawa pewnych parametrów jakościowych 
plonu.  Mechanizmy działania tego rodzaju produktów, a na-
wet ich skład chemiczny często nie są dobrze rozpoznane. 
Efektywność ich stosowania może być w dużym stopniu 
uzależniona od warunków wegetacji, wystąpienia warunków 
stresowych bądź ich braku. Wiele z tych produktów zawie-
ra w swoim składzie wyciągi roślinne, głównie z alg, zatem 
ich wpływ na rozwój roślin jest najprawdopodobniej efektem 
działania hormonalnego. Coraz większa jest podaż na rynku 
preparatów humusowych różnego pochodzenia czy środków 
zawierających aminokwasy roślinne i zwierzęce. W warun-
kach tak dużej podaży różnego rodzaju nawozów i środków 
wspomagających oraz dużej aktywności marketingowej Þ rm 
oferujących te produkty, rolnik musi zachować dużą ostroż-
ność oraz zasadę ograniczonego zaufania przy dokonywaniu 
zakupów. Nie można zapominać o tym, że najważniejszymi 
czynnikami plonotwórczymi są: optymalizacja odczynu gle-
by przy użyciu wapna nawozowego i zabezpieczenie potrzeb 
pokarmowych roślin poprzez zastosowanie odpowiednich da-
wek nawozów NPK.          
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ZBOŻA
NAWOZY DOGLEBOWE

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
Greenland 
Technologia EM 
Sp. z o.o.

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne 
mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże. 
Azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda. 
Azot całkowity, 
co najmniej 
0,3%. Potas w 
przeliczeniu na 
K2O co najmniej 
0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 
20�40 l/ha w opry-
sku min. 200 l 
wody/ha. Oprysk 
można przeprowa-
dzić od momentu 
gdy gleba ma 
temperaturę do-
datnią (5�7 ºC), po 
wykonaniu oprysku 
należy przeprowa-
dzić zabieg orki, lub 
bronowania (wymie-
szanie z glebą).

Poprawia strukturę gleby
Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych w glebie
Szybsze i bardziej wyrównane wschody roślin.

Luvena SA Lubofoska pod zboża Nawóz NPK 
(Ca, S) 4�10�18 
� (12,5�26) 
z miedzią (Cu) 
0,10 i manganem 
(Mn) 0,2

Luvena SA Lubofoska 
3,5�10�20

Nawóz NPK 
(Ca,S) 3,5�10�20 
� (12,5�25,5)

Luvena SA Lubofoska 
5�10�15

Nawóz NPK 
(Ca,S) 5�10�15 � 
(12,5�30)

Luvena SA Lubofos 
5�10�25

Nawóz NPK (S) 
5�10�25 � (15)

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
150�200 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

Polcalc Polcalc
III Generacji

98% CaCO3 500kg/po wscho-
dach lub na oziminy 
wczesną wiosną. 

Niektóre zboża, takie jak np. pszenica i jęczmień wykazują 
bardzo pozytywne reakcje na zastosowanie granulatu po 
wierzchu, znacznie zwiększając swoje możliwości plono-
twórcze.

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
Sp. z o.o.

Unifoska 02 NPK(CaS) 
4�12�12�
(16�30)

W zależności od 
zawartości fosforu 
w glebie, dawka 
nawozu dla zbóż 
jarych wynosi od
250 do 500 kg/ha, 
zaś dla zbóż 
ozimych od 350 
do 550 kg/ha. Na 
użytkach zielonych 
rozsiewać fosfory 
wczesną wiosną we-
dług dawki na cały 
okres wegetacyjny. 

Nawóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności do 
nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też 
efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i na użyt-
ki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych 
roślin. Wszystkie składniki zawarte w nawozie występują 
w formach łatwo dostępnych. Z granuli uwalniają się stop-
niowo, zapewniając tym samym odpowiednie odżywienie 
roślin w całym okresie wegetacji.

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
Sp. z o.o.

Tarnogran PK (CaMgS) 
12�23�(6�4�10) 

W zależności od 
zawartości fosforu 
i potasu w glebie, 
dawka nawozu dla 
zbóż ozimych sięga 
od 200 do 500 kg/ha. 
Nawóz należy stoso-
wać jak najwcześniej 
przed wysiewem 
i dokładnie wymie-
szać z glebą podczas 
wykonywania przed-
siewnych zabiegów 
agrotechnicznych. 
Przy ustalaniu dawki 
nawozu należy 
uwzględnić przed-
plon, zasobność 
gleby w fosfor i po-
tas oraz zapotrze-
bowanie roślin na 
składniki pokarmo-
we w różnych fazach 
rozwoju.

Nawóz może być stosowany pod wszystkie rośliny upraw-
ne, zwłaszcza w uprawie zbóż, rzepaku, buraków cukro-
wych, kukurydzy, strączkowych, motylkowych, drobno-
nasiennych oraz użytków zielonych. W skład nawozu 
wchodzą związki chemiczne o zróżnicowanej szybkości 
uwalniania się do gleby. Umożliwia to roślinom korzysta-
nie przez cały okres wegetacji ze składników uwalniają-
cych się z granuli. Zawarty w nawozie magnez w formie 
siarczanowej przyczynia się do lepszego wykorzystania 
pozostałych składników pokarmowych.
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Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
Sp. z o.o.

Tarnogran 
pod zboża

NPK (CaMgS) 
4�15�20�
(5�2�13) 
z Cu, Mn, Zn

W zależności od 
zawartości fosforu 
i potasu w glebie, 
dawka nawozu dla 
zbóż ozimych wy-
nosi od 300 do 500 
kg/ha, zaś dla zbóż 
jarych od 250 do 
450 kg/ha. Nawóz 
należy stosować 
przedsiewnie. 

Jest to nawóz wieloskładnikowy, nieorganiczny, przezna-
czony do nawożenia zbóż ozimych, jarych oraz roślin 
o wysokim zapotrzebowaniu na fosfor i potas. Tarnogran 
pod zboża zawiera składniki pokarmowe w formach 
rozpuszczalnych w wodzie, łatwo przyswajalnych przez 
rośliny. Podstawowe zalety nawozu to: odpowiedni dla 
zbóż stosunek fosforu do potasu oraz zawartość mikro-
składników pokarmowych, tj. miedzi, manganu i cynku.

Fosfan SA Suprofos pod zboża 4% N 
12% P2O5 
22% K2O
2% SO3

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz w postaci granulatu. Technologia produkcji 
zapewnia obecność wszystkich deklarowanych skład-
ników w każdej granulce nawozu. Suprofos pod zboża 
to kompleksowy, zbilansowany nawóz, przeznaczony 
w pierwszej kolejności do stosowania pod zboża ozime 
i jare. Uniwersalne właściwości tego nawozu powodują, 
że może być stosowany także pod inne rośliny uprawne. 
Bardzo dobrze sprawdza się w nawożeniu: kukurydzy, 
rzepaku oraz roślin okopowych (ziemniaki, buraki itp.). 
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując nawóz przedsiew-
nie. Nawóz może być także stosowany pogłównie, wiosną, 
w momencie ruszenia wegetacji, pod rośliny ozime lub 
uprawy wieloletnie.

Fosfan SA Siarczan magnezu 
(nazwa handlowa 
MagSul)

Magnez (MgO) 
18% całkowi-
ty (15% MgO 
rozpuszczalnego 
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% 
całkowita (34% 
rozpuszczalna 
w wodzie)

100�300 kg/ha. 
Może być stosowa-
ny przedsiewnie 
i pogłównie.

Uniwersalny nawóz magnezowo�siarkowy, który nadaje 
się do stosowania na wszystkich glebach i pod większość 
roślin w uprawie polowej. 
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie magnezu i siarki. Składniki 
nawozu są łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz można 
stosować przedsiewnie i pogłównie. W obu przypadkach 
z dobrymi rezultatami. Nawóz przeznaczony jest do stoso-
wania pod ozime i jare rośliny uprawne.

Fosfan SA SuproFoska 20 10% P2O5 
20% K2O 
5% CaO 
4% MgO 
15% SO3

300�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowa-
ny pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia. 

Fosfan SA SuproFoska 30 Plus 10% P2O5 
30% K2O 
9,5% SO3

300�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowa-
ny pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 25 5% N 
10% P2O5 
25% K2O 
2,5% CaO 
2% MgO 
13% SO3

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz w postaci granulowanej, co zapewnia równomier-
ny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powol-
ne i równomierne uwalnianie wszystkich składników 
pokarmowych. Stosowana technologia produkcji zapewnia 
obecność wszystkich składników w każdej granulce nawo-
zu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przed-
siewnie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną, w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne. Stosowanie 
tego nawozu na łąki i pastwiska jest szczególnie wskazane, 
ponieważ zawarty w nim magnez poprawia jakość paszy. 
Ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do 
fosforu, jest to idealny nawóz pod rośliny okopowe i na 
gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego.

Fosfan SA Suprofos 26 3% N 
12% P2O5 
26% K2O 
9% SO3

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowa-
ny pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 25 Plus 5% N 
10% P2O5 
25% K2O 
12% SO3

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowa-
ny pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.
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Fosfan SA Suprofos 3�10�25 3% N 

10% P2O5 
25% K2O 
2% CaO 
15% SO3

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowa-
ny pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 5�12�24 5% N 
12% P2O5
24% K2O 
13% SO3

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowa-
ny pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA SuproFoska 11 4% N 
11% P2O5 
11% K2O 
7% CaO 
27% SO3

300�500 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowa-
ny pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suproplon 12% N 
5% P2O5 
10% K2O
2% MgO 
35% SO3

300�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz przeznaczony do stosowania na 
wszystkich typach gleb, pod większość roślin uprawnych. 
Ustalając dawkę nawozu należy kierować się zapotrzebo-
waniem roślin na azot w początkowym okresie wegetacji. 
Zastosowanie nawozu pozwala wprowadzić do gleby 
uzupełniające ilości fosforu, potasu, magnezu oraz siarki. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przedsiew-
nie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną, w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

Fosfan SA Superfosfat prosty 19% P2O5 
10% CaO 
28% SO3

200�350 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz fosforowy, który nadaje się do 
stosowania na wszystkich glebach i pod większość roślin 
w uprawie polowej.
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie fosforu i innych składników 
pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji 
gwarantuje obecność wszystkich składników w każdej 
granulce nawozu. Nawóz ten zawiera siarkę, która jest 
niezbędna głównie w nawożeniu rzepaku, ziemniaków 
i użytków zielonych. Składnik ten jest szczególnie cenny 
ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór 
siarki w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie 
roślin. Ponadto superfosfat zawiera wapń, który jest waż-
nym makroelementem oraz wpływa korzystnie na szereg 
właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność 
nawożenia. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz 
przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowany 
pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji pod 
rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia. Nawóz 
przeznaczony jest do stosowania pod ozime i jare rośliny 
uprawne.

GZNF Fosfory Amofoska NPK 
4-16-18                

NPK 4:16:18 + 
10%SO3 + 4% 
CaO + mikroele-
menty

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory Amofoska NPK 4-10-
22 CORN

NPK 4:10:22 
+ 10%SO3 + 
4%CaO + 2,5% 
MgO + 0,2%Zn 
+ 0,1%B mikro-
elementy

Przed siewem 
200�500 kg/h.

GZNF Fosfory Amofoska NPK 
4-12-12

NPK 4:12:12 
15% SO3  
9%CaO 
2,5% MgO  mi-
kroelementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory Amofoska NPK 
4-12-20                          

NPK 4:12:20 
12% SO3  
5% CaO + mi-
kroelementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.
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GZNF Fosfory Amofoska 5-10-25 z 

borem
NPK 5:10:25 
14% SO3 
4% CaO 
0,1% B + mikro-
elementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory Amofoska 4-10-28 NPK 4:10:28 
10% SO3 
5% CaO 
2,5% MgO  
0,1%B + mikro-
elementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory SUPER FOS DAR 
40- Superfosfat 
wzbogacony

40% P2O5 
10% CaO + 
mikroelementy

Przed siewem 
100 �  3ha.

Kazgod TotalPlon 42 22�10�10 200�300 kg/ha 
do połowy marca 
1 dawka zboża 
ozime.

Zbilansowany skład azotu do potasu. Potas odpowiada 
za gospodarkę wodną w roślinie, transport składników 
pokarmowych. Siarka w zbożu jest odpowiedzialna tak jak 
azot w tworzeniu plonu.

Kazgod TotalPlon NKS 24�6�12 150�200 
liść ß agowy.

Poprzez unikalny skład wspomaga wypełnienie ziarnia-
ków w końcowej fazie wegetacji, wzrost plonu i jakości 
ziarna. Azot i siarka dostępny do końca wegetacji.

Kazgod TotalPlon NPK 5�20�20 Przedsiewnie 
250�400kg/ha.

Zbilansowane PK. Dawka startowa azotu pod korzeń.

Agrosimex Rosahumus 85% kwasy 
humusowe, 
K2O 12%
Fe 0,6% 

3�6 kg/ha.
Nawóz należy stoso-
wać przed siewem 
nasion w formie 
oprysku doglebowe-
go w 300�500 l. 

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę 
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników 
pokarmowych, niweluje toksyczne działanie jonów metali 
ciężkich w glebie.

Agrosimex Delsol 3% azotu (N) 
całkowitego oraz 
węgiel i �Co�for-
mulator� 
stymulujący  
rozwój pożytecz-
nych bakterii 
glebowych.

1�2 l/ha w 300 l 
wody. Nawóz należy 
stosować przed 
siewem lub po 
wschodach roślin.

Biologiczny regenerator gleby.

Atlantica Agricola Biocat�G (Black Pearl) Materia organicz-
na 70�80% 
Całkowita zawar-
tość azotu (N) 
11,0% 
�forma amonowa 
(NH4

+) 7,1 % 
�forma organicz-
na 3,9% 
K2O 5,0% 
SO3 9,0% 

100�200 kg/ha.
Stosować przed-
siewnie.

Nawóz granulowany o wysokiej zawartości materii orga-
nicznej i kwasów humusowych. Stosowany jako nawóz 
startowy wpływa na odbudowę warstwy próchnicznej, 
odżywia i wpływa na poprawę warstwy ornej. Może być 
stosowany z innymi nawozami granulowanymi (przed-
siewnymi).

Police mocznik.pl® N 46% 150�350 Przedsiewnie - także jesienią pod oziminy, pogłównie od 
wczesnej wiosny BBCH 29, 2-3 krotnie do BBCH 51.

Police Polifoska® 21 N(MgS) 21-(4-35) 100�150 Wczesna wiosna, do fazy BBCH 31.

Police Polidap® Light NP(S) 14-34-(17) Zależy od zasob-
ności gleby w P 
i przewidywanego 
plonu 70�200.

P zawsze najlepiej przedsiewnie, najlepiej pod orkę. 
Bardzo dobra przyswajalność, więc można pogłównie na 
oziminy, jak najwcześniej wiosną.

Police Polifoska® M NPK(MgS) 5-15-
24-(4-7)

150�400 jw.

Police Polifoska® 6 NPK(S) 6-20-
30-(7)

150�350 jw.

Police Polifoska® Tytan
Nowość

NPK(S) 6-25-
25-(5)

100�300 jw.

Police Nawóz NPK(S) NPK(S) 7-18-28-
(12)

150�350 jw.

Police Polifoska® 8 NPK(S) 8-24-
24-(9)

100�300 jw.

Polcalc Polcalc III Generacji 98% CaCO3 500 kg
po wschodach lub 
na oziminy wczesną 
wiosną. 

Niektóre zboża, takie jak np. pszenica i jęczmień wykazują 
bardzo pozytywne reakcje na zastosowanie granulatu po 
wierzchu, znacznie zwiększając swoje możliwości plono-
twórcze.
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K+S Kali Korn Kali 40% K2O 

6% MgO 
12,5% SO3 
4% Na2O

250�350 kg/ha
przed siewem 

KornKali to specjalistyczny nawóz potasowo-
magnezowy na bazie soli potasowej i kizerytu. 
Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie i tym 
samym dostępne dla roślin. Zalecany jako podstawowy 
nawóz w uprawie zbóż.

K+S Kali EstaKieserit 25% MgO 
50% SO3

100�150 hg/ha
wiosną, przed 
ruszeniem 
wegetacji

EstaKieserit to granulowany nawóz na bazie kizerytu, 
zawierający siarkę i magnez w formie w pełni 
rozpuszczalnej i natychmiast dostępnej dla roślin. 
Nawóz działa niezależnie od pH gleby, dzięki czemu 
może być stosowany na wszystkich stanowiskach. 
Jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

Grupa Azoty SA Saletrosan®26
N(S) 26(13)

Azot całkowity 
(N) 26% ±0,8
w tym:
azot saletrzany 
(NNO3-) co 
najmniej 7 %,
azot amonowy 
(NNH4+) co 
najmniej 19 %,
siarka 
siarczanowa 
13% S 
(32,5% SO3) 
- całkowicie 
rozpuszczalna 
w wodzie

Dawki kg/ha 
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem,
żyto, owies i inne 
zboża: 
120 (bardzo małe 
i małe ),
150 (średnie).

Grupa Azoty SA Saletra amonowa N32 Azot całkowity 
(N) 32% 
w tym: 
azot saletrzany 
(NNO3-) 16 %,
azot amonowy 
(NNH4+) 16 %

Dawki kg/ha na 
każdą 1 tonę ziarna 
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem
Pszenice 
i pszenżyto: 
56 (małe), 
78 (średnie), 
94 (duże)
Żyto, jęczmień 
i owies: 50 (małe), 
60 (średnie), 
78 (duże).

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA

Zaksan® N(całkowity) -32%
N(amonowy) � 16%
N(saletrzany) � 16%

Pszenica 
N1 (140-220)
N2 (120-150)
N3 (150-220)
żyto, pszenżyto, 
jęczmień 
N1 (120-220)
N2 (120-150).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwie-
niu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami 
antyzbrylającymi, nie zbryla się trwale. Granule wielkości 
2�5mm. Gęstość nasypowa 0,98�1,0kg/dm3. Zaksan to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełnia-
czem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. 
Ze względu na higroskopijność może być mieszany z siar-
czanem amonu a bezpośrednio przed siewem z nawozami: 
Polidap, Polifoska, Polimag S, oraz solą potasową pod 
warunkiem że nawozy są suche. 

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA

Salmag® N(całkowity) � 27,5%
N(amonowy) � 13,8%
N(saletrzany) � 13,7%
CaO-3,5%
MgO-4%

Pszenica 
N1 (173�255),
żyto, pszenżyto, 
jęczmień 
N1 (160�270).

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o za-
barwieniu od beżowego do brązowego, wielkość 2�5mm. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbryla się 
trwale. Gęstość nasypowa 1kg/dm3. Salmag to mieszanina 
azotanu amonu (saletry amonowej) z węglanem wapnia 
i węglanem magnezu. 

NAWOZY DOLISTNE
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Arkop Siarczan Magnezu 
Jednowodny 

MgO 23% 
SO4 46%
Zn i Mn

5�7,5 kg/ha. 
Podczas całej 
wegetacji. 

Siarczan Magnezu Jednowodny wzbogacony 
o mikroelementy. Poprawia procesy fotosyntezy 
i wykorzystanie azotu.

Arkop ActiPlon Zboża N, MgO, SO3, Fe, 
Mn, Zn, 
Cu, B, Mo

1�1,5 kg/ha. 
Podczas całej 
wegetacji.

Zawiera chelaty. Szybko i skutecznie zapobiega niedobo-
rom mikroskładników. Dedykowany specjalnie do uprawy 
zbóź.

Arkop ActiBor B 1�2 l/ha 
Wg skali BBCH 
w fazach 14�18 
i 44�48. 

Aktywuje procesy zapylania, zwiększa intensywność kwit-
nienia, intensyÞ kuje podziały komórkowe. 

Arkop Linia FoliarActiv NPK + różne 
mikroelementy

3�5 kg/ha. 
W zależności od 
wybranego rodzaju 
produktu z linii 
FoliarActiv.

Linia nawozów NPK wzbogaconych w schelatowane mi-
kroelementy. Zalecana podczas stresu termicznego i wod-
nego oraz osłabienia roślin przez choroby i szkodniki. 
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Greenland 
Technologia Em 
Sp. z o.o.

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne 
Mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże. 
Azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda. Azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%. 
Potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 
20�40 l w oprysku 
min. 200 l wody/ha. 
Należy przeprowa-
dzić 2�3 opryski 
w odstępach min. 
2�3 tygodniowych 
w sezonie wegetacji.

Stymulacja wzrostu i rozwoju roślin
Poprawa zdrowotności i kondycji roślin.

Fosfan SA Fructus 
Professional NPK 
11�52�8 + mikro

11% N 
52% P2O5 
8% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny nawóz krystaliczny o wysokiej zawartości 
fosforu. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krze-
wienie roślin. Szczególnie zalecany w okresie niskich 
temperatur wpływających na ograniczenie pobierania 
fosforu z gleby lub innych podłoży. Nawóz przeznaczony 
jest do nawożenia wielu gatunków roślin, szczególnie 
w początkowym okresie ich wzrostu i rozwoju. Zawiera 
związki bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, a tym 
samym łatwo przyswajalne dla roślin. Preparat może być 
stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej 
w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 12�12�36 + 
mikro

12% N 
12% P2O5 
36% K2O 
6% SO3
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 
0,5�0,6%. Jednora-
zowo zaleca się nie 
przekraczać dawki 
2 kg/ha.

Nowoczesny, nawóz krystaliczny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 20�20�20 + 
mikro

20% N 
20% P2O5 
20% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, zrównoważony nawóz krystaliczny z wysoką 
koncentracją składników odżywczych. Przeznaczony jest 
do stosowania w celu silnej stymulacji rozwoju roślin 
oraz w sytuacjach stresowych, gdy roślina ma ograniczone 
możliwości pobierania składników odżywczych z podłoży 
lub gleby. Preparat może być stosowany przez cały okres 
wegetacji roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Plantator NPK 
6�3�6 + mikro

6% N 
3% P2O5
6% K2O
0,01% B
0,02% Cu 
0,04% Fe 
0,02% Mn 
0,002% Mo 
0,01% Zn

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,75�2,5%. 
Zaleca się nie prze-
kraczać 
dawki 5 litrów/ha.

Nowoczesny nawóz płynny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Intermag Plonvit Opty N  20,0% 
P2O5 20,0% 
K2O  20,0% 
MgO 0,10% 
SO3  1,1�0,030% 
Co 0,001% 
Cu 0,030% 
Fe 0,150% 
Mn 0,070% 
Mo 0,002% 
Zn 0,070% 
Ti 0,001% 
aminokwasy, 
witaminy

2�4 kg/ha. Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK z mi-
kroelementami o wysokiej koncentracji składników pokar-
mowych w zrównoważonych proporcjach. Skład nawozu 
zapewnia kompleksowe zaopatrzenie roślin we wszystkie 
składniki pokarmowe, a przez to właściwy wzrost i rozwój 
roślin w całym okresie wegetacyjnym. Nawóz, szczególnie 
polecany w sytuacjach osłabienia kondycji roślin przez 
czynniki atmosferyczne, glebowe i patogeny.
Wzbogacony jest w technologię INT, która zwiększa przy-
swajalność składników pokarmowych oraz działa biosty-
mulująco.
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Intermag Plonvit Zboża N 15,0% 

MgO 2,0% 
SO3 4,5% 
Cu 0,9% 
Fe 0,8% 
Mn 1,1% 
Mo 0,005% 
Zn 1,0%

1�2 l/ha. Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny, który dostarcza 
roślinom mikroelementy w proporcjach odpowiadają-
cych wymaganiom pokarmowym zbóż (ze szczególnym 
uwzględnieniem miedzi (Cu), manganu (Mn) i cynku 
(Zn), na niedobory, które rośliny zbożowe są szczególnie 
wrażliwe), a także magnez i azot poprawiający pobieranie 
i przyswajanie mikroelementów.

Intermag Plonvit Phospho N 11,0%
P2O5 53,0%
K2O 5,0%
MgO 0,10%
SO3 0,8%
B 0,030% 
Co 0,001% 
Cu 0,030% 
Fe 0,150% 
Mn 0,070% 
Mo 0,002% 
Zn 0,070% 
Ti 0,001% 
aminokwasy, 
witaminy

2�4 kg/ha. Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK 
z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników 
pokarmowych z przewagą fosforu. 
Jest szczególnie polecany podczas okresów występo-
wania niskiej temperatury oraz na glebach kwaśnych 
i zasadowych. Wspomaga prawidłowy rozwój systemu 
korzeniowego oraz jego regenerację. Wpływa korzystnie na 
kwitnienie i rozwój organów generatywnych � stymulacja 
wielkości i jakości plonu. 
Wzbogacony jest w technologię INT, która zwiększa przy-
swajalność składników pokarmowych oraz działa biosty-
mulująco.

Intermag Plonvit Kali N 11,0%
P2O5 12,0%
K2O 38,0%
MgO 0,10%
SO3 1,1%
B 0,030%
Co 0,001%
Cu 0,030%
Fe 0,150%
Mn 0,070%
Mo 0,002%
Zn 0,070%
Ti 0,001%
aminokwasy
witaminy

2�4 kg/ha. Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK 
z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników 
pokarmowych z przewagą potasu. 
Szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrze-
bowania roślin na potas, zwłaszcza w okresach intensyw-
nego wzrostu i rozwoju, kwitnienia i kształtowania plonu, 
a także w warunkach deÞ cytu wody i okresach niskiej 
temperatury.
Wzbogacony jest w technologię INT, która zwiększa przy-
swajalność składników pokarmowych oraz działa biosty-
mulująco.

Intermag Plonvit Nitro N 31,0%
P2O5 12,0%
K2O 10,0%
MgO 0,10%
SO3 2,1%
B 0,030%
Co 0,001%
Cu 0,030%
Fe 0,150%
Mn 0,070%
Mo 0,002%
Zn 0,070%
Ti 0,001%
aminokwasy
witaminy

2�4 kg/ha. Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK 
z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników 
pokarmowych z przewagą azotu. 
Polecany w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju ro-
ślin. Przez wpływ na intensyÞ kację fotosyntezy wspomaga 
prawidłowy wzrost i rozwój organów wegetatywnych 
wpływając pozytywnie na optymalne plonowanie roślin. 
Wzbogacony jest w technologię INT, która zwiększa przy-
swajalność składników pokarmowych oraz działa biosty-
mulująco.

Intermag Fostar P2O5 35,0% 1�6 l/ha. Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze. 
Stosowany do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji. 
Polecany zwłaszcza w fazach intensywnego wzrostu roślin, 
w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby 
i w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na 
fosfor. 

Intermag Kalprim K2O 27,0% 3�5 l/ha. Płynny dolistny nawóz potasowy.
Zawiera 400 g K2O w 1 l nawozu, w formie najłatwiej 
przyswajalnej przez rośliny. 
Nawóz niezbędny zwłaszcza w warunkach wystąpienia 
niedoborów potasu w glebie, w okresach zwiększonego 
zapotrzebowania roślin na potas oraz w warunkach 
utrudnionego pobierania tego składnika z gleby.

Intermag Mikrovit Miedź Cu 6,5% 0,5�2 l/ha. Płynny nawóz mikroelementowy z miedzią. Zawiera bio-
degradowalne związki kompleksujące, które przyspieszają 
pobieranie mikroelementu przez rośliny oraz ułatwiają 
stosowanie z innymi agrochemikaliami.

Intermag Intermag Chelat Cu�14 Cu 14,0% 0,5�1 kg/ha. Krystaliczny chelat miedzi rozpuszczalny w wodzie. Prze-
znaczony do dokarmiania pozakorzeniowego i fertygacji. 
Schelatowane mikroelementy są przez rośliny dobrze 
przyswajane i transportowane w tkankach roślinnych.

Intermag Mikrovit Mangan Mn 11,5% 0,5�2 l/ha. Płynny nawóz mikroelementowy z manganem. Zawiera 
biodegradowalne związki kompleksujące, które przy-
spieszają pobieranie mikroelementu przez rośliny oraz 
ułatwiają stosowanie z innymi agrochemikaliami.
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Intermag INTERMAG CHELAT 

Mn�13
Mn 13,0% 0,5�1 kg/ha. Krystaliczny chelat manganu rozpuszczalny w wodzie.

Przeznaczony do dokarmiania pozakorzeniowego i ferty-
gacji.
Schelatowane mikroelementy są przez rośliny dobrze 
przyswajane i transportowane w tkankach roślinnych.

Intermag MIKROVIT CYNK Zn 8,4% 0,5�2 l/ha. Płynny nawóz mikroelementowy z cynkiem. Zawiera bio-
degradowalne związki kompleksujące, które przyspieszają 
pobieranie mikroelementu przez rośliny oraz ułatwiają 
stosowanie z innymi agrochemikaliami.

Intermag INTERMAG CHELAT 
Zn�14

Zn 14,0% 0,5�1 kg/ha. Krystaliczny chelat cynku rozpuszczalny w wodzie.
Przeznaczony do dokarmiania pozakorzeniowego i ferty-
gacji.
Schelatowane mikroelementy są przez rośliny dobrze 
przyswajane i transportowane w tkankach roślinnych.

Intermag MIKROVIT 
ŻELAZO

Fe 6% 0,5�2 l/ha. Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny, zawierający 
biodegradowalne związki kompleksujące, które przyspie-
szają pobieranie żelaza przez rośliny oraz ułatwiają łączne 
stosowanie nawozu z innymi agrochemikaliami. Nawóz 
szczególnie polecany w okresach intensywnego wzrostu 
roślin oraz w fazach krytycznych wzrostu i rozwoju roślin. 
Dokarmianie pozakorzeniowe nawozem Mikrovit Żelazo 
może stanowić integralną część programów nawożenia 
upraw ogrodniczych i rolniczych.

Intermag INTERMAG 
CHELAT Fe�13

Fe 13% 0,5�1 kg/ha. Krystaliczny chelat żelaza rozpuszczalny w wodzie.
Przeznaczony do dokarmiania pozakorzeniowego i ferty-
gacji.
Schelatowane mikroelementy są przez rośliny dobrze 
przyswajane i transportowane w tkankach roślinnych.

Intermag MIKROVIT 
MOLIBDEN 

Mo 3,0% 0,5�1 l/ha. Płynny nawóz mikroelementowy z molibdenem. Zawiera 
biodegradowalne związki kompleksujące, które przy-
spieszają pobieranie mikroelementu przez rośliny oraz 
ułatwiają stosowanie z innymi agrochemikaliami.

Intermag NITROMAG N 27,0%
MgO 3,0%
B 0,025%
Cu 0,220%
Fe 0,030%
Mn 0,800%
Mo 0,004%
Zn 0,020%
Ti

4�6 l/ha. Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami, 
zawierający 370 g N w 1 litrze. Nawóz o dużej koncentracji 
azotu, wzbogacony w magnez i mikroelementy. Szczegól-
nie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania 
roślin na azot oraz w warunkach słabego wzrostu roślin. 
Zawarty w nawozie tytan intensyÞ kuje przyswajanie 
składników pokarmowych i stymuluje procesy życiowe 
w roślinach.

Intermag UNI PK 10:18 N 2,5%
P2O5 10,0%
K2O 18,0%
Ti� 0,01%

3�6 l/ha. Płynny nawóz fosforowo�potasowy stosowany dolistnie 
lub doglebowo przez system nawodnieniowy (fertygacja) 
w fazach intensywnego wzrostu roślin, w warunkach 
utrudnionego pobierania fosforu i potasu z gleby i w okre-
sach zwiększonego zapotrzebowania roślin na te składniki 
pokarmowe. Szczególnie polecany w okresach suszy 
i niskich temperatur, a także w okresie kształtowania 
parametrów jakościowych plonu. Zastosowanie nawozu 
intensyÞ kuje wzrost i rozwój: systemu korzeniowego, 
części wegetatywnych i generatywnych roślin. 

Intermag ALKALIN PK 10:20 N 2,6%
P2O5 10,0%
K2O 20,0%

1�3 l/ha. Płynny dolistny nawóz wysokozasadowy. Wysokie pH 
aktywizuje czynniki odpornościowe roślin i ogranicza 
rozwój chorób grzybowych.
Zawiera potas (wpływa na prawidłowy rozwój i wzrost 
roślin oraz reguluje gospodarkę wodną i transport asymi-
latów) oraz fosfor (wpływa na wzrost, rozwój i regenerację 
systemu korzeniowego oraz przemiany energetyczne 
w roślinie, stymuluje kwitnienie i rozwój organów plono-
twórczych).
Pierwiastki zawarte w nawozie oraz ich odpowiednie 
proporcje podnoszą odporność roślin na niekorzystne 
warunki uprawy, a szczególnie na niską temperaturę 
oraz wpływają na zwiększenie parametrów jakościowych 
plonu.

Intermag MIKROKOMPLEX MgO 16,0
SO3  32,0%
B 0,05%
Cu 0,3%
Mn 0,35%
Mo 0,01%
Zn 0,2%

5�10 kg/ha. Krystaliczny nawóz dolistny. Szybko poprawia stan odży-
wienia roślin magnezem i siarką. Zawarte w nawozie mi-
kroelementy korzystnie oddziałują na przebieg procesów 
biochemicznych w roślinie i intensyÞ kują wykorzystanie 
podstawowych składników pokarmowych z nawozów 
doglebowych.
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Intermag WAPNOVIT N 10,0%

CaO 17,0%
MgO 0,8%
B 0,050%
Cu 0,020%
Mo 0,001%
Zn 0,020%

2�3 l/ha. Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami.
Dostarcza łatwo przyswajalny przez rośliny wapń oraz 
magnez i mikroelementy. Może być stosowany pozako-
rzeniowo lub do fertygacji upraw w gruncie. Szczególnie 
polecany w okresach intensywnego rozwoju części roślin 
przeznaczonych do zbioru.

Kazgod FoliQ Kombimax 28% N 
21% K2O 
6%MgO +mikro

2�3 l/ha. Wprowadzenie pierwszej dawki mikroelementów rozbu-
dowa korzenia.

Kazgod FoliQ Mikromix 12% N 
15% K2O
4% MgO 
7% SO3 +mikro

1�1,5 l/ha pierwsze 
kolano zbóż T1.

Dostarczenie najważniejszych mikroelementów dla zbóż.
Oraz solidna dawka azotu i potasu. 

Kazgod FoliQ Makro 21 21% N 
21% P2O5 
21% K2O +mikro

2�3l T2. Wprowadzenie najważniejszych składników pokarmo-
wych dla zbóż NPK. Zwiększenie plonu i kondycji roślin.

Kazgod FoliQ S Siarkowy 20% N 
28% SO3 
+mikro

T3. Lepsze dopełnienie ziarniaka. zwiększenie masy ziaren 
a za tym wzrost plonu.

Solmag Agro Sol�Vit MnCu nano 
premium

Mn 11%
Cu 5,1%

2 l/ha
W fazie strzelania 
w źdźbło.

Zawiera nanokoloidy srebra i miedzi chroniące przed 
patogenami chorobotwórczymi.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL 3 N 15 
MgO 4,6
B 0,28
Cu 0,56
Fe 1,2
Mn 1,68
Mo 0,01 
Zn 1,12

Dawka 1�2 l/ha,
termin: 
faza 3�4 liści,
krzewienie,
strzelanie w źdźbło,
koniec strzelania 
w źdźbło � początek 
kłoszenia.

Wskazane stosowanie łącznie z roztworem mocznika 
o stężeniu 20�6%.
Wszystkie składniki rozpuszczalne w wodzie.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL 36 Tytan N 27
Fe 0,02
Mn 0,01 
Zn 0,004

Dawka 3l/ha,
termin: 
faza 3�4 liści, 
krzewienie,
strzelanie w źdźbło,
koniec strzelania 
w źdźbło � początek 
kłoszenia.

Zawiera dodatkowo tytan (Ti).
Wszystkie składniki rozpuszczalne w wodzie.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL Cu Cu 5,0% Dawka 1 l/ha,
po stwierdzeniu nie-
doborów miedzi 2�3 
zabiegi w odstępach 
10 dniowych.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL Mn Mn 5,0% Dawka 1 l/ha,
po stwierdzeniu nie-
doborów manganu 
2�3 zabiegi w odstę-
pach 10 dniowych.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL PK P2O5 10,0%
K2O 19,0%

Dawka: 6�9 l/ha,
termin: w fazie 
4�6 liści, do końca 
kłoszenia.

Cheminova Multiple Mn 330 g/l
C 110 g/l
Zn 84 g/l
Mg 84 g/l

1,0 l/ha � od fazy 
3 liści. Powtórzyć 
w przypadku 
silnych niedoborów. 
Nie przekraczać 
dawki 3,0 l/ha 
w sezonie. Nawóz 
Multiple może być 
zastosowany, kiedy 
tylko objawi się 
niedobór, kiedy jest 
spodziewany, lub 
jako rutynowe uzu-
pełnienie mikroele-
mentów.

Mikroelementowy doping dla zbóż.
Zwiększenie potencjału plonowania, pobudzenie meta-
bolizmu i wzmocnienie odporności roślin zbóż poprzez 
skuteczne dostarczenie niezbędnych mikroelementów. 
Kompozycja stworzona specjalnie dla roślin zbożowych.
Najwyższa koncentracja mikroelementów.
Najlepszy przelicznik jakości do ceny.
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

Cheminova Hi�Phos P2O5 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l

5 l/ha w fazie 
krzewienia. Można 
powtórzyć po 10�14 
dniach. 
Zastosowanie 
między kłoszeniem 
i końcem kwitnienia 
może być również 
korzystne.

Hartowanie roślin.
Zabezpieczenie roślin przed trudnymi warunkami na 
polu poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych w tym 
okresie makroelementów.
Skuteczne dostarczenie fosforu w krytycznych dla rośliny 
momentach.
Wysoka koncentracja składników odżywczych.
Roztwór wodny zapewnia doskonałe wnikanie do liści.
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.
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Cheminova Zinc 69 Zn: 700 g/l Od fazy 3 liści 

do 2-go kolanka 
(BBCH 13�32). 
Jesienne stosowanie 
w oziminach jest 
szczególnie pole-
cane. W przypadku 
lekkich, bezobjawo-
wych niedoborów 
można dwukrotnie 
zastosować 0,5 l/ha 
w okresie wiosenno-
letnim.

Uderzeniowa dawka cynku.
Zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz odporność 
roślin poprzez dostarczenie im wysokiej dawki cynku.
Najwyższe stężenie cynku.
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny.
Szczególnie przydatny w nawożeniu kukurydzy.
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

Chemirol OPTI ZBOŻA N 14 %
P2O5 16%
K2O 16%
Mg 3%
SO3)18% 
Cu 0,3%
Fe 0,15%
Mn 0,50%
Mo 0,04%
Zn 0,15%

Jesień od fazy 4 li-
ścia � 2� 3 kg/ha; 
Wiosna pełnia 
krzewienia � 2�4 kg/
ha; Wiosna początek 
kłoszenia 
� 2�4 kg/ha.

Nawóz przeznaczony dla dolistnego stosowania w upra-
wach wszystkich gatunków zbóż ozimych i jarych 
(także jęczmienia browarnego). Zbilansowany stosunek 
NPK z dużą zawartością magnezu,miedzi,manganu jest 
niezbędny w osiągnięciu pewnego i dobrego jakościowo 
plonu.

Adob Basfoliar® 2.0 
12�4�6+S

N 14,8%
P2O5 4,9%
K2O 7,4%
B 0,012%
Cu 0,012%
Fe 0,024%
Mn 0,012%
Mo 0,006%
Zn 0,006%

5 litrów/ha jesień od 
fazy 5-go liścia.

Adob Adob® 2.0 Cu IDHA Cu 10% sche-
latowana przez 
IDHA

0,5 litra/ha jesień od 
fazy 5-go liścia.

Adob Adob® 2.0 Mn N�NO3 9,1%
MgO 2,8%
Mn 14,1%

1 litr/ha jesień od 
fazy 5-go liścia.

Adob Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%
MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

4 litrów/ha środek 
krzewienia.

Adob Adob® 2.0 Cu IDHA Cu 10% sche-
latowana przez 
IDHA

1 litr/ha środek 
krzewienia.

Adob Adob® 2.0 Mn N�NO3 9,1%
MgO 2,8%
Mn 14,1%

2 litry/ha środek 
krzewienia.

Adob Adob Siarka N 14%
N�NH4 8,3%
N�NH2 5,7%
MgO 14%
SO3 44%
Mn 0,4%

2 kg/ha środek 
krzewienia.

Adob Adob® Zn IDHA Zn 10% sche-
latowane przez 
IDHA

1kg/ha faza od 
1�2-go kolanka do 
liścia ß agowego.

Adob Adob® Bor lub 
Solubor® DF

N 7,8% 
B 15% lub 
B 17,5%

0,3 litra/ha faza od 
1�2-go kolanka do 
liścia ß agowego.

Adob Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%
MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

4 litry/ha faza od 
1�2-go kolanka do 
liścia ß agowego.
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Adob Adob® Fe IDHA Fe 9% schela-

towane przez 
IDHA

1 kg/ha faza od 
1�2-go kolanka do 
liścia ß agowego.

Adob Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%
MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

4 litry/ha faza kwit-
nienie�kłoszenie 
(tylko pszenica). 

Agrosimex ASX Plus Gama nawozów 
makro i mikro-
elementowych 
w zależności 
od potrzeb 
o zwiększonej 
zawartości 
fosforu, potasu, 
magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez 
Plus
ASX Makro Plus
 

Ruszanie wegetacji 
1�2 kg/ha,
krzewienie 2�3 kg/
ha,
strzelanie w źdźbło 
2�3 kg/ha.
nawóz stosować 
w formie oprysku 
w 200�300 l wody.

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

Agrosimex FosÞ ron Cu N 10,5% 
P2O5 24% 
Cu 4%

Jesień: faza 6 liści 
1,5�2 l/ha
wiosna: ruszenie 
wegetacji i przed 
kłoszeniem 
1,5�2 l/ha,
zabieg wykonać 
w formie oprysku 
w 200�300 l wody.

FOSFIRON to nowa generacja nawozów łącząca w sobie 
dwa działania:
� dostarcza składników odżywczych 
� działa fungistatyczne 
� podnosi tolerancję roślin na patogeny, hamuje wzrost 
grzybni.

Agrosimex Mikrostar complex B 1,1%
Cu 1,3%
Co 0,02%
Zn 1,5%
Fe 6,4% 
Mn 3,7%
Mo 0,2%
Mikroskładniki: 
miedź, żelazo, 
mangan, cynk 
schelatowane 
w 100% EDTA.

Jesień: faza 3 liści 
0,3 kg/ha
wiosna: faza krze-
wienie 
0,3�0,6 kg/ha, 
zabieg wykonać 
w formie oprysku 
w 200�300 l wody.

Nawóz mikroelementowy. 

Atlantica Agricola Raykat Start Azot całkowity 
(N) 4%
P2O5  8%
K2O 3%
B 0,03%
Fe EDDHA 0,1%
Zn EDTA 0,02%
cytokininy 
0,05%
polisacharydy 
15%
wolne 
aminokwasy 4%

0,5�0,7 l/ha
Termin aplikacji:
� 4�8 liści
� w uprawach ozi-

mych: na starcie 
wiosennym. 

Stosowanie preparatu wpływa na szybkość wschodów, 
ukorzenianie się roślin oraz dynamikę wzrost początko-
wego.
Można stosować go jako dodatek do zaprawiania:
zbóż � dawka: 50�70 ml/100 kg ziarna.

Atlantica Agricola Florone Azot całkowity 
(N) 1%
P2O5 10%
K2O 10%
B 0,25%
Mo 0,20%
wolne amino-
kwasy 4%
materia organicz-
na 8%

0,3 l/ha
Termin aplikacji:
� od fazy krzewie-

nia do fazy liścia 
ß agowego.

Usztywnienie łodygi (większa średnica i grubość) i skró-
cenie międzywęźli � zapobieganie wyleganiu, poprawa 
krzewienia.
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Atlantica Agricola Microcat Zboża Start Azot całkowity 

N 8%
P2O5 6%
K2O 2%
Fe EDTA 0,4%
Zn EDTA 0,2%
Mn 0,2%
wolne amino-
kwasy 4%
polisacharydy 
12%

1�1,5 l/ha 
Termin aplikacji:
� od fazy 4 liści do 

fazy krzewienia.

Poprawa warunków ukorzeniania się roślin
i pobudza wzrost wegetatywny.
Rośliny w fazie krzewienia � tworzenie nowych pędów.

Atlantica Agricola Kelik K�Si K2O 15%
SiO2 10%
EDTA 1,5%

0,7�1,0 l/ha
Termin aplikacji:
� w fazie 4�8 liści 
� od fazy krzewie-

nia do fazy liścia 
ß agowego.

Wysycenie tkanek roślinnych krzemionką umożliwia 
utworzenie warstwy ochronnej, pomagającej zabezpieczyć 
komórki przed działaniem grzybów, szkodników a zwięk-
szenie ich sztywności poprawia odporność na wyleganie. 

Atlantica Agricola Solucat NPK Solucat 
19�19�19 
+mikroelementy
Solucat 
10�10�40
+ mikroele-
menty

3 kg/ha. Nawozy krystaliczne przeznaczone do uzupełnienia nawo-
żenia podstawowego w odpowiednich proporcjach,
szybka korekta niedoborów podstawowych
składników pokarmowych.

K+S Kali EPSOTop 16% MgO
32,5% SO3

5�7 kg na 100 l 
wody, stadium 
rozwoju 
od 32 do 71.

EPSOTop to szybko działający nawóz magnezowo-
siarkowy. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia 
doglebowego, szczególnie ważny w fazach 
zwiększonego zapotrzebowania na magnez i siarkę, 
również w sytuacjach występowania widocznych 
niedoborów. Jest nawozem dopuszczonym do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym.

STYMULATORY WZROSTU
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 
koncentrat ami-
nokwasowy

Jesień, początek 
krzewienia � 1 l/ha.
Start wegetacji � 
1,5 l/ha.

Poprawa pobierania cynku, miedzi i manganu, stymulacja 
rozwoju roślin.

Intermag FOSFYN P2O5 22,0%
K2O 14,0% 
Cu (schelatowa-
na przez EDTA) 
0,5%

1�2 l/ha. Produkt fosforynowy. Preparat przeznaczony zarówno do 
odżywiania roślin, jak i do redukcji stresów pochodzenia 
biotycznego, a wywoływanych głównie przez grzyby 
patogeniczne z rodzaju Oomycetes. Wspomaga naturalne 
mechanizmy obronne roślin (produkcja Þ toaleksyn) zna-
cząco poprawiając odporność roślin. 
Dostarcza fosfor w formie, która wykorzystywana jest 
przez rośliny w wydłużonym okresie czasu oraz jest 
źródłem łatwo przyswajalnego potasu. Zawiera łatwo 
przyswajalną miedź schelatowaną przez EDTA.

Intermag FROSTEX N 3,0%
K2O 21,0%
B 0,1% 
Zn 0,1%

Stężenie 1% (zwykle 
5 l/500 l wody).

Płynny preparat dolistny ograniczający negatywny wpływ 
przymrozków wiosennych na rośliny.
Preparat przeznaczony jest do ograniczania uszkodzeń 
kwiatów drzew i krzewów owocowych oraz innych roślin 
uprawnych w czasie wiosennych przymrozków. Unikalna 
forma i kompozycja składników zwiększa odporność roślin 
na przymrozki.

Intermag GROWON N 5,0%
P2O5 35,0%
B 0,1%
Zn 0,1%

1�6 l/ha. Płynny preparat dolistny przeznaczony do bardzo szybkie-
go zaopatrzenia roślin w fosfor, zwłaszcza w warunkach 
ograniczonej dostępności tego składnika z gleby.
Polecany szczególnie do stosowania dla upraw na glebach 
kwaśnych (pH poniżej 6), zimnych (tzw. �zimne gleby�), 
w okresach niskiej temperatury gleby oraz w czasie chło-
dów.
Zawiera technologię INT.

Intermag OPTYCAL CaO 35,0%
B 0,10%
Cu 0,050%
Fe 0,150%
Mn 0,070%
Mo 0,002%
Zn 0,200%

1,5 kg/ha. Krystaliczny preparat dolistny stosowanym w formie 
roztworu wodnego. Preparat wspomaga działanie pom-
py auksynowo�wapniowej, która aktywuje pobieranie 
wapnia z gleby. 
Bezpośrednio dostarcza łatwo przyswajalny dla roślin 
wapń, skompleksowany organicznie, schelatowane mi-
kroelementy oraz kompleks naturalnych aminokwasów 
ze szczególnym uwzględnieniem prekursorów auksyn. 
Zawiera technologię INT.
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Intermag OPTYSIL Fe 2,0% 

SiO2 16,5%
0,5 l/ha. Nawóz krzemowy o właściwościach stymulujących

Zawiera przyswajalny przez rośliny krzem � 200 g 
(w przeliczeniu na SiO2) oraz żelazo 25 g Fe w 1 litrze, 
które korzystnie oddziałują na ich rozwój i plonowanie. 
Krzem pozytywnie wpływa na prawidłową budowę 
ścian komórkowych przez co wzmacnia je mechanicznie, 
zwiększając odporność na niekorzystny wpływ czynników 
zewnętrznych, w tym patogenów.
Ogranicza wpływ stresu biotycznego i abiotycznego, regu-
luje pobieranie makro� i mikroelementów,
łagodzi skutki wysokiego zasolenia oraz aktywizuje natu-
ralne mechanizmy odpornościowe roślin.
Zawiera technologię INT.

Intermag ROOTSTAR N 6,0%
Zn 8,3%

0,8�1,2 l/ha. Preparat o właściwościach biostymulujących, wykorzystu-
jący w swym działaniu synergię auksyn i mikroelementu. 
Wpływa na rozwój masy korzeniowej, lepszy początkowy 
rozwój roślin oraz większą tolerancję na stres związany 
z niską temperaturą i niedoborem wody.

Intermag TYTANIT Ti  0,8% 0,2�0,4 l/ha. Stymulator wzrostu, który dzięki zawartości tytanu,
zwiększa tempo pobierania składników pokarmowych.
IntensyÞ kuje fotosyntezę.
Zapewnia prawidłowy rozwój i regenerację systemu 
korzeniowego.
Znacząco zwiększa żywotność pyłku kwiatowego.
Pozytywnie wpływa na regenerację roślin osłabionych 
przez czynniki stresowe (niska temperatura, susza, nieko-
rzystne warunki powietrzno�wodne w glebie, silna presja 
patogenów i inne).

NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 
koncentrat ami-
nokwasowy

Jesień początek 
krzewienia � 
1 l/ha.
Start wegetacji � 
1,5 l/ha.

Poprawa pobierania cynku, miedzi i manganu, stymulacja 
rozwoju roślin.

Kazgod FoliQ Ascovigor Wyciąg z alg 
morskich, wita-
miny i jod

2�3 l/ha przy rusza-
niu wegetacji.

Przy ruszaniu wegetacji wiosennej, wzmocnienie systemu 
korzeniowego, zwiększenie powierzchni liści. Zwiększenie 
masy nasion oraz liczby ziaren w kłosie.

Kazgod FoliQ Aminovigor Naturalne 
bioregulatory, 
aminokwasy

2�3 l/ha
po ruszeniu wegeta-
cji wiosennej. T1.

Odstresowanie rośliny po niekorzystnych warunkach 
zimowych. Szybsza regeneracja po zimie.

Cheminova Amalgerol 234,5 gram w li-
trze elementar-
nego węgla pod 
postacią łatwo 
przyswajalnych 
węglowodanów, 
będących dosko-
nałą pożywką 
dla naturalnych 
drobnoustrojów 
glebowych
esencje
pierwiastki 
śladowe
wyciągi z ziół
oleje roślinne

Minimum 2-krotny 
zabieg:
jesienią w fazie 
8�10 liści � 
2,5�3,0 l/ha
wiosną od fazy 
krzewienia do 
początku strzelania 
w źdźbło � 
3,0�5,0 l/ha,
wiosną od począt-
ku kłoszenia do 
początku kwitnienia 
� 3,0�5,0 l/ha,
rozkład słomy � 
3,0 l/ha + 10kg 
mocznika.

Plony i gleba takie jak trzeba!
Stymuluje metabolizm roślin i wzrost aktywności mi-
krobiologicznej gleby. Biologiczny środek wpływający 
na rozwój roślin oraz dostarczający składniki odżywcze 
drobnoustrojom glebowym.

Chemirol Nano Active Tlenek wapnia 
rozpuszczal-
ny w wodzie, 
% (m/m) 2,0, 
tlenek magne-
zu całkowity, 
%(m/m) 4,
żelazo całkowite-
%(m/m) 0,02; 
mangan całkowi-
ty%(m/m) 0,01, 
cynk całkowity 
% (m/m) 0,002

1,5�2 kg/ha, 
2 aplikacje: 
pierwszy oprysk od 
fazy krzewienia do 
fazy drugiego kolan-
ka; drugi oprysk od 
fazy liścia podß a-
gowego do końca 
kłoszenia.

Nano Active jest pierwszym w Polsce nawozem dolistnym 
wyprodukowanym przy zastosowaniu nanotechnologii. 
Dzięki zawartym w nawozie zaaktywowanym nanoczą-
steczkom zapewnia roślinie lepsze wykorzystanie skład-
ników pokarmowych. IntensyÞ kując procesy fotosyntezy 
pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność. 
Zwiększa odporność roślin na choroby oraz szkodniki. 
Pomaga wydatnie zwiększyć plonowanie roślin.
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Chemirol Nano Active Forte Azot całkowity, 

% (m/m) 10,0, 
azot w formie 
amidowej % 
(m/m) 10; tlenek 
potasu % (m/m) 
13,0; tlenek ma-
gnezu % (m/m) 
2,0, 
trójtlenek siarki 
5 (m/m) 12,0, 
miedź całkowi-
ta% (m/m) 0,15, 
żelazo całkowite 
% (m/m) 0,02, 
mangan całkowi-
ty % (m/m) 0,20

Ozime i jare: 
2 aplikacje. Pierw-
szy oprysk od fazy 
krzewienia do fazy 
drugiego kolanka. 
Drugi oprysk od 
fazy liścia ß agowego 
do końca kłoszenia. 
Dawka 4 kg/ha.

Nowatorskie połączenie makro- i mikroelementów w inno-
wacyjnej formulacji
Nanotechnologiczny nawóz wieloskładnikowy NK (MG,S) 
10�13 (2�12)
Skutecznie dokarmia rośliny nanocząsteczkami pokarmo-
wymi
Zapewnia regularny, bardziej intensywny i szybszy rozwój 
roślin
Poprawia immunologiczną odporność roślin na choroby
Wspomaga przyrost plonu wysokiej jakości
Wieloskładnikowy nawóz dolistny do stosowania w upra-
wie wszystkich gatunków roślin polowych, warzywni-
czych, gruntowych i pod osłonami, sadowniczych, planta-
cjach roślin jagodowych oraz roślin ozdobnych.

Chemirol Dynamic Cresco Azot 7,7 % 
(m/m) [masowe] 
w formie amo-
nowej tj. 90 g/l 
N�amonowego, 
octan cynku 
8,0% (m/m) 
[% masowe] 
rozpuszczalny 
w wodzie tj. 
96 g/l

Jare i ozime: 
stosować wiosną 
lub jesienią od fazy 
piórkowania do 
końca krzewienia. 
Dawka 0,8 l/ha.

Eliminuje negatywne efekty nierównych wschodów. 
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Wpływa na pra-
widłowy rozwój roślin. Ogranicza skutki stresu. Poprawia 
mrozoodporność. Zwiększa plon. Poprawia zdrowotność 
roślin poprzez zwiększenie odporności. Oparty o działanie 
amonowego octanu cynku, substancję o działaniu proauk-
syny, która pobudza hormony stymulujące rozwój rośliny. 
Pobudza roślinę do lepszego wzrostu i rozwoju.

Chemirol Kelpak Ekstrakt z alg 
Ecklonis ma-
xima, zawiera-
jący hormony 
roślinne, 
auksyny 
11 mg/l i cytoki-
niny 0,31 mg/l

Opryskiwać rośliny 
od fazy 4 liści do 
fazy krzewienia. 
Dawka 2 l/ha.

Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Poprawia wigor 
i siłę wzrostu roślin. Korzystnie wpływa na wielkość 
i jakość plonu. Najlepsza polisa na stres � powoduje 
wzrost odporności roślin na susze, przymrozki,nadmiar 
wilgoci, wahania temperatur, pestycydy. Środek stosowa-
ny w 54 krajach na całym świecie, należy do naturalnych 
stymulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczal-
nego w wodzie, do stosowania w uprawie roślin polowych 
oraz warzyw. Pobudza wzrost i rozwój roślin, wpływa 
korzystnie na przyrost korzeni, podnosi plonowanie 
i jakość plonów.

Agrosimex HUMICRAFT Liquid Kwasy humuso-
we � 10%,
alginat potasu � 
10%,
aminokwasy � 
10%,
tlenek potasu 
� (K2O) 3,0%, 
żelazo (Fe) 0,3%

Oprysk dolistny 
1 l/ha w 300 l wody 
(co 14�21 dni).

Płynny, rozpuszczalny w wodzie
organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. 
Wpływa na poprawę kondycji, działa antystresowo.

Agrosimex AMINOPOOL 70 11% azot całko-
wity (N),
75% aminokwa-
sów ogółem,
70% wolnych 
aminokwasów,
80% materia 
organiczna

100 g/100 l wody 
w połączeniu z fun-
gicydami, insektycy-
dami, herbicydami, 
regulatorami wzro-
stu oraz nawozami 
dolistnymi. (z wy-
jątkiem fungicy-
dów miedziowych 
i siarkowych oraz 
herbicydów sulfony-
lomocznikowych).

Podnosi tempo przemieszczania substancji aktywnych 
ŚOR oraz składników pokarmowych, poprawia kondycję 
roślin, działa antystresowo.

Atlantica Agricola Aminocat 30 wolne amino-
kwasy 30%
azot całkowity 
N 6%
P2O5 1%
K2O 1%

0,5 l/ha
� pierwszy dolistny 

zabieg wiosenny
� oprysk interwen-

cyjny po wystą-
pieniu stresów 
np. przymrozki, 
susze, poparzenia, 
przyhamowania 
i zaburzenia wzro-
stu po zabiegach 
pestycydowy-
ch,uszkodzenia 
mechaniczne, 
osłabienie po prze-
zimowaniu.

Zaleca się również dodawanie niewielkiej dawki Amino-
catu (0,1�0,15 l/ha) do wszystkich zabiegów dolistnych 
(poza herbicydowym) w celu poprawy wchłaniania 
składników odżywczych, substancji aktywnych zawar-
tych w ŚOR  i wpływu na efektywność wykonywanych 
zabiegów.
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ZBOŻA
NAWOZY DONASIENNE

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
Intermag PRIMUS B N 1,5 %

P2O5 1,0%
K2O 1,0%
MgO 1,8%
B 0,2%
Cu 0,2%
Fe 0,90%
Mn 0,30%
Mo 0,06%
Zn 0,4%
Ti 0,15%

0,2 kg/100 kg 
nasion.

Donasienny, zawiesinowy nawóz mineralny o właściwo-
ściach barwiących zaprawiane ziarno.
Przeznaczony do stosowania w trakcie przygotowania 
materiału siewnego. Dodatkowo barwi zaprawiane nasiona 
przez co umożliwia lepszą identyÞ kację materiału siew-
nego.
Składniki pokarmowe naniesione na powierzchnię ziarna 
są wykorzystywane przez rośliny w okresie kiełkowania 
i wzmacniają kondycję roślin w czasie wschodów oraz 
ułatwiają początkowy rozwój siewek. 

Intermag PRIMUS L N 1,0%
K2O 1,0%
MgO 1,0% 
SO3 2,8% 
B 0,2% 
Cu 0,2% 
Fe 0,8% 
Mn 0,4% 
Mo 0,02% 
Zn 0,5% 
Ti 0,12%

0,2 kg/100 kg 
nasion.

Donasienny płynny nawóz mineralny. Dostarcza kiełkują-
cym nasionom niezbędne składniki pokarmowe. Umożli-
wia roślinom dobre i szybkie ukorzenienie się.
Zwiększa odporność na złe warunki wilgotnościowe gleby.
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KUKURYDZA
NAWOZY DOGLEBOWE

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
PPC. Adob 
Sp. z o.o. Sp. k.

ADOB MA N 239 g/l 
P2O5 48 g/l 
K2O  64 g/l 
MgO 3,03 g/l 
Zn 0,61 g/l 
S 2,40 g/l

330 l/ha w trakcie 
siewu kukurydzy.

Płynny koncentrat nawozowy stosowany w rzędowej 
uprawie kukurydzy. Aplikacja doglebowa.

Greenland 
Technologia EM 
Sp z o.o

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne 
mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże, 
azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda, Azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%, 
potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 
20�40 l/ha w opry-
sku min. 200 l 
wody/ha. Oprysk 
można przeprowa-
dzić od momentu 
gdy gleba ma tempe-
raturę dodatnią 
(5�7 ºC), po wy-
konaniu oprysku 
należy przeprowa-
dzić zabieg orki, lub 
bronowania(wymie-
szanie z glebą).

Poprawia strukturę gleby 
Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych w glebie
Szybsze i bardziej wyrównane wschody roślin.

Luvena SA LUBOFOS CORN Nawóz NPK (S) 
5�10�21 � (20) 
B 0,09 
Zn 0,20

Luvena SA LUBOFOS 12 Nawóz PK 
(Ca, Mg, S) 
12�20 � 
(5�4,5�10)

Luvena SA LUBOFOSKA 
3,5�10�20

Nawóz NPK 
(Ca, S) 3,5�10�20 
� (12,5�25,5)

Luvena SA LUBOFOSKA 
5�10�15

Nawóz NPK 
(Ca,S) 5�10�15 � 
(12,5�30)

NaturalCrop Azoslow C�N 18�29 Przedsiewnie
300�600 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie
150�200 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

Polcalc Polcalc III 
generacji

98% CaCO3 500 kg/po 
wschodach.

Zastosowanie produktu zacznie zwiększy możliwości 
plonotwórcze ziarna i masy zielonej. Należy zastosować 
odżywkę z cynkiem 4tyg po wapnowaniu w zwiększonej 
dawce. 

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
Sp. z o.o

Tarnogran K NPK (CaMgS) 
3�10�21�
(6�3�18) 
z B, Zn

W zależności od 
zawartości fosforu 
i potasu w glebie 
dawka nawozu dla 
buraków cukrowych 
i pastewnych wy-
nosi od 500 do 800 
kh/ha.

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierają-
cym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładni-
ków pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim 
do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, 
roślin strączkowych i drzew owocowych. Nawóz można 
stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwa-
śnego. 

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
Sp. z o.o

Siarczan magnezu MgS 21�30 Dawka nawozu 
wynosi od 160 do 
190 kg/ha. 
Nawóz najlepiej 
wymieszać z glebą 
podczas upraw 
wiosennych lub 
jesiennych, może 
być stosowany 
powierzchniowo. 

Siarczan magnezu granulowany to nawóz szybko elimi-
nujący niedobory magnezu i siarki. Może być stosowany 
w rolnictwie i ogrodnictwie. Nawóz korzystanie wpływa 
na wzrost plonowania oraz poprawia jakość uzyskiwanych 
płodów rolnych. Różne formy magnezu w nawozie za-
pewniają jego dłuższą dostępność oraz ograniczają straty 
związane z wymywaniem składników pokarmowych. 

Fosfan SA Siarczan magnezu 
(nazwa handlowa: 
MagSul)

Magnez (MgO) 
18% całkowi-
ty (15% MgO 
rozpuszczalnego 
w wodzie),
siarka (SO3) 38% 
całkowita (34% 
rozpuszczalna 
w wodzie).

100�300 kg/ha. 
Może być stosowa-
ny przedsiewnie 
i pogłównie.

Uniwersalny nawóz magnezowo�siarkowy, który nadaje 
się do stosowania na wszystkich glebach i pod większość 
roślin w uprawie polowej. 
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie magnezu i siarki. Składniki 
nawozu są łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz można 
stosować przedsiewnie i pogłównie. W obu przypadkach 
z dobrymi rezultatami. Nawóz przeznaczony jest do stoso-
wania pod ozime i jare rośliny uprawne.
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NAWOZY DOGLEBOWE

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
Fosfan SA Suprofos 25 5% N 

10% P2O5 
25% K2O
2,5% CaO
2% MgO 
13% SO3

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz w postaci granulowanej, co zapewnia równomier-
ny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powol-
ne i równomierne uwalnianie wszystkich składników 
pokarmowych. Stosowana technologia produkcji zapewnia 
obecność wszystkich składników w każdej granulce nawo-
zu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przed-
siewnie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne. Stosowanie 
tego nawozu na łąki i pastwiska jest szczególnie wskazane, 
ponieważ zawarty w nim magnez poprawia jakość paszy. 
Ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do 
fosforu, jest to idealny nawóz pod rośliny okopowe i na 
gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego. 

Fosfan SA SuproFoska 20 10% P2O5 
20% K2O
5% CaO
4% MgO 
15% SO3

300�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA SuproFoska 30 Plus 10% P2O5
30% K2O
9,5% SO3

300�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 26 3% N
12% P2O5 
26% K2O
9% SO3

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 25 Plus 5% N
10% P2O5
25% K2O
12% SO3

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia. 

Fosfan SA Suprofos 3�10�25 3% N
10% P2O5 
25% K2O
2% CaO
15% SO3

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 5�12�24 5% N 
12% P2O5
24% K2O
13% SO3

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suproplon 12% N 
5% P2O5 
10% K2O
2% MgO 
35% SO3

400�500 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz przeznaczony do stosowania na 
wszystkich typach gleb, pod większość roślin uprawnych. 
Ustalając dawkę nawozu należy kierować się zapotrzebo-
waniem roślin na azot w początkowym okresie wegetacji. 
Zastosowanie nawozu pozwala wprowadzić do gleby 
uzupełniające ilości fosforu, potasu, magnezu oraz siarki. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przedsiew-
nie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
Fosfan SA SuproFoska 11 4% N

11% P2O5 
11% K2O
7% CaO
27% SO3

300�500 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Superfosfat prosty 19% P2O5
10% CaO
28% SO3

200�350 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz fosforowy, który nadaje się do 
stosowania na wszystkich glebach i pod większość roślin 
w uprawie polowej.
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie fosforu i innych składników 
pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji 
gwarantuje obecność wszystkich składników w każdej 
granulce nawozu. Nawóz ten zawiera siarkę, która jest 
niezbędna głównie w nawożeniu rzepaku, ziemniaków 
i użytków zielonych. Składnik ten jest szczególnie cenny 
ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór 
siarki w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie 
roślin. Ponadto superfosfat zawiera wapń, który jest waż-
nym makroelementem oraz wpływa korzystnie na szereg 
właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność 
nawożenia. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz 
przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowany po-
głównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośli-
ny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie 
z zasadami racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony 
jest do stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

INTERMAG TERRASTART N 12%
P2O5 40%
CaO 9% 
MgO 3,4%
SO3 5,5%
Zn 2,0%

20�25 kg/ha. Przeznaczony jest do nawożenia startowego stosowanego 
łącznie z siewem. Optymalne rozmieszczenie składników 
pokarmowych w obrębie systemu korzeniowego zapew-
nione jest przez formę nawozu w postaci mikrogranulatu. 
Wysoka zawartość fosforu wpływa korzystnie na rozwój 
systemu korzeniowego we wczesnych stadiach rozwojo-
wych roślin. Produkt zawiera łatwo przyswajalny cynk, 
który jest niezbędny do początkowego rozwoju roślin. 
Wapń zawarty w nawozie podnosi pH w obrębie systemu 
korzeniowego, co ułatwia rozwój systemu korzeniowego 
i zapobiega uwstecznianiu składników pokarmowych. 

NaturalCrop Azoslow C�N 18�29 Przedsiewnie
300�600 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie
150�200 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

KAZGOD Total Plon 
CORN (S) + B + Zn

7�20�30 
5 SO3 
0,1 Zn 
0,1 B

Przedsiewny 
200�450 kg/ha.

Możliwość stosowania przedsiewnego lub rzędowego 
równorzędnie z siewem.

Timac Agro Eurofertil NP. 35 15% N 
20% P2O5
0,5% Zn 
Physio

Doglebowy do rzę-
dowego stosowania 
łącznie z siewem 
120�200 kg/ha.

PRP EXPLORER 21 21% substancja 
organiczna 
6% N 
12% P2O5
1,7% K2O 
16% CaO 
8 % MgO 
6,5 % SO3 
mikroelementy 
Zn, Fe, Mo

Doglebowy do rzę-
dowego stosowania 
łącznie z siewm 
100�200 kg/ha.

Biostymulator rizosfery.

Agrosimex ROSAHUMUS 85% kwasy 
humusowe, 
tlenek potasu � 
K2O 12%, 
Fe 0,6% 

3�6 kg/ha,
nawóz należy stoso-
wać przed siewem 
nasion w formie 
oprysku doglebowe-
go w 300�500 l. 

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę 
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników 
pokarmowych, niweluje toksyczne działanie jonów metali 
ciężkich w glebie.

Agrosimex DELSOL 3% azotu (N) 
całkowitego oraz 
węgiel 
i �Co-formulator� 
stymulujący
rozwój pożytecz-
nych bakterii 
glebowych.

1�2 l/ha w 300 l
wody. Nawóz należy 
stosować przed 
siewem lub po 
wschodach roślin.

Biologiczny regenerator gleby.
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Agrosimex Microstar PZ 10% azotu (N)

40% pięciotlenku 
fosforu (P2O5)
11% trójtlenku 
siarki (SO3)
2% cynku (Zn)

Nawóz wysiewa się 
przy pomocy aplika-
torów bezpośrednio 
do redlicy nasiennej 
w ilości 20�30 kg/
ha.

Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony
do startowego nawożenia kukurydzy.
Fosfor występuje w połączeniach organicznych 
co�formulacji TPP Technologia Ochrony Fosforu
(Technology Phosphore Preservation®)
zapewnia to jego 100% dostępność niezależnie od pH 
gleby.

Atlantica Agricola Biocat�G (Black Pearl) Materia orga-
niczna 
70�80%, 
całkowita zawar-
tość azotu (N) 
11,0% 
� forma amo-

nowa (NH4
+) 

7,1 % 
� forma organicz-

na 3,9% 
K2O 5,0% 
SO3 9,0% 

150�200 kg/ha. Nawóz granulowany o wysokiej zawartości materii orga-
nicznej i kwasów humusowe. Zalecany przede wszystkim  
na stanowiska uprawiane w monokulturze, gdzie aplikacja 
wpływa na odbudowę warstwy próchnicznej oraz na 
poprawę warunków wodno�powietrznych warstwy ornej. 
Może być stosowany z innymi nawozami granulowanymi 
(przedsiewnymi).

Police Mocznik � to nawóz N 
dla kukurydzy i ziem-
niaka

Kukurydza na silos z reguły uprawiana jest na dużych 
dawkach nawozów naturalnych, a na ziarno zawsze bez. 

Police POLIDAP® stworzony 
do współrzędnego na-
wożenia kukurydzy

NP(S) 18-46-(5) 100�250 kg/ha. 100�150 kg współrzędnie z siewe nasion.  

Police POLIFOSKA® 4 NPK (MgS) 
4-12-32-(2-9)

250�600 kg/ha. Wiosną, przedsiewnie.

Police POLIFOSKA® PLUS NPK(Mg) 
5-10-20-(7-9)

250-600 kg/ha.

Polcalc Polcalc III generacji 98%CaCO3 500 kg
po wschodach.

Zastosowanie produktu zacznie zwiększy możliwości 
plonotwórcze ziarna i masy zielonej. Należy zastosować 
odżywkę z cynkiem 4 tyg. po wapnowaniu w zwiększonej 
dawce. 

K+S KALI Korn Kali 40% K2O 
6% MgO 
12,5% SO3 
4% Na2O

500�650 kg/ha. KornKali to specjalistyczny nawóz potasowo-
magnezowy na bazie soli potasowej i kizerytu. 
Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie i tym 
samym dostępne dla roślin. Zalecany jako podstawowy 
nawóz w uprawie kukurydzy.

K+S KALI ESTAKieserit 25% MgO
50% SO3

200�300 hg/ha
przed siewem lub 
pogłównie.

ESTAKieserit to granulowany nawóz na bazie kizerytu, 
zawierający siarkę i magnez w formie w pełni 
rozpuszczalnej i natychmiast dostępnej dla roślin. 
Nawóz działa niezależnie od pH gleby, dzięki czemu 
może być stosowany na wszystkich stanowiskach. 
Jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

GZNF Fosfory AMOFOSKA NPK 
4-10-22 CORN

NPK 4:10:22  
10% SO3 
4%CaO 
2,5% MgO 
0,2% Zn  
0,1%B mikroele-
menty

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory AMOFOSKA NPK 
4-12-20                          

NPK 4:12:20  
12%S O3 
5% CaO + mi-
kroelementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory AMOFOSKA 4-10-28 NPK 4:10:28  
10% SO3 
5% CaO 
2,5% MgO  
0,1% B + mikro-
elementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory SUPER FOS DAR 
40- SUPERFOSFAT 
WZBOGACONY

40% P2O5 
10% CaO 
+ mikroele-
menty

Przed siewem lub 
w trakcie siewu
100�300 kg/ha.
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Grupa Azoty SA Saletrosan®26

N(S) 26(13)
Azot całkowity 
(N) 26% ±0,8
w tym: 
azot saletrzany 
(NNO3-) co 
najmniej 7 %,
azot amonowy 
(NNH4+) co 
najmniej 19 %,
siarka 
siarczanowa 
13% S 
(32,5% SO3) 
- całkowicie 
rozpuszczalna 
w wodzie

Dawki kg/ha 
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem
Kukurydza na 
ziarno: 200 (bardzo 
małe i małe), 250 
(średnie)
Kukurydza na 
silos: 150 (bardzo 
małe i małe), 
200 (średnie) na 
oborniku. 

Grupa Azoty SA Saletra amonowa N32 Azot całkowity 
(N) 32% 
w tym: 
azot saletrzany 
(NNO3-) 16 %,
azot amonowy 
(NNH4+) 16 %

Dawki kg/ha na 
każdą 1 tonę ziarna 
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem
Kukurydza na 
ziarno: 47 (małe), 
62 (śrenie), 
72 (duże).

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA

Zaksan® N(całkowity) � 32%
N(amonowy) � 16%
N(saletrzany) � 16%

N1 (180) Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu 
od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami anty-
zbrylającymi, nie zbryla się trwale. Granule wielkości 
2�5 mm. Gęstość nasypowa 0,98�1,0 kg/dm3. Zaksan to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełnia-
czem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. 
Ze względu na higroskopijność może być mieszany z siar-
czanem amonu a bezpośrednio przed siewem z nawozami: 
Polidap, Polifoska, Polimag S, oraz solą potasową pod 
warunkiem że nawozy są suche.

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA

Salmag® N(całkowity) � 27,5%
N(amonowy) � 13,8%
N(saletrzany) � 13,7%
CaO-3,5%
MgO-4%

N1 (215) Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o za-
barwieniu od beżowego do brązowego, wielkość 2�5 mm. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbryla się 
trwale. Gęstość nasypowa 1 kg/dm3. Salmag to mieszanina 
azotanu amonu(saletry amonowej) z węglanem wapnia 
i węglanem magnezu.

NAWOZY DOLISTNE
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

ARKOP Siarczan Magnezu 
Jednowodny

MgO 23% 
SO4 46%
Zn i Mn

5�7,5 kg/ha Podczas 
całej wegetacji.

Siarczan Magnezu Jednowodny wzbogacony o mikro-
elementy. Poprawia procesy fotosyntezy i wykorzystanie 
azotu.

ARKOP ActiPlon Kukurydza N, MgO, SO3, 
Fe, Mn, Zn, Cu, 
B, Mo

1�1,5 kg/ha Podczas 
całej wegetacji.

Zawiera chelaty. Szybko i skutecznie zapobiega niedobo-
rom mikroskładników. Dedykowany specjalnie dla uprawy 
kukurydzy.

ARKOP Actipol EDTA Zn�15 Zn 15% 1�1,5 kg/ha Podczas 
całej wegetacji.

Najwyższej jakości chelat EDTA cynku. Nawóz szybko 
zapobiega niedoborom Zn. Doskonale przyswajalny nawet 
w okresach utrudnionego pobierania substancji odżyw-
czych. 

ARKOP Linia FoliarActiv NPK + różne 
mikroelementy

3�5kg/ha 
W zależności od 
wybranego rodzaju 
produktu z linii 
FoliarActiv.

Linia nawozów NPK wzbogaconych w schelatowane mi-
kroelementy. Zalecana podczas stresu termicznego i wod-
nego oraz osłabienia roślin przez choroby i szkodniki.

Greenland 
Technologia EM 
Sp. z o.o.

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne 
Mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże, 
azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda, Azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%, 
potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 
20�40 l w oprysku 
min. 200 l wody/ha. 
Należy przeprowa-
dzić 2�3 opryski 
w odstępach min. 
2�3 tygodniowych 
w sezonie wegetacji.

Stymulacja wzrostu i rozwoju roślin
Poprawa zdrowotności i kondycji roślin.
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NaturalCrop Herbagreen Ca, Si, Mg, Fe, 

Ti, Mn
8 liść � 1,5 kg/ha Odżywienie w niezbędne mikroelementy, zagęszczenie 

soku komórkowego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 11�52�8 + mikro

11% N 
52% P2O5
8% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny nawóz krystaliczny o wysokiej zawartości 
fosforu. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krze-
wienie roślin. Szczególnie zalecany w okresie niskich 
temperatur wpływających na ograniczenie pobierania 
fosforu z gleby lub innych podłoży. Nawóz przeznaczony 
jest do nawożenia wielu gatunków roślin, szczególnie 
w początkowym okresie ich wzrostu i rozwoju. Zawiera 
związki bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, a tym 
samym łatwo przyswajalne dla roślin. Preparat może być 
stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej 
w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 12�12�36 + 
mikro

12% N 
12% P2O5
36% K2O
6% SO3
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, nawóz krystaliczny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 20�20�20 + 
mikro

20% N 
20% P2O5
20% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, zrównoważony nawóz krystaliczny z wysoką 
koncentracją składników odżywczych. Przeznaczony jest 
do stosowania w celu silnej stymulacji rozwoju roślin 
oraz w sytuacjach stresowych, gdy roślina ma ograniczone 
możliwości pobierania składników odżywczych z podłoży 
lub gleby. Preparat może być stosowany przez cały okres 
wegetacji roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Plantator NPK 
6�3�6 + mikro

6% N 
3% P2O5
6% K2O
0,01% B
0,02% Cu
0,04% Fe
0,02% Mn
0,002% Mo
0,01% Zn.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,75�2,5%. 
Zaleca się nie 
przekraczać dawki 
5 litrów/ha.

Nowoczesny, nawóz płynny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

INTERMAG PLONVIT 
KUKURYDZA

N 15,0%
MgO 2,0%
SO3 4,2% 
B 0,4%
Cu 0,6%
Fe 0,7%
Mn 0,7%
Mo 0,005%
Zn1,1%

2 l/ha. Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny, który dostarcza 
roślinom mikroelementy w proporcjach odpowiadających 
wymaganiom pokarmowym kukurydzy (ze szczególnym 
uwzględnieniem cynku (Zn), na niedobory którego kuku-
rydza jest szczególnie wrażliwa), a także magnez i azot 
poprawiający pobieranie i przyswajanie mikroelementów.

INTERMAG ALKALIN K+Si N 3,0%
K2O 25,0% 
SiO2 1,1%

2�3 l/ha. Seria płynnych dolistnych nawozów wysokozasadowych. 
Wysokie pH nawozów oraz dodatek (w zależności od 
rodzaju nawozu) � krzemu lub boru, aktywizują czyn-
niki odpornościowe roślin i ograniczają rozwój chorób 
grzybowych. Ponadto zawierają także potas (wpływa na 
prawidłowy rozwój i wzrost roślin oraz reguluje gospodar-
kę wodną i transport asymilatów) oraz fosfor (wpływa na 
wzrost, rozwój i regenerację systemu korzeniowego oraz 
przemiany energetyczne w roślinie, stymuluje kwitnienie 
i rozwój organów plonotwórczych). Pierwiastki zawarte 
w nawozach oraz ich odpowiednie proporcje podnoszą od-
porność roślin na niekorzystne warunki uprawy, a szcze-
gólnie na niską temperaturę oraz wpływają na zwiększenie 
parametrów jakościowych plonu.

INTERMAG ALKALIN KB+Si N 3,0%
K2O 18,0%
B 5,0%
SiO2 1,0%

2�3 l/ha.

INTERMAG ALKALIN PK 10:20 N 2,6%
P2O510,0% 
K2O 20,0%

2�3 l/ha.
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INTERMAG BORMAX B 11,0% 0,5�1,5 l/ha płynny nawóz dolistny szybko i efektywnie pobierany 

i wykorzystywany przez rośliny. Skutecznie likwiduje 
niedobory i ogranicza negatywne skutki spowodowane 
niedoborem boru. Niezbędny w uprawach roślin o wyso-
kich wymaganiach pokarmowych w stosunku do boru. 
ZakwaliÞ kowany do stosowania w rolnictwie ekologicz-
nym. 

INTERMAG CYNKO�BOR B 11,0% 
Zn 5,0%

2 kg/ha Preparat stosowany dolistnie w formie roztworu wodnego 
dostarcza roślinom cynk i bor � mikroelementy istotnie 
wpływające na zwiększenie odporności na wiosenne przy-
mrozki, a także na prawidłowe kwitnienie i zawiązanie 
zierniaków, które decyduje o wielkości plonów. 

INTERMAG PLONVIT OPTY Jak w zbożach.

INTERMAG PLONVIT 
PHOSPHO

Jak w zbożach.

INTERMAG PLONVIT KALI Jak w zbożach.

INTERMAG PLONVIT NITRO Jak w zbożach.

INTERMAG PLONVIT BOROSULF N 6,05
MgO 5,3%
SO3 27,5%
B 8,0%
Mn 1,0%
Mo 0,04%
Zn 0,1%

0,5�2 kg/ha Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz dolistny 
o wysokiej koncentracji boru i siarki z azotem, magnezem 
i mikroelementami. 
Wysoka zawartość boru i siarki (80 g B/kg i 110 g 
S/kg), predysponuje go do dolistnego dokarmiania roślin 
o wysokich wymaganiach względem boru oraz siarki, 
zwłaszcza rzepaku, buraków cukrowych, słonecznika, 
ziemniaków, kukurydzy.

INTERMAG FOSTAR Jak w zbożach.

INTERMAG KALPRIM Jak w zbożach.

INTERMAG NITROMAG Jak w zbożach.

INTERMAG UNI PK 10:18 Jak w zbożach.

INTERMAG WAPNOVIT Jak w zbożach.

INTERMAG MIKROVIT MIEDŹ Jak w zbożach.

INTERMAG MIKROVIT CYNK Jak w zbożach.

INTERMAG MIKORVIT 
MANGAN

Jak w zbożach.

INTERMAG MIKROVIT 
MOLIBDEN

Jak w zbożach.

INTERMAG MIKROVIT ŻELAZO Jak w zbożach.

INTERMAG INTERMAG 
CHELAT Cu�14

Jak w zbożach.

INTERMAG INTERMAG 
CHELAT Mn�13

Jak w zbożach.

INTERMAG INTERMAG 
CHELAT Zn�14

Jak w zbożach.

INTERMAG INTERMAG 
CHELAT Fe�13

Jak w zbożach.

INTERMAG MIKROKOMPLEX Jak w zbożach.

NaturalCrop Herbagreen Ca, Si, Mg, Fe, 
Ti, Mn

8 liść � 1,5 kg/ha. Odżywienie w niezbędne mikroelementy, zagęszczenie 
soku komórkowego.

CHEMIROL OPTI KUKURYDZA N 10,00%
P2O5 21,00%
K2O  14,00%
Mg 3,00%
SO3 14,00%
B 0,5 %
Cu 0,20 %
Fe 0,10%
Mn 0,03%
Mo 0,30%
Zn 1 %

Wiosna 
faza 4�9 liści  
2�4 kg/ha,
stosować 2 zabiegi 
w odstępie 
ok. 2 tygodni.

Nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania w upra-
wach kukurydzy oraz słonecznika. Podwyższona zawar-
tość fosforu szczególnie we wczesnych fazach wspomaga 
rozwój korzeni, zapewniając dobre podstawy do wysokie-
go plonu. Wysoka zawartość cynku, miedzi i molibdenu 
wpływa na właściwe wykorzystanie azotu oraz wzrost 
plonu. Z powodzeniem może być stosowany także w upra-
wach roślin strączkowych.
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
KAZGOD FoliQ Makro P 15�30�15 + 

mikro
Dolistnie 1�2 zabie-
gi w fazie 
3�8 liści kukurydzy 
w dawce 2�3 l/ha.

Mikroelementy schelatyzowane EDTA.

KAZGOD FoliQ Zn+ Cynkowo-
Borowy

6% N
5,5 % B 
5,5 % Zn

Dolistnie 1 zabieg 
w fazie 3�4 liście 
kukurydzy, 
2 zabieg po 7�10 
dniach w dawce 
2 l/ha.

KAZGOD FoliQ Mikromix 12% N 
15 % K2O 
4% MgO
7% SO3 
+ mikroelementy

Dolistnie w fazie 
4�8 liści kukurydzy 
w dawce 0,5�1 l/ha.

Polecany w przypadku uprawy bez obornika, wysoka 
koncentracja mikroelementów.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL K N 15 %
MgO 4,1 %
S 4,3 % 
B 0,1 % 
Cu 0,2 % 
Fe 0,6 % 
Mn 0,5 %
Mo 0,005 % 
Zn 0,6 %

Dawka 2 l/ha
Termin: 4�6 liści, 
7�14 dni po pierw-
szym zabiegu.

Instytut Nowych 
Syntez Chemicz-
nych

INSOL PK P2O5 10,0%
K2O  19,0%

Dawka 6�9 l/ha
Termin: od 6 liścia.

Instytut Nowych 
Syntez Chemicz-
nych

INSOL Fos N 3,0, 
P2O5 24,5,
Fe  0,03

Dawka 4�8 l/ha
Termin: w momen-
cie wystąpienia 
głodu fosforowego 
2 zabiegi 
co 7 dni.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL Zn Zn 5,0% Dawka 1 l/ha
Termin: po stwier-
dzeniu niedoborów 
cynku 2�3 zabiegi 
co 14 dni.

Cheminova Zinc 69 Zn 700 g/l W fazach od 3. do 8. 
liścia. 
1,0�3,0 l/ha. Powtó-
rzyć w przypadku 
silnych niedobo-
rów. W przypadku 
lekkich, bezobjawo-
wych niedoborów 
można dwukrotnie 
zastosować 0,5 l/ha 
w okresie wiosenno-
letnim.

Uderzeniowa dawka cynku.
Zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz odporność 
roślin poprzez dostarczenie im wysokiej dawki cynku.
Najwyższe stężenie cynku.
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny.
Szczególnie przydatny w nawożeniu kukurydzy.
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

Cheminova Hi�Phos P2O5 440 g/l
K2O  74 g/l
MgO 80 g/l

Jako roślina typu 
C4 jest szczególnie 
wrażliwa na trudne 
warunki pogodowe, 
tak częste na naszej 
szerokości geogra-
Þ cznej. Częstym 
obrazem w Polsce są 
bladozielone rośliny, 
których wzrost 
się zatrzymał lub 
wyraźne, Þ oletowe 
objawy niedoboru 
fosforu. Warto zapo-
biegawczo przygoto-
wać rośliny na taką 
ewentualność. 
2,5�5,0 l/ha � faza 
4�8 liści, w razie 
potrzeby powtórzyć 
10�14 dni później.

Hartowanie roślin.
Zabezpieczenie roślin przed trudnymi warunkami na 
polu poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych w tym 
okresie makroelementów.
� Skuteczne dostarczenie fosforu w krytycznych dla rośli-

ny momentach
� Wysoka koncentracja składników odżywczych
� Roztwór wodny zapewnia doskonałe wnikanie do liści
� Doskonałe parametry działania dzięki Formule Com-

plex.
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
ADOB Basfoliar ® 2.0 6�12�6 N 7,2%

P2O5 14,4% 
K2O  7,2%
B 0,012%
Cu 0,012%
Fe 0,024%
Mn 0,012% 
Mo  0,006%
Zn  0,06%

5 litrów/ha 
faza 4�5 liścia.

ADOB ADOB® Zn IDHA Zn 10% sche-
latowane przez 
IDHA

1,5 kg/ha 
faza 4�5 liścia.

ADOB ADOB® Bor lub 
Solubor® DF

N  7,8%
B  15% 
lub B  17,5%

0,5 litra/ha 
faza 4�5 liścia

ADOB Basfoliar® 2.0 6�12�6 N 7,2%
P2O5  14,4%
K2O  7,2%
B  0,012% 
Cu  0,012% 
Fe  0,024%
Mn  0,012%
Mo  0,006%
Zn  0,06%

5 litrów/ha faza 6�9 
liścia.

ADOB ADOB® Zn IDHA Zn 10% sche-
latowane przez 
IDHA

1,5 kg/ha 
faza 6�9 liścia.

ADOB ADOB® Bor 
lub Solubor® DF

N 7,8%
B 15% 
lub B 17,5%

1 litr/ha 
faza 6�9 liścia.

Agrosimex ROSASOL
8�24�34

8% azotu (N) 
24% pięciotlenku 
fosforu (P2O5) 
34% tlenku pota-
su (K2O)
2% tlenku ma-
gnezu (MgO) 
Zawiera mikro-
elementy: bor, 
miedź, żelazo, 
mangan, cynk

Faza 6�8 liści oraz 
przed zwarciem 
rzędów 4�5 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobo-
ry składników pokarmowych.

Agrosimex ROSASOL
15�30�15

15% azotu (N) 
30% pięciotlenku 
fosforu (P2O5) 
15% tlenku pota-
su (K2O) 
7,9% trójtlenku 
siarki (SO3)
Zawiera mikro-
elementy: bor, 
miedź, żelazo, 
mangan, cynk

Faza 6�8 liści oraz 
przed zwarciem 
rzędów 4�5 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobo-
ry składników pokarmowych.

Agrosimex ASX Plus Gama nawozów 
makro i mikro-
elementowych 
w zależności od 
potrzeb o zwięk-
szonej zawartości 
fosforu, potasu, 
magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez 
Plus
ASX Makro Plus
 

Faza 6�8 liści oraz 
przed zwarciem 
rzędów 2�4 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

Agrosimex FosÞ ron Mg 3% azotu (N) 
39,5% P2O5 
9,9%  MgO

Faza 6�8 liści oraz 
w okresie chło-
dów 1,5�2,5 l/ha 
w 200�300 l wody.

FosÞ ron to nowa generacja nawozów łącząca w sobie dwa 
działania: dostarczanie składników odżywczych, działanie 
fungistatyczne, podnoszenie tolerancji roślin na patogeny, 
hamowanie wzrostu grzybni.
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
Agrosimex ZINC 750 Nawóz zawiera 

w 1 litrze 600 g 
cynku (Zn)

W fazie 4�8 liści � 
0,5�1 l/ha. W przy-
padku silnego 
niedoboru zabieg 
powtórzyć
2�3 tygodnie póź-
niej.

Atlantica Agricola Fitomare ekstrakt z alg 
morskich 15%,
azot całkowity 
N 5,5%
P2O5 3%
K2O 3,5%
B 0,35%
Mo 0,2%
cytokininy 
120 pp
materia organicz-
na 8%
wolne amino-
kwasy 2%

1,0 l/ha 
Termin aplikacji:
� faza 4�8 liści. 

Zwiększa odporność rośliny na wypadek wystąpienia 
czynników stresowych: susze, przymrozki, wahania tem-
peratur, Þ totoksyczność pestycydów oraz silnie aktywuje 
przyrost masy zielonej.

Atlantica Agricola Raykat Start Azot całkowity 
(N) 4%
P2O5 8%
K2O 3%
B 0,03%
Fe EDDHA  0,1%
Zn EDTA 0,02%
cytokininy 0,05%
polisacharydy  
15%
wolne amino-
kwasy 4%

0,5�0,7 l/ha
Termin aplikacji:
� w fazie 4�6 liści.

Idealny preparat do aktywacji początkowego
wzrostu kukurydzy. Stosowany dolistnie poprawia absorp-
cje składników pokarmowych (m.in.: fosforu) z kompleksu 
glebowego przez młodą roślinę. Można stosować go jako 
dodatek do zaprawiania: kukurydzy � dawka: 1�2 l/t mate-
riału siewnego.

Atlantica Agricola Razormin Azot całkowity 
(N) 4%
P2O5 4%
K2O 3%
B 0,1%
Zn 0,085%
Mn 0,1%
Cu 0,02%
Mo 0,01%
Fe 0,4%
polisacharydy  
3%
wolne amino-
kwasy  7%
materia organicz-
na 25%

0,5�0,7 l/ha
Termin aplikacji:
� w fazie 4�8 liści.

Korzystnie wpływa na rozwój korzeni poprawiając tym 
samym przyswajanie składników pokarmowych znajdu-
jących się w glebie. Silnie działający aktywator wzrostu 
korzeni, który wpływa na wzrost masy zielonej i stymuluje 
proces kwitnienia. 

Atlantica Agricola Microcat Zn�Mn Zn 11,7%
Mn 7,3%
N 8,8%
wolne amino-
kwasy 2,9%
materia organicz-
na 19%

0,75�1,0 l/ha
Termin aplikacji:
� w fazie 4�8 liści.

Produkt zabezpieczający przed niedoborem  kluczowych 
w uprawie kukurydzy mikroelementów z dodatkiem 
aminokwasów i kwasów organicznych, które wpływają na 
tempo i efektywność przyswajania zawartych w prepara-
cie składników odżywczych.

Atlantica Agricola Solucat NPK Solucat 
20�20�20 
+ mikroelementy
Solucat 
19�19�19 
+ mikroelementy
Solucat 
10�52�10 
+ mikroelementy

3 kg/ha. Nawozy krystaliczne przeznaczone do uzupełnienia 
nawożenia podstawowego w odpowiednich proporcjach. 
Stosowane dolistnie gwarantują dostępność fosforu i zapo-
biegają często występującym niedoborom. 

K+S Kali EPSOMicrotop 15% MgO
31% SO3
0,9% B
1% Mn

5 kg na 100 l wody, 
stadium rozwoju 
liści/łącznie na ha 
ok 25 kg nawozu.

EPSOMikrotop to szybko działający nawóz magnezowo-
siarkowy z borem i manganem. Jest idealnym 
uzupełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie 
ważny w fazach zwiększonego zapotrzebowania na 
magnez i siarkę, również w sytuacjach występowania 
widocznych niedoborów.



39NAWOZENIE
..

KUKURYDZA
STYMULATORY WZROSTU

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 

koncentrat ami-
nokwasowy

6�8 liść � 1,5 l/ha. Zwiększenie metabolizmu rośliny, stymulacja rozwoju po 
herbicydzie.

INTERMAG FOSFYN
INTERMAG GROWON
INTERMAG OPTYCAL
INTERMAG OPTYSIL
INTERMAG ROOTSTAR
INTERMAG TYTANIT
NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 

koncentrat ami-
nokwasowy

6�8 liść � 1,5 l/ha. Zwiększenie metabolizmu rośliny, stymulacja rozwoju po 
herbicydzie.

KAZGOD FoliQ Aminovigor 2% P2O5 
2% K2O 
+ mikroele-
menty 
+ naturalne 
bioregulatory 
+ aminokwasy 
i witaminy

Dolistnie w fazie 
4�8 liści kukurydzy 
w dawce 2�3 l/ha.

Polecany na warunki stresowe spowodowane niskimi 
temperaturami, suszą, zalaniem, gradobiciem.

KAZGOD FoliQ Ascovigor Mikroelementy 
+ wyciąg z alg 
morskich 
+ aminokwasy 
+ witaminy
+ jod 
+ naturalne hor-
mony wzrostu

Dolistnie w fazie 
4�8 liści kukurydzy 
w dawce 2�3 l/ha.

Polecany interwencyjnie po wystąpieniu warunków streso-
wych.

Cheminova Amalgerol 234,5 gram w li-
trze elementar-
nego węgla pod 
postacią łatwo 
przyswajalnych 
węglowodanów 
będących dosko-
nałą pożywka 
dla naturalnych 
drobnoustrojów 
glebowych,
esencje
pierwiastki 
śladowe,
wyciągi z ziół,
oleje roślinne

Minimum 2-krotny 
zabieg.
� w fazie 4�8 liści 

i powtórzyć przed 
okresem wydłuża-
nia łodyg � 
3,0�5,0 l/ha

� rozkładanie 
słomy � 5,0 l/ha 
+ 10�20 kg mocz-
nika na słomę, 
po uprzednim 
spulchnieniu 
gleby.

Plony i gleba takie jak trzeba!
Stymuluje metabolizm roślin i wzrost aktywności mi-
krobiologicznej gleby. Biologiczny środek wpływający 
na rozwój roślin oraz dostarczający składniki odżywcze 
drobnoustrojom glebowym.

Chemirol Nano Active Oprysk w fazie 3�8 
liści. Dawka 2 kg/ha.

Chemirol Nano Active Forte Oprysk w fazie 3�6 
liści � dawka 4 kg/ha.

Chemirol Dynamic Cresco Stosować w fazie od 
2�6 liści właściwych 
Zalecana dawka: 
1,0�1,2 l/ha.

Chemirol Kelpak Oprysk w fazie 3�5 
liści. Dawka 2�3 l/ha

Agrosimex HUMICRAFT Liquid Kwasy humuso-
we � 10%,
alginat potasu 
� 10%,
aminokwasy 
� 10%,
tlenek potasu 
� (K2O) 3,0%, 
Żelazo (Fe) 0,3%

Oprysk dolistny 
1 l/ha w 300 l wody 
(co 14�21 dni).

Płynny, rozpuszczalny w wodzie
organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. 
Wpływa na poprawę kondycji, działa antystresowo.

Agrosimex AMINOPOOL 70 11% azot całko-
wity (N)
75% aminokwa-
sów ogółem
70 % wolnych 
aminokwasów
80% materia 
organiczna

100 g/100 l wody 
w połączeniu z fun-
gicydami, insektycy-
dami, herbicydami, 
regulatorami wzro-
stu oraz nawozami 
dolistnymi (z wy-
jątkiem fungicy-
dów miedziowych 
i siarkowych oraz 
herbicydów sulfony-
lomocznikowych).

Podnosi tempo przemieszczania substancji aktywnych 
ŚOR oraz składników pokarmowych, poprawia kondycję 
roślin, działa antystresowo.



40

KUKURYDZA

W nowoczesnym rolnictwie trudno sobie wyobrazić 
podejmowanie decyzji bez podstawowej diagnostyki, 

zwłaszcza jeśli jest ona powszechnie dostępna i nie wpływa 
znacząco na koszty produkcji. Podstawowym zabiegiem agro-
technicznym jest nawożenie, które w największym stopniu 
decyduje o wielkości i jakości uzyskiwanych plonów, ale 
generuje także określone koszty związane z zakupem i aplika-
cją nawozów. Tym bardziej, decyzje w tym względzie powin-
ny mieć racjonalny charakter. Istniejący w Polsce państwowy 
system agrochemicznej obsługi rolnictwa daje takie możliwo-
ści każdemu producentowi rolnemu, któremu zależy na opty-
malizacji produkcji roślinnej i dodatkowo na kształtowaniu 
jakości uzyskiwanych plonów, jak i naj-
bardziej przyjaznemu oddziaływaniu na 
środowisko przyrodnicze.

Dostępność do usług agrochemicz-
nych w Polsce jest zapewniona na tere-
nie całego kraju i jest realizowana przez 
okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, 
mające swoje siedziby w każdym mie-
ście wojewódzkim (i w Koszalinie). 
Badania wykonywane są na próbkach 
dostarczanych przez rolników lub pobranych przez specjali-
stów terenowych, w laboratoriach posiadających akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratoria te podlegają okre-
sowym audytom, co gwarantuje wysoką jakość wykonywa-
nych analiz. Zalecenia nawozowe są natomiast efektem 
doświadczeń najlepszych specjalistów w tej dziedzinie 
z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB 
w Puławach oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego 
PIB w Falentach. Ich forma może mieć charakter tabelaryczny 
(zalecane dawki składników pokarmowych są odczytywane 
z tabel, na podstawie wyników analizy gleby oraz spodziewa-
nego plonu uprawy)  lub komputerowy (aplikacja komputero-

wa wylicza dawkę składników pokarmowych, w oparciu 
o wprowadzone wyniki analizy gleby i informacje dodatkowe, 
wprowadzane przez użytkownika). Od wielu lat, na stronie 
internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej dostępny 
jest program, dzięki któremu można ustalić bezpłatnie dawki 
składników nawozowych, dysponując wynikami badań gleby 
(www.schr.gov.pl, zakładka �Doradztwo nawozowe�).

Częstotliwość badań gleby uwarunkowana jest wieloma 
czynnikami. Im lepiej rozpoznane są przez producenta rol-
nego jego grunty i im stabilniejsze warunki produkcji (zbli-
żone plony, dawki nawozów zgodne z zaleceniami agroche-
micznymi), tym badania mogą być wykonywane rzadziej. 

Jeśli jednak gleby są 
lekkie (w Polsce 
około 66 proc. całko-
witego areału UR), 
a panujące warunki 
produkcji są zróżni-
cowane, wówczas 
należałoby glebę 
badać częściej, 
a nawet na mniej-

szych powierzchniach niż przewidują to normy. Niemniej 
jednak wyniki badań gleby zachowują swoją aktualność 
przez 3�5 lat. Wynika z tego, że nakłady związane z badania-
mi gleby, przeliczone na każdy hektar są symboliczne, gdyż 
raz wykonane rozkładają się na kilka lat, a maksymalna prze-
widziana normą powierzchnia pola do jednej analizy wynosi 
do 4 ha (dla pól o wyrównanych cechach). Można tym 
samym stwierdzić, ze rutynowe badania agrochemiczne 
obejmujące: określenie pH, zawartości przyswajalnego fosfo-
ru, potasu i magnezu nie kosztują rolnika więcej niż kilka zł/
rok/ha. Należałoby również podkreślić potrzebę precyzyjne-
go określenia kategorii agronomicznej posiadanych pól. 

Prof. dr hab. Wojciech Lipiński
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Warszawa

Badania agrochemiczne 
i ich wykorzystanie w praktyce

STYMULATORY WZROSTU
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

Atlantica Agricola Aminocat 30 wolne amino-
kwasy 30%
azot całkowity 
N  6%
P2O5 1%
K2O 1%

0,5 l/ha
� 4�6 (8) liści
� stosować inter-
wencyjnie w póź-
niejszych fazach po 
wystąpieniu stresów 
np. 
susze, poparzenia, 
przyhamowania
i zaburzenia wzro-
stu po zabiegach 
pestycydowych,
uszkodzenia po 
gradobiciu.

Zaleca się również dodawanie niewielkiej dawki Amino-
catu (0,1�0,15 l/ha) do wszystkich zabiegów dolistnych 
(poza herbicydowym) w celu poprawy wchłaniania 
składników odżywczych, substancji aktywnych zawar-
tych w ŚOR  i wpływu na efektywność wykonywanych 
zabiegów.

Nakłady związane z badaniami 
gleby, przeliczone na każdy hektar 
są symboliczne, gdyż raz wykonane 
rozkładają się na kilka lat
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Takie badanie może mieć charakter jednorazowy. Dane na 
ten temat można także odczytać z map glebowo-rolniczych. 
Jednak z uwagi na wyposażenie techniczne OSChR, możli-
we jest szybkie i precyzyjne wykonanie badań składu granu-
lometrycznego gleby i określenie jej kategorii agronomicznej. 
Ma to szczególne znaczenie w Polsce, gdzie zmienność gle-
bowa jest bardzo duża i często w obrębie nawet niewielkiego 
pola może się zdarzyć znaczne zróżnicowane gleby. Warto 
również poświęcić uwagę glebowej materii organicznej. 
Wprawdzie nie jest ona brana pod uwagę bezpośrednio 
w doradztwie nawozowym, jednak informacja o jej zawarto-
ści powinna uzupełniać wiedzę rolnika o stanie żyzności 
gleby, a zwłaszcza o jej ewentualnym ubytku. OSChR wyko-
nują analizy gleby zarówno na zawartość węgla organiczne-
go jak i materii organicznej gleby. Spadek jej zawartości 
wiąże się z ograniczeniem zużycia nawozów naturalnych, 
a także z uproszczeniami w płodozmianie. A przecież gleba 
jest tym warsztatem, który ma służyć rolnikowi zawsze i nie-
zawodnie, do czego nie przyczynia się naruszanie jej żyzno-
ści. Zwraca się na to uwagę m.in. w programach rolnośrodo-

wiskowych, w których istnieje wymóg badania zawartości 
węgla organicznego (pakiet Rolnictwo Zrównoważone).

Właściwe określenie parametrów fizycznych, fizykoche-
micznych i chemicznych gleby ma związek z prawidłowym 
pobieraniem próbek, które powinny być pozyskane zgodnie 
z instrukcjami opracowanymi na podstawie norm. Takie 
instrukcje są dostępne na stronie internetowej Stacji, ale 
również specjaliści terenowi mogą służyć wszelkimi infor-
macjami lub mogą profesjonalnie pobrać próbki na zlecenie 
producenta rolnego. 

Należy podkreślić, że błędy popełnione przy pobieraniu 
próbek mogą być bardzo poważne (nawet kilkaset procent) 
i powodować ich dyskwalifikację do badań, a tym samym 
do zaleceń nawozowych. W takiej sytuacji, wyniki analiz 
chemicznych źle pobranej próbki gleby nie będą się nada-
wały do planowania dawek składników pokarmowych oraz 
zakupu nawozów. Dlatego podstawowym problemem jest 
zidentyfikowanie zmienności glebowej, dostosowanie do 

niej powierzchni badanej, wybór właściwego schematu 
pobierania próbek z wykorzystaniem odpowiednich narzę-
dzi i wreszcie właściwe wymieszanie, opakowanie wraz 
z opisem a także przechowywanie próbek. Niezmiernie 
ważne jest odpowiednio wcześniejsze zaplanowanie pobra-
nia próbek, tak aby wyniki były dostępne przed zakupem 
nawozów. Częstym błędem jest pobieranie próbek po zasto-
sowanych nawozach (mineralnych lub organicznych), co 
nie powinno mieć miejsca. Systematyczne badania zapo-
biegają takim problemom, w szczególności, gdy wyniki 
należy załączyć np. do wniosków o płatności w ramach 
programów (np. niektóre programy PROW), w których 
mogą być wymagane. 

Zainteresowanie producentów rolnych badaniami agro-
chemicznymi zwiększa się z każdym rokiem. Jeszcze kilka 
lat temu rocznie badano w stacjach chemiczno-rolniczych 
około 0,5�0,6 mln ha UR. Obecnie powierzchnia objęta 
badaniami w ciągu roku przekracza nawet milion ha UR. To 
bardzo znaczący wzrost, który świadczy także o dużej świa-
domości rolników. Badania agrochemiczne wykonują produ-

cenci rolni, którzy zamierzają 
optymalizować nawożenie 
i żywienie roślin w celu 
zmniejszenia kosztów produk-
cji i/lub zwiększenia plonu lub 
jego jakości. Kluczowe znacze-
nie ma również odpowiednie 
przygotowanie rolnika, nie-
ustanne dokształcanie w for-
mach pozaszkolnych oraz 
korzystanie z doradztwa, 
w tym dostęp do informacji, 
zwłaszcza w internecie. Bez 
tych ściśle powiązanych ele-
mentów trudno jest osiągnąć 
sukces w produkcji rolniczej.

System agrochemicznej 
obsługi rolnictwa jest cały czas 
doskonalony i dostosowywany 
do potrzeb i oczekiwań produ-
centów rolnych. W jego two-
rzenie zaangażowani są najlep-
si specjaliści w Polsce. Powstają 

nowe narzędzia i funkcjonalności, które mają ułatwiać 
podejmowanie decyzji agrotechnicznych. Producenci rolni 
mogą zgłaszać swoje opinie za pośrednictwem strony inter-
netowej (do czego zachęcamy), a ponadto każda ze stacji 
praktykuje wypełnianie ankiet satysfakcji klienta. 
Wymiernym efektem wieloletnich prac IUNG-PIB i stacji 
chemiczno-rolniczych jest wdrożenie do praktyki rolniczej 
nowej metody badania gleby w oparciu o ekstrakcję pier-
wiastków w tzw. wyciągu Mehlich III, która już obecnie jest 
oferowana w stacjach chemiczno-rolniczych.  Jest to metoda 
tańsza od dotychczas stosowanych, a będzie jeszcze bardziej 
udoskonalana, żeby w przyszłości zapewnić większą ilość 
badanych parametrów, w jeszcze przystępniejszej cenie. 
Pozwoli to na bardziej precyzyjne dostosowanie dawek 
nawozów do potrzeb roślin w określonych warunkach glebo-
wych, a szerszy zakres badań stworzy możliwości identyfi-
kowania większej gamy składników nawozowych, tak aby 
nie limitowały one plonowania roślin. 
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W zachodzącym w gospodarstwie 
procesie produkcji rolnej zaanga-

żowane są duże ilości składników na-
wozowych, które w jej toku dynamicz-
nie przemieszczają się do wewnątrz 
i z gospodarstwa (rys.) Do gospodar-
stwa  składniki nawozowe wprowadza-
ne są w zakupywanych nawozach, pa-
szach, materiale siewnym, w opadach 
atmosferycznych, w wyniku asymila-
cji azotu atmosferycznego oraz przez 
bakterie symbiotyczne i wolno żyjące 
mikroorganizmy glebowe. Wewnątrz 
gospodarstwa składniki te krążą w za-
mkniętym łańcuchu gleba → roślina 

→ zwierzę → gleba, gdzie ulegają zło-
żonym przemianom. W następstwie 
tych przemian część składników nawo-
zowych przechodzi do produktów ro-
ślinnych i zwierzęcych i zostaje z nimi 
wyprowadzona z gospodarstwa do od-
biorców zewnętrznych (konsumenci, 
przemysł), a część (niewykorzystana 
w produkcji rolnej) ulega rozproszeniu 
w środowisku i między innymi prze-
dostaje się do wód powierzchniowych 
i podziemnych. Ładunek niewykorzy-
stanych składników zwany nadmiarem, 
nadwyżką albo stratami określa się na 
podstawie różnicy między ich ilością 

wnoszoną do gospodarstwa i z niego 
wynoszoną.

 Straty składników nawozowych są 
bardzo niekorzystnym zjawiskiem ze 
względów ekonomicznych, gdyż wpły-
wają na obniżenie poziomu produkcji 
rolnej i przyczyniają się do ponoszenia 
większych nakładów Þ nansowych na 
związane z nią środki produkcji. Za-
razem straty te są bardzo niekorzystne 
ze względu na ich szkodliwość dla 
środowiska, a zwłaszcza dla zasobów 
wodnych. Dla wód największe niebez-
pieczeństwo przede wszystkim stano-
wią niewykorzystane w produkcji rol-

Dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

Straty składników nawozowych  
rolnym a ochrona jakości wody
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nej składniki biogenne, takie jak azot 
i fosfor. Składniki te, jeśli w nadmier-
nych ilościach przedostają się do wód 
powierzchniowych wywołują ich eu-
troÞ zację, co objawia się gwałtownym 
rozwojem Þ toplanktonu � przeważnie 
glonów (fot.) W rezultacie eutroÞ zacji 
następuje degradacja wód i poważne-
mu ograniczeniu ulega możliwość ich 
wykorzystania do celów bytowych, go-
spodarczych i rekreacyjnych. W przy-
padku, jeśli zbyt dużo azotu dociera do 
wód podziemnych (głównie w wyniku 
wymycia azotanów) stają się one nie-
przydatnymi do spożywania przez lu-
dzi i zwierzęta. 

Nadmienić należy, że straty azotu 
i fosforu generowane przez gospodar-
stwa rolne oddziałują nie tylko na jakość 
wód znajdujących w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie, ale również występujących 
w znacznych odległościach od nich. 
Jest to spowodowane dużą mobilnością 
składników biogennych w środowisku 
(są one transportowane m.in. szlakami 
wodnymi). Przykładem oddziaływania 
biogenów na dalekie odległości może 
być zanieczyszczenie Bałtyku, który 
stał się akwenem silnie zeutroÞ zowa-
nym, m.in. na skutek zasilania go, za 
pośrednictwem rzek, azotem i fosfo-
rem pochodzącym z gospodarstw po-
łożonych w jego zlewni (nawet bardzo 
odległych od niego).

Stwierdzone niekorzystne skutki 
dla środowiska wodnego, wywoływa-
ne stratami składników nawozowych 
z produkcji rolnej, uzasadniają potrze-
bę wdrażania przedsięwzięć przeciw-
działającym im. 

W Polsce prowadzenie działań ma-
jących na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem substancjami bio-
gennymi rozpraszanymi ze źródeł rol-
niczych, takimi jak azot i fosfor, jest 
powinnością formalno-prawną, a jed-
nocześnie rzeczywiście występującą 
potrzebą. W porządku formalno-praw-
nym wymóg prowadzenia działań 

w tym zakresie wynika w szczególno-
ści z takich dokumentów, jak: dyrek-
tywa azotanowa; ramowa dyrektywa 
wodna; ramowa dyrektywa w sprawie 
strategii morskiej; Konwencja Hel-
sińska. W aspekcie realnie istnieją-
cych problemów, potrzebę realizacji 
działań ukierunkowanych na zmniej-
szenie presji wywieranej na wody 
przez składniki biogenne pochodze-
nia rolniczego uzasadniają m.in. wy-
niki badań ich jakości, prowadzone 
w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Wskazują one, że latach 
2008�2011 parametry eutroÞ zacji zo-
stały przekroczone w 34 proc. dla sta-
nowisk zlokalizowanych na wodach 
płynących; w 58 proc. stanowisk na 
wodach stojących i w 85 proc. punk-
tów zlokalizowanych na wodach mor-
skich i przejściowych. Wynika z tego, 
że wody jezior i rzek charakteryzuje 

znaczny stopień zaawansowania pro-
cesu eutroÞ zacji, a polskiej strefy przy-
brzeżnej Bałtyku � bardzo duży. Nie-
wątpliwie za tę sytuację w znacznym 
stopniu są odpowiedzialne związki 
azotu i fosforu rozpraszane z produk-
cji rolnej. W kontekście zarysowanego 
problemu warto też zwrócić uwagę na 
niedawne (z 20 listopada 2014 r.) orze-
czenie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, stwierdzające, że 
Polska uchybiła zobowiązaniom spo-

czywającym na niej na mocy dyrek-
tywy 91/676/EWG (azotanowej). Usu-
nięcie tych uchybień będzie związane 
z ustanowieniem nowych obszarów 
szczególnie narażonych na azotany 
pochodzenia rolniczego oraz nowych 
programów działań na nich.   

Z powyższego wynika, że rolnictwo 
polskie stoi przed dużymi wyzwa-
niami w zakresie ograniczenia presji 
wywieranej przez nie na zasoby wod-
ne. Ich rozwiązanie będzie wymagało 
wprowadzenia bardziej zaawanso-
wanych (w stosunku do dotychczas 
stosowanych) środków zaradczych, 
ograniczających dopływ substancji 
biogennych pochodzenia rolnicze-
go do wód. W tym zakresie priorytet 
powinny mieć rozwiązania poprawia-
jących efektywność wykorzystania 
składników nawozowych w procesie 
produkcji rolnej. 

  w gospodarstwie 

Widok zeutroÞ zowanego odcinka cieku (Fot. P. Nawalany)
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
PPC.ADOB 
Sp. z o.o. Sp. k.

ADOB OR N  18,2 g/l 
P2O5  107 g/l 
K2O  120 g/l 
MgO  3,0 g/l 
Zn  0,23 g/l 
S  10,20 g/l
Mn  0,23 g/l
B  1,60 g/l

440 l/ha podczas 
punktowego siewu 
rzepaku.

Płynny koncentrat nawozowy stosowany w rzędowej 
uprawie rzepaku. Aplikacja doglebowa.

Greenland Tech-
nologia EM Sp 
z o.o

EM Naturalnie Ak-
tywny

Efektywne 
mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże, 
azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda, azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%, 
potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 20�
40 l/ha w oprysku 
min. 200 l wody/
ha. Oprysk można 
przeprowadzić od 
momentu, gdy gleba 
ma temperaturę do-
datnią (5�7 oC), po 
wykonaniu oprysku 
należy przeprowa-
dzić zabieg orki, lub 
bronowania(wymie-
szanie z glebą).

Poprawia strukturę gleby.
Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych w glebie.
Szybsze i bardziej wyrównane wschody roślin.

Luvena SA LUBOFOS POD 
RZEPAK

Nawóz NPK (Ca, 
Mg, S) 3,5�10�
18,5 � (6�2,5�17)
z borem 0,2 B

Luvena SA LUBOFOS 12 Nawóz PK (Ca, 
Mg, S) 12�20 � 
(5�4,5�10)

Luvena SA LUBOFOSKA 5�10�15 Nawóz NPK 
(Ca,S) 5�10�15 � 
(12,5�30)

Luvena SA LUBOFOSKA 
3,5�10�20

Nawóz NPK 
(Ca,S) 3,5�10�20 
� (12,5�25,5)

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
150�200 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu. Aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego. 

Polcalc Polcalc III generacji 98%  CaCO3 500 kg/ ha 
posiewnie.

Wysiew po wschodach na wierzch gleby równomiernie od-
kwasza glebę, przy niewielkiej dawce powodując znaczne 
polepszenie przyswajalności innych nawozów i znaczne 
zwiększenie odporności roślin na choroby, co w efekcie 
może nawet podwajać plony. 

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Tarnogran R 
z Borem

NPK (CaMgS) 
3�9�19�
(5�3�21) z B

W zależności od 
zawartości fosforu 
i potasu w glebie, 
dawka nawozu dla 
rzepaku ozimego 
wynosi od 200 do 
700 kg/ha, zaś dla 
rzepaku jarego od 
250 do 600 kg/ha. 

Nawóz zalecany jest do nawożenia roślin wymagających 
obok podstawowych makroelementów dobrego zaopatrze-
nia w wapń, magnez i siarkę, takich jak: rzepak, gorczyca 
biała, kapusta i rośliny strączkowe, a także rośliny oko-
powe. Nawóz można stosować na glebach o odczynie od 
obojętnego do kwaśnego.

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Wigor S S 90% Dawka nawozu dla 
rzepaku ozimego 
wynosi od 20 do 40 
kg/ha. Zalecane jest 
wysiewanie nawozu 
jesienią, wiosną zaś 
pod szybko rosnące 
uprawy zbóż, kuku-
rydzę i warzywa.

Wigor S jest specjalistycznym nawozem przeznaczo-
nym do nawożenia roślin siarkolubnych, sporządzania 
mieszanek nawozowych, a w dłuższym okresie czasu do 
obniżania pH gleby. 

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Siarczan Magnezu MgS 21�30 Dawka nawozu 
wynosi od 160 do 
190 kg/ha. Nawóz 
najlepiej wymieszać 
z glebą podczas 
upraw wiosennych 
lub jesiennych, 
może być stosowany 
powierzchniowo.

Siarczan Magnezu granulowany to nawóz szybko elimi-
nujący niedobory magnezu i siarki. Może być stosowany 
w rolnictwie i ogrodnictwie. Nawóz korzystnie wpływa na 
wzrost plonowania oraz poprawia jakość uzyskiwanych 
płodów rolnych. Różne formy magnezu w nawozie za-
pewniają jego dłuższą dostępność oraz ograniczają straty 
związane z wymywaniem składników pokarmowych.
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Tarnogran 25 NPK (CaMgS) 
5�10�25�
(4�3�16)

W zależności od 
zawartości potasu 
w glebie, dawka 
nawozu dla rzepaku 
ozimego sięga od 
300 do 500 kg/ha. 
Nawóz należy stoso-
wać przedsiewnie, 
zarówno wiosną jak 
i jesienią. 

Tarnogran 25 jest uniwersalnym granulowanym wielo-
składnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym 
do nawożenia: buraków, kukurydzy, rzepaku, zbóż, ziem-
niaków, użytków zielonych oraz wszystkich innych roślin 
o wysokim zapotrzebowaniu względem potasu. Zawiera 
składniki pokarmowe w formach łatwo przyswajalnych 
przez rośliny. Granulowana forma nawozu ułatwia równo-
mierny wysiew oraz powoduje systematyczne uwalnianie 
się składników pokarmowych. 

Fosfan SA Suprofos rzepak N 4% 
P2O5  12% 
K2O  22% 
SO3  2% 
B  0,2% 

300�500 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz w postaci granulatu, co korzystnie wpływa na 
równomierny wysiew, zapobiega pyleniu oraz powodu-
je sukcesywne i równomierne uwalnianie składników 
pokarmowych z nawozu. Technologia produkcji zapewnia 
obecność wszystkich deklarowanych składników w każdej 
granulce nawozu. Suprofos Rzepak przeznaczony jest 
w pierwszej kolejności do stosowania pod rzepak ozimy 
i jary. Uniwersalne właściwości tego nawozu powodują, 
że może być stosowany z powodzeniem pod inne rośliny, 
wymagające dobrego zaopatrzenia w makroskładniki 
pokarmowe oraz bor (na przykład: inne rośliny z rodziny 
krzyżowych, buraki cukrowe i pastewne). Pod zboża, 
trawy w uprawie polowej, a także na użytkach zielonych 
nawóz może być stosowany wyłącznie w ograniczonych 
dawkach. Właściwie skomponowany skład pokarmowy 
tego nawozu, zapewnia wysoki i dobry pod względem 
jakościowym plon uprawianych roślin. Najlepsze efekty 
uzyskuje się, stosując nawóz przedsiewnie. Nawóz ten 
może być także stosowany pogłównie, wiosną w momen-
cie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime (rzepak, zboża) 
lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasadami racjonalnego 
nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do stosowania pod 
ozime i jare rośliny uprawne. Nawóz może być stosowany 
na większości typów gleb a szczególnie ubogich w potas 
oraz bor.

Fosfan SA Siarczan Magnezu 
(nazwa handlowa: 
MagSul)

Magnez (MgO) 
18% całkowi-
ty (15% MgO 
rozpuszczalnego 
w wodzie),
siarka (SO3) 38% 
całkowita (34% 
rozpuszczalna 
w wodzie)

100�300 kg/ha. 
Może być stosowa-
ny przedsiewnie i 
pogłównie.

Uniwersalny nawóz magnezowo�siarkowy, który nadaje 
się do stosowania na wszystkich glebach i pod większość 
roślin w uprawie polowej. 
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie magnezu i siarki. Składniki 
nawozu są łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz można 
stosować przedsiewnie i pogłównie. W obu przypadkach 
z dobrymi rezultatami. Nawóz przeznaczony jest do stoso-
wania pod ozime i jare rośliny uprawne.

Fosfan SA SuproFoska 20 P2O5  10% 
K2O  20% 
CaO  5% 
MgO  4% 
SO3  15% 

300�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA SuproFoska 30 Plus P2O5  10% 
K2O  30% 
SO3  9,5% 

300�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 26 N  3%  
P2O5  12% 
K2O  26% 
SO3  9% 

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 25 Plus N 5% N 
P2O5 10% 
K2O 25% 
SO3 12% 

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.
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Fosfan SA Suprofos 25 N  5% 

P2O5  10%
K2O  25% 
CaO  2,5% 
MgO  2% 
SO3  13% 

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz w postaci granulowanej, co zapewnia równomier-
ny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powol-
ne i równomierne uwalnianie wszystkich składników 
pokarmowych. Stosowana technologia produkcji zapewnia 
obecność wszystkich składników w każdej granulce nawo-
zu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przed-
siewnie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne. Stosowanie 
tego nawozu na łąki i pastwiska jest szczególnie wskazane, 
ponieważ zawarty w nim magnez poprawia jakość paszy. 
Ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do 
fosforu, jest to idealny nawóz pod rośliny okopowe i na 
gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego. 

Fosfan SA Suprofos 3�10�25 N  3%  
P2O5  10% 
K2O  25% 
CaO  2% 
SO3  15% 

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 5�12�24 N 5%  
P2O5 12% 
K2O  24% 
SO3  13% 

350�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA SuproFoska 11 N  4% 
P2O5  11% 
K2O  11% 
CaO  7% 
SO3  27% 

300�500 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suproplon N 12% 
P2O5 5% 
K2O  10% 
MgO 2% 
SO3  35%

300�400 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz przeznaczony do stosowania na 
wszystkich typach gleb, pod większość roślin uprawnych. 
Ustalając dawkę nawozu należy kierować się zapotrzebo-
waniem roślin na azot w początkowym okresie wegetacji. 
Zastosowanie nawozu pozwala wprowadzić do gleby 
uzupełniające ilości fosforu, potasu, magnezu oraz siarki. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przedsiew-
nie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

Fosfan SA Superfosfat prosty P2O5 19% 
CaO 10% 
SO3  28% 

200�350 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz fosforowy, który nadaje się do 
stosowania na wszystkich glebach i pod większość roślin 
w uprawie polowej.
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie fosforu i innych składników 
pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji 
gwarantuje obecność wszystkich składników w każdej 
granulce nawozu. Nawóz ten zawiera siarkę, która jest 
niezbędna głównie w nawożeniu rzepaku, ziemniaków 
i użytków zielonych. Składnik ten jest szczególnie cenny 
ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór 
siarki w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie 
roślin. Ponadto superfosfat zawiera wapń, który jest waż-
nym makroelementem oraz wpływa korzystnie na szereg 
właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność 
nawożenia. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz 
przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowany po-
głównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośli-
ny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie 
z zasadami racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony 
jest do stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

Polcalc Polcalc III generacji 98% CaCO3 500 kg
Posiewnie. 

Wysiew po wschodach na wierzch gleby równomiernie od-
kwasza glebę przy niewielkiej dawce powodując znaczne 
polepszenie przyswajalności  innych nawozów i znaczne 
zwiększenie odporności roślin na choroby, co w efekcie 
może nawet podwajać plony. 
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INTERMAG TERRASTART N  12%

P2O5  40% 
CaO  9% 
MgO 3,4% 
SO3 5,5% 
Zn  2,0%

20�25 kg/ha. Przeznaczony jest do nawożenia startowego stosowanego 
łącznie z siewem. Optymalne rozmieszczenie składników 
pokarmowych w obrębie systemu korzeniowego zapew-
nione jest przez formę nawozu w postaci mikrogranulatu. 
Wysoka zawartość fosforu wpływa korzystnie na rozwój 
systemu korzeniowego we wczesnych stadiach rozwojo-
wych roślin. Produkt zawiera łatwo przyswajalny cynk, 
który jest niezbędny do początkowego rozwoju roślin. 
Wapń zawarty w nawozie podnosi pH w obrębie systemu 
korzeniowego, co ułatwia rozwój systemu korzeniowego 
i zapobiega uwstecznianiu składników pokarmowych. 

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
150�200 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu. aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego. 

KAZGOD TotalPlon CORN 7�20�30 + zn 
+b

Przedsiewnie 
250�400 kg/ha.

Idealny stosunek fosforu do potasu.
Najważniejsze mikroelementy dla rzepaku bor i cynk. Starto-
wa dawka azotu.

KAZGOD TotalPlon NKS 24�6�12 300�450 kg/ha 
1 dawka podczas 
ruszania wegetacji.

Azot łatwy do pobrania przez rośliny. Pierwsza dawka 
siarki oraz potas odpowiedzialny za gospodarkę wodną. 

KAZGOD TotalPlon 42 22�10�10 300�450 kg/kg
10�20 dni po pierw-
szym zabiegu.

Zwiększenie plonu poprzez wprowadzenie potasu z siarką.
Azot, który będzie dostępny do końca wegetacji.

Agrosimex ROSAHUMUS 85% kwasy 
humusowe, 
K2O 12%, 
Fe 0,6% 

3�6 kg/ha
nawóz należy stoso-
wać przed siewem 
nasion w formie 
oprysku doglebowe-
go w 300�500 l. 

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę 
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników 
pokarmowych, niweluje toksyczne działanie jonów metali 
ciężkich w glebie.

Agrosimex DELSOL 3% azotu (N) 
całkowitego oraz 
węgiel i �Co�
formulator� 
stymulujący
rozwój pożytecz-
nych bakterii 
glebowych.

1�2 l/ha w 300 l
wody. Nawóz należy 
stosować przed 
siewem lub po 
wschodach roślin.

Biologiczny regenerator gleby.

Agrosimex Microstar PZ 10% N
40% P2O5
11% SO3
2% Zn

Rzepak siany w sze-
rokie rzędy 45 cm. 
Nawóz wysiewa się 
przy pomocy aplika-
torów bezpośrednio 
do redlicy nasiennej 
w ilości 20�30 kg/
ha.

Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony
do startowego nawożenia kukurydzy.
Fosfor występuje w połączeniach organicznych co�formu-
lacji TPP Technologia Ochrony Fosforu
(Technology Phosphore Preservation®)
zapewnia to jego 100% dostępność niezależnie od pH 
gleby.

Police

POLIFOSKA® 21

N(MgS) 21-(4-35) 200�300 kg/ha 
Wczesna wiosna; 
czasami interwen-
cyjnie jesienią na 
słabych plantacjach 
100�150 kg/ha.

Police

POLIFOSKA® PETRO-
PLON

NPK(MgS)
 5-10-30-(3-
9)+0,1B

200�600
Przedsiewnie, 
można pogłównie 
wczesną wiosną.

Police Polifoska 4,5 Plus
Police POLIFOSKA® 12 NPK(MgS) 

12-12-12-(2-27)
200-300 kg/ha. I pod inne rośliny siarkolubne oraz na wiosną na gleby 

organiczne.
K+S KALI Korn Kali 40% K2O 

6% MgO 
12,5% 
SO3 4% 
Na2O

400�500 kg/ha
przed siewem lub 
wczesną wiosną.

KornKali to specjalistyczny nawóz potasowo-
magnezowy na bazie soli potasowej i kizerytu. 
Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie i tym 
samym dostępne dla roślin. Zalecany jako podstawowy 
nawóz w uprawie rzepaku.

K+S KALI ESTAKieserit 25% MgO
50% SO3

100�200 kg/ha
wiosną, przed 
ruszeniem 
wegetacji.

ESTAKieserit to granulowany nawóz na bazie kizerytu, 
zawierający siarkę i magnez w formie w pełni 
rozpuszczalnej i natychmiast dostępnej dla roślin. 
Nawóz działa niezależnie od pH gleby, dzięki czemu 
może być stosowany na wszystkich stanowiskach. 
Jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

GZNF Fosfory AMOFOSKA NPK 
4-12-20

NPK 4:12:20  
12% SO3  
5% CaO 
+ mikroele-
menty

Przed siewem 
200�500 kg/ha.
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GZNF Fosfory Amofoska 5-10-25 z 

borem
NPK 5:10:25 
14% SO3  
4%CaO 
0,1%B + mikro-
elementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory Amofoska 4-10-28 NPK 4:10:28 
10% SO3 
5% CaO 
2,5% MgO 
0,1% B 
mikroelementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory SUPER FOS DAR 
40- SUPERFOSFAT 
WZBOGACONY

40% P2O5 
10% CaO 
+ mikroele-
menty

Przed siewem 
100�300 kg/ha.

Atlantica Agricola Biocat�G (Black Pearl) Materia orga-
niczna
70�80%, 
całkowita zawar-
tość azotu (N) 
11,0% 
� forma amono-
wa (NH4

+) 7,1 % 
� forma organicz-
na 3,9% 
K2O 5,0% 
SO3 9,0% 

100�200 kg/ha. Nawóz granulowany o wysokiej zawartości materii orga-
nicznej i kwasów humusowe. Zalecany przede wszystkim 
w uprawie gatunków wymagających zasobnych i żyznych 
gleb. Aplikacja nawozu wzbogaca warstwę próchniczną 
w materię organiczną, odżywia i wpływa korzystnie na 
poprawę warunków wodno-powietrznych warstwy ornej. 
Może być stosowany z innymi nawozami granulowanymi 
(przedsiewnymi).

Grupa Azoty SA Saletrosa®26
N(S) 26(13)

Azot całkowity 
(N) 26% ±0,8
w tym: 
azot saletrzany 
(NNO3-) co 
najmniej 7 %,
azot amonowy 
(NNH4+) co 
najmniej 19 %,
siarka 
siarczanowa 
13%S 
(32,5%SO3) 
- całkowicie 
rozpuszczalna 
w wodzie

Dawki kg/ha 
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem
300 (bardzo 
małe i małe), 400 
(średnie).

Grupa Azoty SA Siarczan Amonu Azot całkowity 
(amonowy) 21%
Siarka 
siarczanowa 
24%S (60%SO3) 
- całkowicie 
rozpuszczalna 
w wodzie

Dawki kg/ha 
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem
200 (bardzo 
małe i małe), 250 
(średnie).

Grupa Azoty S.A. Saletra amonowa N32 Azot całkowity 
(N) 32% 
w tym: 
azot saletrzany 
(NNO3-) 16 %,
azot amonowy 
(NNH4+) 16 %

Dawki kg/ha na 
każdą 1 tonę ziarna
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem
125 (małe), 
150 (średnie), 
187 (duże).

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.

Zaksan® N(całkowity) -32%
N(amonowy) � 16%
N(saletrzany) � 16%

N1 (185�220)
N2 (170�310)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwie-
niu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami 
antyzbrylającymi, nie zbryla się trwale. Granule wielkości 
2�5 mm. Gęstość nasypowa 0,98�1,0kg/dm3. Zaksan to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełnia-
czem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. 
Ze względu na higroskopijność może być mieszany z siar-
czanem amonu a bezpośrednio przed siewem z nawozami: 
Polidap, Polifoska, Polimag S, oraz solą potasową pod 
warunkiem że nawozy są suche.

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.

Salmag® N(całkowity) -27,5%
N(amonowy) � 13,8%
N(saletrzany) � 13,7%
CaO-3,5%
MgO-4%

N1 (220-260) Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o za-
barwieniu od beżowego do brązowego, wielkość 2-5mm. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbryla się 
trwale. Gęstość nasypowa 1kg/dm3. Salmag to mieszanina 
azotanu amonu(saletry amonowej) z węglanem wapnia 
i węglanem magnezu.
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ARKOP Siarczan Magnezu 

Jednowodny
MgO 23% 
SO4 46%
Zn i Mn

5�7,5 kg/ha / 
Do fazy zielonego 
pąka.

Siarczan Magnezu Jednowodny wzbogacony o mikro-
elementy. Poprawia procesy fotosyntezy i wykorzystanie 
azotu.

ARKOP ActiPlon Rzepak N, MgO, SO3, 
Fe, Mn, Zn, Cu, 
B, Mo

1�1,5 kg/ha
Do fazy zielonego 
pąka.

Zawiera chelaty. Szybko i skutecznie zapobiega niedobo-
rom mikroskładników. Dedykowany specjalnie dla uprawy 
rzepaku.

ARKOP ActiBor B 1�3 l/ha wg skali 
BBCH w fazach 14�
18, 21�29 i 30�35.

Aktywuje procesy zapylania, zwiększa intensywność kwit-
nienia, intensyÞ kuje podziały komórkowe.

ARKOP Linia FoliarActiv NPK + różne 
mikroelementy

3�5 kg/ha 
w zależności od 
wybranego rodzaju 
produktu z linii 
FoliarActiv.

Linia nawozów NPK wzbogaconych w schelatowane 
mikroelementy. Zalecana podczas stresu termicznego 
i wodnego oraz osłabienia roślin 
przez choroby i szkodniki.

Greenland 
Technologia EM 
Sp. z o.o.

EM Naturalnie Ak-
tywny

Efektywne 
mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże, 
azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda, azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%, 
potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 
20�40 l w oprysku 
min. 200 l wody/ha. 
Należy przeprowa-
dzić 2�3 opryski 
w odstępach min. 
2�3 tygodniowych 
w sezonie wegetacji.

Stymulacja wzrostu i rozwoju roślin
Poprawa zdrowotności i kondycji roślin.

NaturalCrop Herbagreen Ca, Si, Mg, Fe, 
Ti, Mn

Jesień formowanie 
rozety 
� 1kg/ha.
Start wegetacji 
� 1 kg/ha.
Zielony pąk 
� 1 kg/ha.

Odżywienie w niezbędne mikroelementy, zagęszczenie 
soku komórkowego, poprawa zimotrwałości.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 11�52�8 
+ mikro

11% N 
52% P2O5
8% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny nawóz krystaliczny o wysokiej zawartości 
fosforu. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krze-
wienie roślin. Szczególnie zalecany w okresie niskich 
temperatur wpływających na ograniczenie pobierania 
fosforu z gleby lub innych podłoży. Nawóz przeznaczony 
jest do nawożenia wielu gatunków roślin, szczególnie 
w początkowym okresie ich wzrostu i rozwoju. Zawiera 
związki bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, a tym 
samym łatwo przyswajalne dla roślin. Preparat może być 
stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej 
w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 12�12�36 
+ mikro

12% N 
12% P2O5 
36% K2O 
6% SO3
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, nawóz krystaliczny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 20�20�20 + 
mikro

20% N 
20% P2O5
20% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, zrównoważony nawóz krystaliczny z wysoką 
koncentracją składników odżywczych. Przeznaczony jest 
do stosowania w celu silnej stymulacji rozwoju roślin 
oraz w sytuacjach stresowych, gdy roślina ma ograniczone 
możliwości pobierania składników odżywczych z podłoży 
lub gleby. Preparat może być stosowany przez cały okres 
wegetacji roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.
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Fosfan SA Fructus Plantator NPK 

6�3�6 + mikro
6% N 
3% P2O5
6% K2O
0,01% B
0,02% Cu 
0,04% Fe 
0,02% Mn 
0,002% Mo 
0,01% Zn

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,75�2,5%. 
Zaleca się nie prze-
kraczać 
dawki 5 litrów/ha.

Nowoczesny, nawóz płynny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

INTERMAG PLONVIT RZEPAK N 15,0% 
MgO 2,0%
SO3 2,5%
B 0,5% 
Cu 0,1%
Fe 0,5%
Mn 0,5%
Mo 0,005% 
Zn 0,5%

2�3 l/ha Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny, który dostarcza 
mikroelementy w proporcjach odpowiadających wymaga-
niom pokarmowym roślin oleistych, a także magnez i azot 
poprawiający pobieranie i przyswajanie mikroelementów.

INTERMAG PLONVIT OPTY
INTERMAG PLONVIT 

PHOSPHO
INTERMAG PLONVIT KALI
INTERMAG PLONVIT NITRO
INTERMAG PLONVIT 

BOROSULF
INTERMAG FOSTAR
INTERMAG KALPRIM
INTERMAG NITROMAG
INTERMAG UNI PK 10:18
INTERMAG WAPNOVIT
INTERMAG MIKROVIT MIEDŹ
INTERMAG MIKROVIT CYNK
INTERMAG MIKORVIT 

MANGAN
INTERMAG MIKROVIT 

MOLIBDEN
INTERMAG MIKROVIT ŻELAZO
INTERMAG INTERMAG 

CHELAT Cu�14
INTERMAG INTERMAG 

CHELAT Mn�13
INTERMAG INTERMAG 

CHELAT Zn�14
INTERMAG INTERMAG 

CHELAT Fe�13
INTERMAG MIKROKOMPLEX
NaturalCrop Herbagreen Ca, Si, Mg, Fe, 

Ti, Mn
Jesień formowanie 
rozety � 1 kg/ha.
Start wegetacji 
� 1 kg/ha.
Zielony pąk 
� 1 kg/ha.

Odżywienie w niezbędne mikroelementy, zagęszczenie 
soku komórkowego, poprawa zimotrwałości.

KAZGOD FoliQ Bor 150 g/l boru 1,5�2 l/ha ruszenie 
wegetacji T0.

Kwas boroetanoloaminy bardzo dobrze przyswajalny 
przez rośliny.

KAZGOD FoliQ Mikromix 12% N 
15% K2O
4% MGO 
7% SO3 
+mikro

1�1,5 l/ha T1. Dostarczenie najważniejszych mikroelementów dla 
rzepaku.
Solidna dawka azotu i patasu.

KAZGOD FoliQ Makro K 15% N 
8% P2O5
38% K2O +mikro

2�3 l/ha T2. Dostarczenie łatwo dostępnego potasu odpowiedzialnego 
za plon w rzepaku.

KAZGOD FoliQ S Siarkowy 20% N 
28% SO3 
+mikro

4�5 l/ha T1. Łatwo dostępna siarka szybko uzupełni niedobory. Lepszy 
transport składników pokarmowych, zwiększenie plonu.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL 5 B 0,8
Cu 0,1
Fe 0,4
Mn 0,7
Mo 0,005
Zn 0,35

Dawka 1,5 l/ha
Termin: faza 
6 liści, początek 
wegetacji wiosennej, 
faza zielonego pąka.
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Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL PK P2O5 10,0%
K2O 19,0%

Dawka 6�9 l/ha
Termin: faza 6 liścia, 
wiosną 
do początku 
kwitnienia.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL B B 10,0% Dawka 1�3 l/ha
Termin: faza 6 liści, 
faza zielonego pąka.

Możliwe łączne stosowanie z nawozem INSOL 5.

Cheminova Rapsin B 50 g/l
Zn 70 g/l
Mn 90 g/l
Mo 4 g/l
S 160 g/l
N 82 g/l
Składniki wspo-
magające � For-
mula Complex

1,0�3,0 l/ha w zależ-
ności od poziomu 
niedoboru mikroele-
mentów.
Zastosować w sta-
dium 4�9 liści i jeśli 
potrzeba powtórzyć 
10�14 później.
Następny zabieg 
można przepro-
wadzić wiosną, na 
początku wzrostu 
pędu głównego.

Wstęp do wysokich plonów rzepaku.
Umożliwia roślinom rzepaku plonowanie na najwyższym 
poziomie dzięki dostarczeniu dużych ilości kluczowych 
dla nich mikroelementów.
Produkt stworzony specjalnie dla rzepaku.
Wysoka koncentracja mikroelementów.
Najlepszy przelicznik jakości do ceny.
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

Cheminova Hi�Phos P2O5 440 g/l
K2O  74 g/l
MgO  80 g/l

2,5�5,0 l/ha jesienią 
w stadium 6�8 liści. 
Można powtórzyć 
wiosną na począt-
ku wzrostu pędu 
głównego.

Hartowanie roślin.
Zabezpieczenie roślin przed trudnymi warunkami na polu 
poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych w tym okresie 
makroelementów.
� Skuteczne dostarczenie fosforu w krytycznych dla rośli-

ny momentach
� Wysoka koncentracja składników odżywczych
� Roztwór wodny zapewnia doskonałe wnikanie do liści
� Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

CHEMIROL OPTI RZEPAK N 11,00%
P2O5 15,00% 
K2O 15,00%
Mg 2,00%
S (SO3) 19,00%
B 1,50%
Cu 0,10%
Fe 0,15%
Mn 0,20%
Mo 0,04%
Zn 0,15%

Jesień od fazy 5 li-
ścia 2�3kg/ha

Wiosna po ruszeniu 
wegetacji 2�4 kg/ha

Wiosna faza zielone-
go pąka 2�4 kg/ha.

Nawóz przeznaczony do dolistnego stosowania w upra-
wach rzepaku ozimego i jarego. Może być stosowany w 
innych uprawach roślin krzyżowych (rzepik,gorczyca).Na-
wóz charakteryzuje wyższa zawartość potasu w stosunku 
do fosforu oraz zwiększona zawartość siarki i boru.

ADOB Basfoliar® 2.0 
12�4�6+S+amino

N 14,8%
P2O5 4,9%
K2O 7,4%
B 0,012%
Cu 0,012%
Fe 0,024%;
Mn 0,012%
Mo 0,006%
Zn 0,006%

5 litrów/ha jesień 
faza 4�6 liścia.

ADOB ADOB® Bor lub So-
lubor® DF

N 7,8%
B 15% lub 
B 17,5%

1,5 litra/ha jesień 
faza 4�6 liścia.

ADOB ADOB® 2.0 Mn N�NO3 9,1%
MgO 2,8%
Mn 14,1%

1 litr/ha jesień 
faza 4�6 liścia.

ADOB ADOB® 2.0 Mo N 4,8% 
Mo 10%

0,1 litr/ha jesień
faza 4�6 liścia.

ADOB Basfoliar® 2.0 
12�4�6+S+amino

N 14,8%
P2O5 4,9%
K2O 7,4%
aminokwasy 2%
B 0,012%
Cu 0,012%
Fe 0,024%
Mn 0,012%
Mo 0,006%
Zn 0,006%

5 litrów/ha 
wiosną po ruszeniu 
wegetacji.

ADOB ADOB® Bor 
lub Solubor® DF

N 7,8%
B 15% lub 
B 17,5%

1,5 litra/ha wiosną 
po ruszeniu 
wegetacji.

ADOB ADOB® Mn IDHA Mn 9% 
schelatowane 
przez IDHA 

1 kg/ha wiosną po 
ruszeniu wegetacji.
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ADOB ADOB® 2.0 Mo N 4,8% 

Mo 10%
0,1 litra/ha wiosną 
po ruszeniu 
wegetacji.

ADOB Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%
MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

5 litrów/ha
 2 tygodnie po po-
przednim zabiegu. 

ADOB ADOB Siarka N 14%
N�NH4 8,3%
N�NH2 5,7%
MgO 14%
SO3 44%
Mn 0,4%

2 kg/ha 
2 tygodnie po po-
przednim zabiegu.

ADOB ADOB® Bor 
lub Solubor® DF

N 7,8%
B 15% lub 
B 17,5%

1,5 litra/ha 2 tygo-
dnie po poprzednim 
zabiegu. 

ADOB Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%
MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

5 litrów/ha zielony 
pąk.

ADOB ADOB® Bor 
lub Solubor® DF

N 7,8%
B 15% 
lub B 17,5%

1,5 litr/ha zielony 
pąk.

ADOB ADOB® Fe IDHA Fe 9% 
schelatowane 
przez IDHA

1 kg/ha zielony pąk.

Atlantica Agricola Razormin Azot całkowity 
N 4%
P2O5 4%
K2O 3%
B 0,1%
Zn 0,085%
Mn 0,1%
Cu 0,02%
Mo 0,01%
Fe 0,4%
polisacharydy  
3%
wolne amino-
kwasy  7%
materia organicz-
na 25%

0,5 l/ha 
Termin aplikacji:
� faza 4�8 liści
� rozwój pąków 

kwiatowych.

Korzystnie wpływa na rozwój korzenia poprawiając tym 
samym przyswajanie składników pokarmowych znajdują-
cych się w glebie. Rekomenduje się aplikować Razormin 
we wczesnych fazach rozwojowych � podawany na starcie 
wegetacji wpływa na dynamikę kiełkowania oraz ukorze-
niania. Późniejsze stosowanie preparatu również pozwala 
uzyskać doskonale wykształcone korzenie. Dodatek 
aminokwasów działa regenerująco na system korzeniowy 
rozwijający się w stresujących warunkach:
niska temperatura czy zasolenie. Razormin działa również 
stymulująco na proces kwitnienia i intensywne zawiązy-
wanie łuszczyn.

Atlantica Agricola Atlante Fosfor w formie 
tlenkowej (P2O5) 
30%
Potas w formie 
tlenkowej (K2O) 
20%

1,0 l/ha 
Termin aplikacji:
� faza 4�8 liści
� wiosenne ruszenie 

wegetacji.

Nawóz dolistny, który zaopatruje rośliny w kluczowe 
składniki odżywcze, ale dodatkowo poprzez formułę 
fosforynu potasu działa systemicznie, aktywując naturalne 
systemy obronne i uruchamiając szereg reakcji mających 
na celu zatrzymanie infekcji m.in.: zgorzeli siewek czy 
zgnilizny twardzikowej.

Atlantica Agricola Kelik K Potas w formie 
tlenkowej (K2O) 
33,3%
EDTA 3%

1,0 l/ha
Termin aplikacji:
� rozwój pąków 

kwiatowych 
� od fazy �opadania 

płatka�. 

Wpływa na kształtowanie i  poprawę parametrów jako-
ściowych plonu (zawiązywanie łuszczyn i dojrzewanie 
nasion).

Atlantica Agricola Solucat NPK 19�19�19 
+ mikroele-
menty
0�16�34 + 11 S 
+ mikroele-
menty

3 kg/ha. Nawozy krystaliczne przeznaczone do uzupełnienia 
nawożenia podstawowego w odpowiednich proporcjach. 
Stosowane dolistnie gwarantują dostępność składników 
odżywczych i zapobiegają niedoborom odżywczym u 
silnie rosnących gatunków roślin. 

Agrosimex FOSFIRON Mg 3% N
39,5% P2O5  
9,9% MgO

Jesień: faza 6 liści
Wiosna: po ruszeniu 
wegetacji i po 
wytworzeniu pąków 
kwiatowych
2�3 l/ha 
w 200�300 l wody.

FOSFIRON to nowa generacja nawozów łącząca w sobie 
dwa działania: dostarczanie składników odżywczych, 
działanie fungistatyczne, podnoszenie tolerancji roślin na 
patogeny, hamowanie wzrostu grzybni.
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Agrosimex ASX Plus Gama nawozów 

makro- i mikro-
elementowych 
w zależności 
od potrzeb 
o zwiększonej 
zawartości 
fosforu, potasu, 
magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez 
Plus
ASX Makro Plus

Faza 6�8 liści oraz 
przed zwarciem 
rzędów 2�4 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Uzupełnianie makro- i mikroelementów.

Agrosimex ROSASOL
8�24�34

8% N
24% P2O5
34% K2O
2% MgO 
Zawiera mikro-
elementy: bor, 
miedź, żelazo, 
mangan, cynk

Jesień: wzrost roślin
Wiosna: po ruszeniu 
wegetacji 
1�2 zabiegi.
4�5 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobo-
ry składników pokarmowych.

Agrosimex BOLERO 9,2% B 
120 g/l
Bor w postaci 
dziesięciowodne-
go pentaboranu 
sodu
Dodatek sorbi-
tolu zapewnia 
szybkie pobiera-
nie B i włączanie 
w metabolizm

Jesienią w fazie 6 
liści oraz wiosną po 
ruszeniu wegetacji 
i wytworzeniu pą-
ków kwiatowych 
1,5�2 l/ha 
w 200�300 l wody.

Uzupełniające odżywianie borem.

K+S KALI EPSOTop 16% MgO
32,5% SO3

5�7 kg na 100 l 
wody, od 4 liścia 
do kwitnienia/ 
łącznie na ha ok. 
25kg nawozu.

EPSOTop to szybko działający nawóz magnezowo-
siarkowy. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia 
doglebowego, szczególnie ważny w fazach 
zwiększonego zapotrzebowania na magnez i siarkę, 
również w sytuacjach występowania widocznych 
niedoborów. Jest nawozem dopuszczonym do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym.

K+S KALI EPSOMicrotop 15% MgO
31% SO3
0,9% B
1% Mn

5 kg na 100 l wody, 
od stadium rozety 
do kwitnienia/
łącznie na ha ok. 
25 kg nawozu.

EPSOMikrotop to szybko działający nawóz magnezowo-
siarkowy z borem i manganem. Jest idealnym 
uzupełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie 
ważny w fazach zwiększonego zapotrzebowania na 
magnez i siarkę, również w sytuacjach występowania 
widocznych niedoborów.

STYMULATORY WZROSTU
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 
koncentrat ami-
nokwasowy

Jesień formowanie 
rozety � 1 l/ha.
Start wegetacji 
� 1,5 l/ha.
Zielony pąk � 1 l/ha.

Poprawa pobierania boru, stymulacja rozwoju roślin. 

INTERMAG FOSFYN

INTERMAG FROSTEX

INTERMAG GROWON

INTERMAG OPTYCAL

INTERMAG OPTYSIL

INTERMAG ROOTSTAR

INTERMAG TYTANIT

NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 
koncentrat ami-
nokwasowy

Jesień formowanie 
rozety � 1 l/ha.
Start wegetacji 
� 1,5 l/ha.
Zielony pąk � 1 l/ha.

Poprawa pobierania boru, stymulacja rozwoju roślin. 
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KAZGOD FoliQ Ascovigor Wyciąg z alg 

morskich, wita-
miny i jod

2�3 l/ha przy rusza-
niu wegetacji i na 
zabieg przy opada-
niu kwiatka T2

Przy ruszaniu wegetacji wiosennej. Wzmocnienie systemu 
korzeniowego zwiększenie powierzchni liści. Zwiększenia 
masy nasion oraz liczby ziaren w łuszczynie.

KAZGOD FoliQ Aminovigor Naturalne 
bioregulatory, 
aminokwasy

2�3l/ha
po ruszeniu wegeta-
cji wiosennej.T0

Odstresowanie rośliny po niekorzystnych warunkach 
zimowych.

Cheminova Amalgerol 234,5 gram w li-
trze elementar-
nego węgla pod 
postacią łatwo 
przyswajalnych 
węglowodanów 
będących dosko-
nałą pożywka 
dla naturalnych 
drobnoustrojów 
glebowych
esencje
pierwiastki 
śladowe
wyciągi z ziół
oleje roślinne

Minimum 2 krotny 
zabieg.
Jesienią w fazie 5 
liści � 2,5�3,0 l/ha,
wiosną 1�2 x wraz 
z zastosowaniem 
środków owadobój-
czych i grzybobój-
czych � 3,0�5,0 l/ha

Plony i gleba takie jak trzeba!
Stymuluje metabolizm roślin i wzrost aktywności mi-
krobiologicznej gleby. Biologiczny środek wpływający 
na rozwój roślin oraz dostarczający składniki odżywcze 
drobnoustrojom glebowym.

Chemirol Nano Active Ozimy: 2�3 apli-
kacje:
pierwszy oprysk 
jesienią w fazie 3�5 
liści,
drugi oprysk wiosną 
po ruszeniu wege-
tacji,
trzeci oprysk od fazy 
luźnego pąka do roz-
poczęcia opadania 
płatków,
Dawka: 2 kg/ha.
jary: 2 aplikacje
pierwszy oprysk 
w fazie 3�5 liści, 
drugi oprysk od fazy 
luźnego pąka do roz-
poczęcia opadania 
płatków.
Dawka 2 kg/ha
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
Chemirol Nano Active Forte Ozimy: 2 aplikacje:

pierwszy oprysk 
jesienią w fazie 3�5 
liści,
drugi oprysk wiosną 
po ruszeniu wege-
tacji.
Dawka: 4 kg/ha
jary: 2 aplikacje,
pierwszy oprysk 
w fazie 3�5 liści, 
drugi oprysk od fazy 
luźnego pąka do roz-
poczęcia opadania 
płatków.
Dawka 4 kg/ha.

Chemirol Dynamic Cresco Jary i ozimy: stoso-
wać w fazie od 2 do 
6 liści właściwych. 
Rzepak ozimy 
nawozić jesienią, 
jary wiosną. Dawka: 
0,8 l/ha.

Chemirol Kelpak Opryskiwać rośliny 
jesienią w fazie 3�5 
liści i powtórnie 
opryskiwać rośliny 
wiosną po rusze-
niu wegetacji (faza 
rozety od momentu 
strzelania w pęd). 
Dawka 2 l/ha.

Agrosimex HUMICRAFT Liquid Kwasy humuso-
we � 10%,
alginat potasu � 
10%,
aminokwasy � 
10%,
K2O 3,0%,  
Fe 0,3%

Oprysk dolistny 
1 l/ha w 300 l wody 
(co 14�21 dni).

Płynny, rozpuszczalny w wodzie
organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. 
Wpływa na poprawę kondycji, działa antystresowo.

Agrosimex AMINOPOOL 70 11% azot całko-
wity (N)
75% aminokwa-
sów ogółem
70 % wolnych 
aminokwasów
80% materia 
organiczna

100 g/100 l wody 
w połączeniu z 
fungicydami, insek-
tycydami, herbicy-
dami, regulatorami 
wzrostu oraz nawo-
zami dolistnymi.  (z 
wyjątkiem fungicy-
dów miedziowych 
i siarkowych oraz 
herbicydów sulfony-
lomocznikowych).

Podnosi tempo przemieszczania substancji aktywnych 
ŚOR oraz składników pokarmowych, poprawia kondycję 
roślin, działa antystresowo.

Atlantica Agricola Aminocat 30 Wolne amino-
kwasy  30%
azot całkowity 
(N)  6%
P2O5 1%
K2O 1%

0,5 l/ha
Wiosenne ruszenie 
wegetacji, 
rozwój pąków kwia-
towych,
w późniejszych 
fazach stosować 
interwencyjnie po 
wystąpieniu stresów 
np. susze, poparze-
nia, przyhamowania 
i zaburzenia wzro-
stu po zabiegach 
pestycydowych, 
uszkodzenia po 
gradobiciu.

Zaleca się również dodawanie niewielkiej dawki Amino-
catu (0,1�0,15 l/ha) do wszystkich
zabiegów dolistnych (poza herbicydowym) w celu po-
prawy wchłaniania składników odżywczych, substancji 
aktywnych zawartych w ŚOR  i wpływu na efektywność 
wykonywanych zabiegów.



57NAWOZENIE
..

Dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
� Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

Dolistne żywienie roślin

Podstawowym czynnikiem plonotwórczym w uprawie 
roślin uprawnych jest żywienie roślin, na które składa 

się żywienie poprzez nawożenie gleby oraz żywienie dolist-
ne (zwane także dokarmianiem roślin). Ewolucyjnie, rośliny 
są przystosowane do pobierania składników pokarmowych 
z roztworu glebowego przez system korzeniowy. 
Wprowadzanie do gleby makro- i mikroskładników pozo-
staje więc główną metodą żywienia roślin. We współczesnej 
produkcji roślinnej, przy wysokim genetycznym potencjale 
produkcyjnym nowoczesnych odmian, wygórowanych ocze-
kiwaniach odnośnie poziomu plonowania oraz jakości 
płodów rolnych, nie można ograniczyć się tylko do żywienia 
roślin poprzez system korzeniowy. Nie będzie on odpow-
iednio wydajny, szczególnie w przypadku upraw o krótkim 
okresie wegetacji.

Poza tym, życie rośliny uprawnej jest zakłócane przez 
różnorodne czynniki stresowe (biotyczne i abiotyczne), które 
dezorganizują procesy odżywiania korzeniowego lub okre-
sowo wzmagają potrzeby rośliny w stosunku do specyfic-
znych składników pokarmowych, powodując występowanie 
ich niedoborów.

Nawozy dolistne umożliwiają przede wszystkim zapobie-
ganie i likwidację skutków niedoboru mikroelementów, jak 
również innych składników niezbędnych dla prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin. Ich stosowanie jest szczególnie 
uzasadnione w momencie wychodzenia roślin z warunków 
stresowych (uszkodzenia mrozowe, susza glebowa, chłody 
wiosenne, uszkodzenia przez herbicydy, choroby i szkodni-
ki). W zależności od potrzeb i sposobu działania, nawozy 
dolistne stosuje się w początkowych fazach rozwoju roślin, 
gdy wytworzą one odpowiednią powierzchnię liści, lub 
w okresie kwitnienia, zawiązywania owoców. Stosowanie 
nawozów dolistnych wpływa na plonowanie roślin oraz na 
jakość plonu. Zaletą nawozów dolistnych jest również to, że 
bardzo często mogą być one stosowane łącznie z innymi 
agrochemikaliami � herbicydami, fungicydami i insektycy-
dami.

Najważniejszym czynnikiem, który ogranicza pobieranie 
składników z gleby jest zbyt niski odczyn gleby. Bardzo duży 
procent gleb w naszym kraju wykazuje odczyn kwaśny. 
Zmiana odczynu jest procesem wieloletnim, wymagającym 
wprowadzenia do gleby jonów wapnia. Wapń wchodzi 
w skład każdej komórki roślinnej, jego obecność w glebie 
determinuje efektywność nawożenia mineralnego i organic-
znego. Innymi czynnikami ograniczającymi pobieranie 
składników pokarmowych z gleby są: susza glebowa i chłody 
wiosenne, a w przypadku roślin ozimych, również nieko-
rzystne warunki wegetacji jesienią jak również słaba kondy-
cja roślin po okresie zimy. W takich warunkach rośliny 
rozwijają zbyt słaby system korzeniowy, który nie spełnia 
swoich podstawowych funkcji.

Z tych powodów konieczne jest stosowanie uzupełniającego 
dokarmiania roślin nawozami dolistnymi. Nawozy dolistne 
wnikają do roślin nie tylko poprzez blaszki liściowe, ale 
poprzez łodygi i inne części nadziemne roślin, dlatego 
bardziej precyzyjnym określeniem jest nawożenie �pozako-
rzeniowe�. Bardzo ważną zaletą nawozów dolistnych jest ich 
duża przyswajalność przez rośliny. Nawozy dolistne poza 
łatwo przyswajalnymi makroskładnikami (azot, fosfor, potas, 
magnez, wapń, siarka) zawierają szereg mikroelementów.  
Podobnie jak makroskładniki są one łatwo przyswajalne 
przez  rośliny. 

Rośliny uprawne w okresie wegetacji narażone są na 
liczne czynniki stresowe, które w znaczący sposób 
wpływają na ich wzrost i rozwój: redukują plon i obniżają 
jego jakość. Czynniki stresowe dzielą się na abiotyczne 
i biotyczne. Do najważniejszych czynników abiotycznych 
należą: zbyt niski lub zbyt wysoki odczyn gleby, niezbilan-
sowane lub jednostronne nawożenie mineralne, obecność 
metali ciężkich w glebie, niskie temperatury w okresie 
kiełkowania i w początkowym okresie wegetacji, usz-
kodzenia mrozowe, uszkodzenia herbicydowe, uszkodze-
nia (poparzenia) roślin spowodowane stosowaniem 
nawożenia pogłównego nawozami azotowymi, susza 
atmosferyczna i glebowa, nadmiar wody w glebie (podtopi-
enia upraw), wysokie temperatury w okresie kwitnienia 
roślin, grad, silne wiatry powodujące wyleganie roślin. 
Wśród czynników biotycznych można wymienić porażenie 
przez agrofagi (choroby pochodzenia wirusowego, bak-
teryjnego, grzybowego i powodowane przez inne czynniki) 
oraz szkodniki i chwasty. 

Stosowanie dokarmiania roślin nawozami dolistnymi 
sprzyja poprawie ich kondycji, a tym samym umożliwia 
ograniczenie skutków oddziaływania czynników stresow-
ych. Poszczególne gatunki roślin mają zróżnicowane 
wymagania pokarmowe i w różnym stopniu reagują na nie-
dobory poszczególnych składników pokarmowych. W przy-
padku upraw rolnych, zboża są szczególnie wrażliwe na 
niedobory azotu, potasu i miedzi; kukurydza reaguje na brak 
fosforu i cynku, rzepak � azotu, siarki, boru; buraki � potasu 
i boru, a ziemniaki � potasu, manganu i cynku. Klasycznym 
przykładem jest kukurydza, wykazująca niedobory fosforu 
w początkowych okresach wzrostu i rozwoju roślin. Słabo 
wykształcony system korzeniowy w warunkach chłodu, lub 
wysokich różnic temperatur dnia i nocy, uniemożliwia pobi-
eranie fosforu z gleby. Liście kukurydzy wykazującej brak 
fosforu przyjmują zabarwienie czerwonawe, a łodygi są cien-
kie i purpurowe. Zjawisko to jest określane mianem �głodu 
fosforowego�. Długotrwały niedobór fosforu skutkuje spad-
kiem plonu, kolby są zdeformowane i słabo wypełnione 
ziarnem. Stosowanie nawozów dolistnych z wysoką 
koncentracją fosforu przyczynia się do lepszego wykształcania 



ziarna w kolbach. Umożliwia uzyskanie wyższego plonu 
o lepszej jakości.

Specyficzne wymagania wobec składników pokarmowych 
mają rośliny sadownicze i warzywne, uprawiane w warunk-
ach polowych, szklarniach i pod osłonami, rośliny ozdobne, 
a nawet różne uprawy hobbystyczne. Tym zapotrzebowani-
om odpowiadają zróżnicowane formulacje nawozów dolist-
nych. W nawożeniu dolistnym roślin warzywnych szczegól-
na rolę odgrywają nawozy bezchlorkowe, całkowicie roz-
puszczalne w wodzie. Nawozy z makroskładnikami (N, P, K, 
Ca, Mg) są przeznaczone zarówno do nawożenia dolistnego 
jak i fertygacji. Wysoka koncentracja składników umożliwia 
ich stosowanie w niskich dawkach. Zawierają one dodatko-
wo kwas cytrynowy, który aktywizuje proces fotosyntezy. 
Poszczególne składniki pokarmowe odgrywają zróżnicowaną 
rolę w żywieniu roślin.

Azot (N) � jest najbardziej plonotwórczym składnikiem 
pokarmowym. Decyduje o szybkości wzrostu i wielkości 
masy roślin, a w konsekwencji o plonie ekonomicznym. 
Ograniczenie pobierania azotu następuje w temperaturze 
poniżej 5° C. Rośliny wykazujące objawy niedoboru azotu 
mają bladozielony kolor liści. Liście zasychają początkowo 
od szczytu, a następnie wzdłuż nerwu głównego. Rośliny 
rosną wolno, dojrzewają późno. Brak azotu wpływa na 
ograniczenie pobierania fosforu i potasu. 

Fosfor (P2O5) � jakkolwiek pobierany w mniejszych 
ilościach niż azot i potas jest ważnym czynnikiem plonot-
wórczym. W początkowym okresie wegetacji przyspiesza 
wzrost i rozwój systemu korzeniowego i całych roślin. 
Ograniczenie pobierania fosforu następuje w temperaturach 
niższych niż 12° C. Brak fosforu powoduje przyhamowanie 
rozwoju roślin, słabe wykształcenie systemu korzeniowego. 
Wpływa niekorzystnie na plony roślin, szczególnie na plony 
ziarna. Koncentraty fosforowo-wapniowe likwidują niedobo-
ry fosforu i wapnia. Aktywizują podziały komórkowe. 

Potas (K2O) � odgrywa ważna rolę w procesie fotosyntezy 
i transporcie asymilatów. Zapotrzebowanie niektórych roślin 
(okopowe, kukurydza) na potas, podobnie jak na azot jest 
bardzo wysokie. Niedobór potasu silnie ogranicza plony 
ziarna i zielonej masy oraz zmniejsza odporność roślin na 
choroby i na stresy środowiskowe. Objawy niedoboru na 

roślinach to nienaturalne, ciemnozielone zabarwienia liści 
i powstawanie nekrotycznych plam na brzegach blaszek 
liściowych. 

Magnez (MgO) � pierwiastek, podobnie jak azot, fosfor 
i potas, zaliczany do grupy makroskładników. Powoduje 
szybki przyrost biomasy w krytycznych fazach wzrostu, 
zwiększa ilość i jakość białka. Objawy braku magnezu 
w roślinach to żółtobiałe przebarwienia wzdłuż nerwów 
blaszek liściowych, zaburzenia w przebiegu kwitnienia 
i zapylania, co ogranicza zawiązywanie kolb i ich wypełnienie 
ziarnem. 

Spośród mikroskładników, największe znaczenie mają 
cynk i bor, a na glebach zasadowych mangan. Brak cynku 
objawia się ograniczeniem wzrostu roślin i występowaniem 
białych lub biało-żółtych pasków po obu stronach żyłki 
liścia (chloroza cynkowa). Nawozy zawierające cynk skutec-
znie likwidują niedobory tego składnika. Zwiększają 
odporność roślin na wiosenne chłody.

W warunkach Polski, cynk jest bardzo często deficytowym 
mikroskładnikiem w wielu uprawach. Gleby w Polsce są 
również mało zasobne w bor. Brak boru negatywnie wpływa 
na proces wytwarzania organów generatywnych. Kwitnienie 
roślin jest zaburzone. Szczególne znaczenie mają koncen-
traty zawierające bor. Skutecznie likwidują niedobory tego 
składnika, wpływają na płodność roślin, poprawiają 
zawiązywanie nasion. Zapobiegają występowaniu chorób 
fizjologicznych Na niektórych typach gleb może występować 
niedobór miedzi (Cu) � gleby torfowe, żelaza (Fe) lub siarki 
(SO3). Nawozy zawierające siarkę aktywizują przemiany 
azotu w roślinie.

Makroskładniki są stosowane przed siewem lub w okresie 
siewu, jako tzw. nawożenie zlokalizowane (pod korzeń). 
W formie nawożenia uzupełniającego są dostarczane 
roślinom przez �klasyczne� nawozy dolistne, w formulacji 
z mikroskładnikami (np. Wuxal firmy F&N AGRO i FOLIQ 
firmy KAZGOD, linie produktowe INTERMAG i ADOB) lub 
też bez mikroskładników. Nawozy dolistne mogą zawierać 
szeroką gamę mikroskładników lub też pojedyncze 
mikroskładniki, tzw. nawozy monoskładnikowe: żelazo 
(mono Fe), mangan (mono Mn), bor (mono B), miedź (mono 
Cu), cynk (mono Zn), molibden (mono Mo). Do ważnych 
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producentów specjalistycznych nawozów dolistnych 
dedykowanych dla poszczególnych upraw rolniczych, sad-
owniczych, warzywnych i ozdobnych należą Instytut 
Nowych Syntez Chemicznych (dawny Instytut Nawozów 
Sztucznych) oraz firma Ekoflora Kraśnik. Czołowym pro-
ducentem nawozów dolistnych jest również firma ADOB, 
posiadająca w swojej ofercie między innymi specjalistyc-
zne nawozy typu ADOB i Basfoliar. Skuteczność stosow-
ania nawozów dolistnych zwiększa dodatek różnych sub-
stancji. Chelatowanie EDTA reguluje odczyn cieczy roboc-
zej, zapobiega wytrącaniu się zawartych w nawozach 
składników i polepsza ich wchłanianie przez liście. 
Obecność środków powierzchniowo-czynnych (surfak-
tantów) gwarantuje dokładniejsze i bardziej równomierne 
pokrycie liści przez nawozy. Środki zwilżające (humek-
tanty) pobudzają do działania nawóz wyschnięty na powi-
erzchni liści i przedłużają czas jego pobierania. Środki 
zwiększające przyczepność zapobiegają zmywaniu nawozu 
przez rosę i opady. Antyodparowywacze zapobiegają wyp-
arowaniu kropelek nawozu przed osiągnięciem powier-
zchni liści.

Poza chelatami EDTA, w produkcji nawozów dolistnych, 
używane są inne rodzaje chelatów: IDHA, DTPA. IDHA � 
chelaty ulegające szybkiej biodegradacji, nieobciążające 
środowiska naturalnego. HBED � chelaty stabilne 
w środowiskach o bardzo wysokim poziomie pH. DTPA � 
chelaty zapewniające wysoki poziom żelaza nawet w war-
unkach niesprzyjających.

 Oferta �klasycznych� nawozów dolistnych jest bardzo 
bogata. Występują one w postaci cieczy i zawiesin albo 
w stałej lub chelatów krystalicznych do rozpuszczania 
w wodzie. Niekiedy ich cząsteczki są rozdrobnione do 
rozmiarów nanocząsteczek. Dzięki temu substancje 
odżywcze są lepiej wchłaniane i przyswajane przez 
rośliny.

Szereg nawozów dolistnych lub startowych (granulow-
anych) ma dodatkowo charakter aktywatorów, gdyż poza 
dostarczeniem specyficznych, łatwo przyswajalnych 
makro- i mikroskładników, aktywują lub stymulują procesy 
fizjologiczne w roślinie.  Zawierają substancje aktywne, 
najczęściej wyciągi z alg morskich. Wywierają pozytywny 
wpływ na procesy fizjologiczne, między innymi na pobi-
eranie składników mineralnych, fotosyntezę, kwitnienie, 
a w konsekwencji na plonowanie roślin uprawnych. 
W Polsce jest dostępnych szereg aktywatorów specjalnie 
dostosowanych do konkretnych roślin, ich potrzeb pokar-
mowych o zróżnicowanym działaniu docelowym. 
Przykładowo, można wymienić szereg aktywatorów, ofer-
owanych przez firmę ARYSTA LIFESCIENCES, opartych 
o technologię Physio Activator�. Zawierają one wyciąg z alg 
morskich Ascophylum nodosum, które są bogatym źródłem 
substancji czynnych: oligosacharydów, aminokwasów, fito-
hormonów oraz witamin. Jednym z nowszych produktów 
z tej grupy, specyficznym aktywatorem odżywiania miner-
alnego i plonowania kukurydzy jest ZEAL. Zawiera biolog-
icznie aktywny filtrat GA 142 z alg morskich Ascophylum 
nodosum oraz fosfor, cynk i molibden. Przyspiesza przyrost 
biomasy we wczesnym etapie rozwoju części nadziemnej 
i systemu korzeniowego. Przeciwdziała zahamowaniom 
wzrostu, powodowanym przez słaby rozwój systemu korze-
niowego i wpływ niskich temperatur na pobieranie 

IDEALNIE DOPASOWANE  
DO POTRZEB  
TWOICH UPRAW
 zwiększenie i poprawa jakości plonu

 poprawa kondycji i zdrowotności roślin

 zwiększenie odporności na niesprzyjające 
warunki uprawy
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składników mineralnych, zwłaszcza fosforu. Zapewnia opty-
malne odżywianie roślin w fazie przed kwitnieniem, 
wpływając na plonowanie.

Do preparatów o charakterze aktywatorów można zaliczyć 
między innymi nawozy dolistne typu PLONOVIT, znajdujące 
się w ofercie firmy INTERMAG. Zaopatrują one komplekso-
wo rośliny w NPK. Zawierają schelatyzowane mikroele-
menty, witaminy, aminokwasy i tytan. Wpływają korzystnie 
na kondycję, zdrowotność roślin oraz zwiększają ich 
odporność na stresy.

Do aktywatorów, przeznaczonych do stosowania w różnych 
uprawach, głównie w sadowniczych i warzywnych, 
wykazujących korzystne działanie także w uprawach rolnic-
zych, należą: WUXAL AMINO PLUS i WUXAL ASCOFOL 
(produkty firmy F&N AGRO) oraz FOLIQ AMINOVIGOR 
i FOLIQ ASCOVIGOR (produkty firmy KAZGOD). Są to 
wysokoskoncentrowane nawozy, zawierające naturalne bio-
logiczne substancje i mikroelementy. Zwiększają odporność 
na choroby i stresy fizjologiczne, wspomagają procesy regen-
eracyjne roślin.

Wśród aktywatorów stosowanych w uprawach kukurydzy 
są również nawozy oferowane przez firmę TIMAC AGRO. 
Obok podstawowych składników odżywczych zawierają one 
naturalne substancje aktywne pochodzące z alg morskich. 
Biostymulujące wyciągi, w połączeniu z reaktywnym wap-
niem Mezocalc, wpływają na wzrost odporności roślin na 
czynniki stresowe oraz zwiększają przyswajalność 
składników pokarmowych. W efekcie zwiększają ilość 
i jakość plonu. Oparte są o następujące fizjologicznie akty-
wne systemy wyselekc-
jonowane z alg morskich: 
PHYSIO+, Fertiactyl�, 
Seact iv � .  Firma 
AGROCONSULT posiada 
w swojej ofercie nawozy 
dolistne z serii AGRIKER, 
zawierające makro i mik-
roelementy kompleksow-
ane bioaktywnymi amin-
okwasami. Podobny typ 
aktywatorów stanowią pre-
paraty TECNOKEL AMINO 
(Mo, B, Zn, MN, Cu, Fe, 
Mg, Ca, K) � firma AGRITECNO FERTILIZANTES. Bardzo 
ciekawym przykładem nawozu dolistnego o charakterze 
aktywatora jest HERBAGREEN®, dystrybuowany przez firmę 
NATURALCROP POLAND. Poza takimi pierwiastkami jak 
wysoko-przyswajalne i nietoksyczne formy wapnia, magne-
zu, żelaza, magnezu, potasu, sodu, siarki, fosforu, manganu, 
boru, kobaltu, miedzi i cynku, zaopatruje rośliny w krzem 
oraz tytan. Zastosowanie HERBAGREEN® powoduje 
następujące efekty: podwyższa tolerancję roślin na stresy 
związane z niedoborem wody, przymrozkami i upałami, 
podwyższa zawartość suchej masy, cukrów, witamin, fla-
wonoidów, fitosteroli, wydłuża długość przechowywania 
płodów, zwiększa biomasę i poprawia wyrównanie plonów, 
podnosi odporność roślin na choroby grzybowe i szkodniki, 
opóźnia infekcję oraz jej intensywność, poprawia witalność 
roślin, poprawia pobieranie składników pokarmowych, szc-
zególnie w sytuacji problemów z ustabilizowaniem pH 
gleby.

Zupełnym novum są nawozy dolistne zawierające składniki 
pokarmowe (makro- i mikroelementy) w formach chemic-
znych dotychczas niestosowanych lub w kombinacjach 
niespotykanych. Przykładem są:
� fosforyny potasu, miedzi, amonu i magnezu (w produk-

tach Phos 60 EU, AminoPower ResiPhos PK, Basfoliar 
Aktiv, Prewent P, linia FosÞ ron, Atlante Plus, ProFos 1000, 
PhosÞ k Line i wiele innych), które są często rejestrowane 
jako nawóz, a pełnią także funkcję produktu ograniczają-
cego presję chorób grzybowych 

� koncentraty aminokwasowe (pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego), lub pojedyncze aminokwasy (np. prolina), 
które dostarczając N i C organiczny dla komórek roślin 
pełnią równocześnie funkcję stymulacyjną (bardzo szero-
ka oferta rynkowa, za duża by podawać przykłady)

� preparaty zawierające krzem (Silvit, Optisil), składnik 
pokarmowy, ale tutaj zwiększający bierną odporność 
roślin na choroby i szkodniki oraz poprawiający jej gospo-
darkę wodną 

� preparaty zawierające ekstrakty z alg morskich lub słodko-
wodnych które posiadając związki mineralne (makro- 
i mikroskładniki) są bogate w aminokwasy i hormony 
roślinne, stymulujące procesy Þ zjologiczne roślin upraw-
nych (bardzo szeroka oferta rynkowa, za duża by podawać 
przykłady)

� tytan (Tytanit, INSOL 36 Tytan), srebro (VIFLO CAL S 
i VIFLO CHITOSOL SILVER, Sol-Vit MnCu+NANO), które 
jako składniki pokarmowe były dotychczas niedoceniane, 
a można je już kupić w formie środków do stosowania 

nalistnego, gdzie pełnią funk-
cje także stymulujące. 

Wymienione związki i pier-
wiastki są przykładem 
środków, które wykazują 
więcej niż jedno spektrum 
oddziaływania na rośliny. 
Obecnie trwa w Europie dys-
kusja nad wprowadzaniem do 
obrotu, klasyfikacją 
i procedurą rejestracji środków 
wykazujących tzw. �double 
effect�. Wymaga tego sytuacja 
rynkowa, gdyż rynek europe-

jski jest zasypany tego typu produktami � rolnicy mogą być 
zdezorientowani, gdy mają co innego w karcie rejestracyjnej 
produktu, a co innego w materiałach marketingowych. Poza 
tym sami producenci i dystrybutorzy domagają się spre-
cyzowania i nowelizacji prawa (dotyczy szczególnie 
Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej).

W powyższym opracowaniu podano jedynie przykłady 
nawozów dolistnych używanych w uprawach rolnych 
i ogrodniczych, oraz przykłady producentów i dystrybu-
torów tych środków. Na polskim rynku znajduje się cała 
gama takich preparatów. Autor w swoich badaniach od 
wielu lat testuje wielu z nich, głównie w kukurydzy, zawsze 
uzyskując pozytywne wyniki w postaci zwyżki plonów 
i polepszenia innych ważnych cech agronomicznych. Na 
podstawie własnych doświadczeń, z całym przekonaniem 
zalecam, aby nawozy dolistne stały się stałym elementem 
integrowanej produkcji roślinnej.

Nawozy dolistne umożliwiają przede 
wszystkim zapobieganie i likwidację 
skutków niedoboru mikroelementów, jak 
również innych składników niezbędnych 
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 
roślin. Ich stosowanie jest szczególnie 
uzasadnione w momencie wychodzenia 
roślin z warunków stresowych
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Jak maksymalnie  wykorzystać  potencjał plonotwórczy 
roślin uprawnych z uwzględnieniem uzyskania plonu 

wysokiej jakości? � to jedno z najczęściej zadawanych pytań 
podczas szkoleń z zakresu nawożenia. Wysokie i  dobrej ja-
kości plony są wypadkową wielu czynników. Ze względu na 
powierzchnię, jaką zajmują zboża w naszej strukturze upra-
wy, postaramy się odpowiedzieć na to pytanie na przykła-
dzie tej rośliny.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na uzyskany plon 
i jego jakość są:
� termin siewu
� nawożenie 
� agrotechnika i dobór odmian
� ochrona. 

Optymalnym terminem siewu dla zbóż ozimych w warun-
kach Polski jest trzecia dekada września, a w przypadku zbóż 

jarych � trzecia dekada marca do końca pierwszej dekady 
kwietnia. Opóźnienie terminu siewu skutkuje spadkiem plo-
nowania nawet do 20 proc.

Jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych jest 
nawożenie. Przy ustalaniu jego poziomu musimy zwrócić 
uwagę na :
� zasobność gleby w makro i mikroelementy
� pH gleby
� bilans makro i mikroelementów wnoszonych z nawozami 

doglebowymi a wynoszonych z plonem
� wykorzystanie danego składnika nawozowego przez rośli-

ny w roku zastosowania.
Stosowane przedsiewnie dawki nawozów w ilościach za-

lecanych przez specjalistów nie zawsze pokrywają potrzeby 
pokarmowe zbóż. Zjawisko to występuje przede wszystkim 
w czasie wiosennych chłodów i okresowych susz. Poza tym 

Marek Skomra
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

Nawożenie dolistne to recepta na  

Masa mikroelementów pobrana rocznie wraz z plonami roślin g/ha wg Ruszkowskiej
Roślina Fe B Mn Cu Zn Mo

Pszenica ozima
Jęczmień jary
Żyto
Owies

570�1210
25�735

210�390
330�760

90
20�260
20�46
22�48

160�635
95�670

160�410
350�1000

16�50
40�70
35�70
36�70

115�515
150�1060
120�320
125�285

4
3

n.o.
n.o.

Zalecane dawki i terminy stosowania koncentratów INSOL w zbożach
Cel zabiegu Faza rozwojowa Nawóz Dawka l/ha

Poprawa wschodów zaprawianie nasion INSOL J Tytan 50�100 ml/100 kg ziarna

Zapobieganie niedoborom 
mikroelementów

krzewienie INSOL 3  lub
INSOL 36 Tytan lub

INSOL Vital

1
3

2�5
Poprawa jakości ziarna lepsze 
wykorzystanie nawożenia NPK

początek strzelania w źdźbło

początek kłoszenia

INSOL 3 lub 
INSOL 36 Tytan lub

INSOL Vital
INSOL 3 lub

INSOL 36Tytan lub
INSOL Vital

1
3

3�6
1
3

3�6
Likwidacja niedoborów miedzi 1�2 zabiegi od fazy krzewienia 

co 10�14 dni
INSOL Cu 1

Likwidacja niedoborów 
manganu

1�2 zabiegi od fazy krzewienia 
co 10�14 dni

INSOL Mn 1

Likwidacja niedoborów 
fosforu i potasu

1�2 zabiegi od fazy krzewienia 
do kłoszenia

INSOL PK 6�9

UWAGA: INSOL PK stosować przemiennie z pozostałymi Insolami i siarczanem magnezu
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mikroelementy podane w formie nawozów doglebowych są 
wykorzystane w roku zastosowania tylko od 0,5 do 5 pro-
cent.

Dlatego dla uzupełnienia niedoborów tych składników 
proponuje się dolistne nawożenie uzupełniające, stosując 
płynne koncentraty typu INSOL.

Zboża wykazują bardzo dużą wrażliwość na brak miedzi 
i manganu, wrażliwe są też na brak molibdenu  i cynku. Nie-
dobory tych mikroelementów mogą obniżyć plony nawet 
o 20 proc. Zgodnie z prawem Liebiga �plon jest limitowany 
ilością składnika występującego w najmniejszej ilości, nawet 
kiedy pozostałe składniki mogą być w ilościach znacznie 
większych�. Najczęściej tym składnikiem są mikroelemen-
ty. Według badań IUNG, 49 proc. gleb Polski jest ubogich 
w mangan, a aż 62 proc. ubogich w miedź.

Mikroelementy spełniają w roślinie rolę biokataliza-
torów, uczestniczą w przemianach enzymatycznych, są 
odpowiedzialne za przebieg podstawowych procesów ży-
ciowych fotosyntezy, biosyntezy chloroÞ lu, oddychania, 
transpiracji i gospodarki wodnej. Regulują przemianę wę-
glowodanów i białek. Wpływają na kwitnienie i zawiązy-
waniu owoców.

Widocznymi objawami niedoboru mikroelementów w zbo-
żach są: chloroza i kruchość liści, żółknięcie i skręcanie się 
końców liści, brązowe plamy nekrotyczne na liściach, żółto-
zielone lub sine zabarwienie liści.

Wystąpienie takich objawów wymaga interwencyjnego 
stosowania nawożenia dolistnego.

Najlepszym nawozem zalecanym w uprawie zbóż jest 
INSOL 3. Dostarcza on zbożom niezbędne makroelementy 
oraz pełen zestaw mikroelementów. W doświadczeniach 
polowych wykonując w sezonie dwa opryski tym nawozem 
uzyskano znaczną poprawę wielkości i jakości plonu.

Wyszczegól-
nienie

Jednostka 
miary

Kontrola 2 x INSOL 3

Plon ziarna dt/ha 69,7 80,5

MTZ G 43,5 45,4

Białko proc. s.m. 12,4 12,6

Gluten proc. s.m. 28,0 29,0

Jeszcze lepsze efekty uzyskano stosując w okresie wegeta-
cji opryski kilkoma nawozami o zróżnicowanych składach 

� stosując nawożenie czterema nawozami w 3 terminach 
uzyskano zwyżkę plonu o 17,8 proc.

Kombinacja Termin oprysku Plon w dt/ha
Kontrola bez oprysku 50,5

Siarczan magnezu 7 H2O � 
5 proc + INSOL 36 Tytan 
� 3l/ha

27.04

59,5
INSOL 3 � 1 l/ha 9.05

INSOL Cu � 1l/ha 19.06

Nowym nawozem, który skutecznie likwiduje niedobory 
składników odżywczych jest INSOL Vital. Wzbogaci on od 
tego roku grupę nawozów mikroelementowych oferowanych 
przez INS.

W przypadku wystąpienia drastycznych objawów niedo-
boru miedzi (choroba nowin), należy zastosować nawóz do-
listny zawierający miedź w postaci schelatowanej INSOL Cu. 
Chelatyzacja przy użyciu naturalnego kompleksora  wpływa 
na pełną przyswajalność mikroelementów.

Bardzo ważnym okresem w rozwoju zbóż jest okres kieł-
kowania. Zastosowanie nowoczesnych nawozów z rodziny 
INSOL TYTAN do nawożenia donasiennego i dolistnego 
wpływa na równomierność wschodów zbóż i dostarczenie 
składników pokarmowych w najwcześniejszej fazie wzrostu. 
INSOL J TYTAN i INSOL  36 TYTAN to skompleksowana 
forma tytanu, pierwiastka, który jest niezbędny przy wytwa-
rzaniu chloroÞ lu. Zwiększa on również pobieranie azotu, po-
tasu i fosforu oraz mikroelementów z gleby.

W przypadku zbóż, zwłaszcza ozimych, należy dbać o to, 
aby nie wystąpił brak potasu. Wpływa on na zawartość skro-
bi w ziarnie, zwiększa zawartość białka i glutenu, zwiększa 
liczbę kłosów i odpowiada za  prawidłowy turgor komórek. 
Zboża ozime lepiej przezimowują  i są odporniejsze na okre-
sowe braki opadów atmosferycznych przy zastosowaniu IN-
SOL PK, który jest niezastąpionym nawozem płynnym uzu-
pełniającym braki fosforu i potasu � zawiera 10 proc. P2O5 

i 19 proc. K2O.
Optymalnym okresem stosowania nawożenia dolistnego 

jest czas od pełni krzewienia do fazy kłoszenia. 
Stosowanie zgodnie z zaleceniami Instytutu koncentra-

tów INSOL gwarantuje:
� likwidację niedoborów składników pokarmowych
� zwiększenie odporności na niekorzystne warunki atmosfe-

ryczne
� zwiększenie efektywności zastosowanych nawozów dogle-

bowych
� poprawę wyrównanie ziarna
� zwiększenie masy 1000 ziaren
� zwiększenie zawartości glutenu
� wzrost zawartości białka
� wzrost plonów. 

Dzięki zastosowaniu specjalistycznej technologii i wy-
korzystaniu posiadanej bazy naukowo-badawczej Insty-
tut Nowych Syntez Chemicznych produkuje koncentra-
ty nawozowe, które można stosować łącznie ze środkami 
ochrony roślin, mocznikiem i siarczanem magnezu. Łączne 
stosowanie nawozów INSOL i pestycydów zgodnie z zale-
ceniami Instytutu Ochrony Roślin w znacznym stopniu ob-
niża koszty zabiegu i wpływa na zwiększenie opłacalności 
produkcji.

 wysoki plon
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ZIEMNIAKI
NAWOZY DOGLEBOWE

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
PPC.ADOB 
Sp. z o.o. Sp. k.

ADOB PO N 200 g/l 
P2O5 40 g/l 
K2O 52,5 g/l 
MgO 4,5 g/l 
Cu 2,0 g/l 
S 3,5 g/l
B 0,75 g/l

400 l/ha 
Podczas sadzenia 
lub obredlania ziem-
niaków.

Płynny koncentrat nawozowy stosowany w rzędowej 
uprawie ziemniaka.

Greenland 
Technologia EM 
Sp. z o.o.

EM Naturalnie Ak-
tywny

Efektywne 
mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże, 
azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda, azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%, 
potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 20�
40 l/ha w oprysku 
min. 200 l wody/
ha. Oprysk można 
przeprowadzić od 
momentu gdy gleba 
ma temperaturę 
dodatnią (5�7ºC), po 
wykonaniu oprysku 
należy przeprowa-
dzić zabieg orki, lub 
bronowania (wymie-
szanie z glebą).

Poprawia strukturę gleby
Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych w glebie
Szybsze i bardziej wyrównane wschody roślin.

Luvena SA LUBOFOS POD ZIEM-
NIAKI

3,5% N
7,0% P205
25% K2O
3,5% CaO
2,5% MgO
21% SO3

Przed sadzeniem 
350�600 kg.

Nawóz posiada szybko i wolno działające formy fosforu, 
zawiera mikroelementy: B, Cu, Mn, Zn.

Luvena SA LUBOFOSKA 
3,5�10�20

Nawóz NPK 
(Ca, S) 
3,5�10�20 
� (12,5�25,5)

Luvena SA LUBOFOSKA 5�10�15 Nawóz NPK 
(Ca, S) 
5�10�15 � 
(12,5�30)

Luvena SA LUBOFOS 5�10�25 Nawóz NPK (S) 
5�10�25 � (15)

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
200�300 kg/ha

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Tarnogran 9 NPK (CaMgS) 
9�9�17�
(5�2�22)

W zależności od 
zawartości potasu 
w glebie, dawka na-
wozu dla ziemnia-
ków jadalnych bez 
obornika wynosi od 
500 do 700 kg/ha. 

Tarnogran 9 jest specjalistycznym nawozem przeznaczo-
nym do nawożenia ziemniaków, buraków, kukurydzy, zbóż 
jarych, użytków zielonych oraz warzyw, drzew i krzewów 
owocowych. Nawóz zapewnia optymalne wykorzystanie 
azotu, wpływa korzystnie na wielkość i wybarwienie owo-
ców, nadaje im aromat, ogranicza nadmierne gromadzenia 
się azotanów oraz przyczynia się do dobrego kiełkowania 
ziemniaków i zdrowotności bulw, a połączenie form siar-
czanowych potasu i magnezu w nawozie stosowanym pod 
ziemniaki wpływa decydująco na wielkość plonu i jakość 
bulw ziemniaka. 

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Bontar NPK (CaMgS) 
3�9�15�
(5�4�12)

W zależności od 
zawartości fosforu 
i potasu w glebie, 
dawka nawozu wy-
nosi od 300 do 400 
kg/ha. W uprawie 
ziemniaków jadal-
nych nawóz można 
stosować zarówno 
przedsiewnie jak 
i pogłównie pod 
któryś z zabiegów 
pielęgnacyjnych.

Nawóz zawiera potas wyłącznie w formie siarczano-
wej, zalecany jest do nawożenia roślin nie tolerujących 
wysokiego stężenia chloru, tj. ziemniaki, drzewa i krzewy 
owocowe, warzywa, chmiel i tytoń. Ze względu na wysoką 
zawartość siarki nawóz jest przydatny w nawożeniu roślin 
siarkolubnych tj. rzepak, groch, rośliny motylkowate 
i kapustne. 

Fosfan SA Siarczan Magnezu 
(nazwa handlowa: 
MagSul)

MgO 18% całko-
wity (15% MgO 
rozpuszczalnego 
w wodzie).
SO3 38% całko-
wita (34% roz-
puszczalna 
w wodzie).

100�300 kg/ha. 
Może być stosowa-
ny przedsiewnie 
i pogłównie.

Uniwersalny nawóz magnezowo�siarkowy, który nadaje 
się do stosowania na wszystkich glebach i pod większość 
roślin w uprawie polowej. 
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie magnezu i siarki. Składniki 
nawozu są łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz można 
stosować przedsiewnie i pogłównie. W obu przypadkach 
z dobrymi rezultatami. Nawóz przeznaczony jest do stoso-
wania pod ozime i jare rośliny uprawne.
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Fosfan SA Suprofos 25 5% N 

10% P2O5 
25% K2O
2,5% CaO
2% MgO
13% SO3

300�700 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz w postaci granulowanej, co zapewnia równomier-
ny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powol-
ne i równomierne uwalnianie wszystkich składników 
pokarmowych. Stosowana technologia produkcji zapewnia 
obecność wszystkich składników w każdej granulce nawo-
zu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przed-
siewnie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne. Stosowanie 
tego nawozu na łąki i pastwiska jest szczególnie wskazane, 
ponieważ zawarty w nim magnez poprawia jakość paszy. 
Ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do 
fosforu, jest to idealny nawóz pod rośliny okopowe i na 
gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego. 

Fosfan SA SuproFoska 20 10% P2O5 
20% K2O
5% CaO
4% MgO
15% SO3

300�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, produkowany w postaci granu-
lowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega 
pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnia-
nie fosforu i innych składników pokarmowych z nawozu. 
Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność 
wszystkich składników w każdej granulce nawozu. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przedsiew-
nie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

Fosfan SA SuproFoska 30 Plus 10% P2O5 
30% K2O 
9,5% SO3

300�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 26 3% N
12% P2O5
26% K2O
9% SO3

330�700 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 25 Plus 5% N 
10% P2O5 
25% K2O 
12% SO3

300�700 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 3�10�25 3% N 
10% P2O5 
25% K2O 
2% CaO 
15% SO3

300�700 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 5�12�24 5% N 
12% P2O5
24% K2O 
13% SO3

300�700 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA SuproFoska 11 4% N 
11% P2O5 
11% K2O 
7% CaO 
27% SO3

300�500 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.
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Fosfan SA Suproplon 12% N 

5% P2O5 
10% K2O
2% MgO 
35% SO3

500�700 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz przeznaczony do stosowania na 
wszystkich typach gleb, pod większość roślin uprawnych. 
Ustalając dawkę nawozu należy kierować się zapotrzebo-
waniem roślin na azot w początkowym okresie wegetacji. 
Zastosowanie nawozu pozwala wprowadzić do gleby 
uzupełniające ilości fosforu, potasu, magnezu oraz siarki. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przedsiew-
nie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

Fosfan SA Superfosfat prosty 19% P2O5
10% CaO 
28% SO3

200�350 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz fosforowy, który nadaje się do 
stosowania na wszystkich glebach i pod większość roślin 
w uprawie polowej.
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie fosforu i innych składników 
pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji 
gwarantuje obecność wszystkich składników w każdej 
granulce nawozu. Nawóz ten zawiera siarkę, która jest 
niezbędna głównie w nawożeniu rzepaku, ziemniaków 
i użytków zielonych. Składnik ten jest szczególnie cenny 
ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór 
siarki w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie 
roślin. Ponadto superfosfat zawiera wapń, który jest waż-
nym makroelementem oraz wpływa korzystnie na szereg 
właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność 
nawożenia. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz 
przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowany po-
głównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośli-
ny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie 
z zasadami racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony 
jest do stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
200�300 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

GRUPA AZOTY MOCZNIK 46% N Przed 
obsypaniem
150 kg/ha.

Azot z  mocznika jest udostępniany roślinom równo-
miernie. Forma amonowa wpływa na harmonijny wzrost 
i rozwój roślin, Wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza 
nadmierne pobieranie potasu. 

GRUPA AZOTY SALETRA 
AMONOWA 30%
MAKRO

30% N
2% MgO

Przed kwitnieniem 
70 kg/ha.

Posiada szybko działającą formę saletrzaną. Można mie-
szać z nawozami wieloskładnikowymi i solą pod 
warunkiem,że są suche.

Agrosimex ROSAHUMUS 85% kwasy 
humusowe, 
K2O 12%, 
Fe 0,6% 

3�6 kg/ha
nawóz należy 
stosować przed 
sadzeniem w formie 
oprysku doglebowe-
go w 300�500 l. 

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę 
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników 
pokarmowych, niweluje toksyczne działanie jonów metali 
ciężkich w glebie.

Agrosimex DELSOL 3% azotu (N) 
całkowitego oraz 
węgiel i �Co�
formulator�, 
stymulujący 
rozwój pożytecz-
nych bakterii 
glebowych.

1�2 l/ha w 300 l 
wody. Nawóz należy 
stosować przed 
sadzeniem lub po 
wschodach roślin.

Biologiczny regenerator gleby.

Agrosimex ROSAFERT ROSAFERT 
12�12�17
ROSAFERT 
5�12�24
ROSAFERT 
15�5�20
ROSAFERT 
10�8�24

Dawkowanie na 
podstawie analizy 
zawartości w glebie

Gama skutecznych granulowanych nawozów bezchlorko-
wych.

Police Mocznik stworzony 
pod kukur. i ziemniaka

Police Polifoska 21 - 200�300 kg/ha Przed sadzeniem, poprawia zdrowotność bulw i smak.

Police POLIFOSKA® 5 NPK(MgS) 
5-15-30-(2-7)

150�400 kg/ha Przed sadzeniem, dawka i formuła nawozu, zależy od 
intensywności uprawy, stosowania obornika itp.

Police POLIMAG® S NPK(MgS) 
10-8-15-(5-35) 
z mikroskładni-
kami

300�600 kg/ha Bezchlorkowy, pod bardzo wczesne jadalne oraz na chip-
sy, frytki itp.
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Police

POLIFOSKA® START
NPK(MgS) 12-
11-18-(2,7-26) 
z mikroskładni-
kami

300�600 kg/ha.

K+S KALI ESTAKieserit 25% MgO
50% SO3

100�150 kg/ha
przed sadzeniem.

ESTAKieserit to granulowany nawóz na bazie kizerytu, 
zawierający siarkę i magnez w formie w pełni 
rozpuszczalnej i natychmiast dostępnej dla roślin. 
Nawóz działa niezależnie od pH gleby, dzięki czemu 
może być stosowany na wszystkich stanowiskach. 
Jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

Atlantica Agricola Biocat�G (Black Pearl) Materia organicz-
na 70�80%, 
całkowita zawar-
tość N 11,0%,  
forma amonowa 
(NH4

+) 7,1 %, 
forma organiczna 
3,9% 
K2O 5,0% 
SO3 9,0% 

150�200 kg/ha. Nawóz granulowany o wysokiej zawartości materii orga-
nicznej i kwasów humusowe. Zalecany przede wszystkim 
w uprawie gatunków wymagających zasobnych i żyznych 
gleb. Aplikacja nawozu wzbogaca warstwę próchniczną 
w materię organiczną, odżywia i wpływa korzystnie na 
poprawę warunków wodno�powietrznych warstwy ornej. 
Może być stosowany z innymi nawozami granulowanymi 
(przedsiewnymi).

GZNF Fosfory AMOFOSKA NPK 
4-12-20                          

NPK 4:12:20 
12% SO3  
5% CaO 
+ mikroele-
menty

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory Amofoska 5-10-25 z 
borem

NPK 5:10:25 
14% SO3 
4% CaO  
0,1% B 
+ mikroele-
menty

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory Amofoska 4-10-28 NPK 4:10:28 
10% SO3 
5% CaO 
2,5% MgO  
0,1% B 
+ mikroele-
menty

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory SUPER FOS DAR 
40- SUPERFOSFAT 
WZBOGACONY

40% P2O5 
10% CaO 
+ mikroele-
menty

Przed siewem 
100�300 kg/ha.

Grupa Azoty S.A Siarczan amonu Azot całkowity 
(amonowy) 21%
Siarka 
siarczanowa 
24% S 
(60% SO3) - 
całkowicie 
rozpuszczalna 
w wodzie

Dawki kg/ha na 
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem:
ziemniak na obor-
niku: 100 (bardzo 
małe i małe), 150 
(średnie),
ziemniak bez obor-
nika: 150 (bardzo 
małe i małe), 200 
(średnie).

Grupa Azoty S.A. Saletrzak27 standard
N (CaO, MgO) 27(2,4)

Azot całkowity 
(N) 27% 
w tym: 
Azot saletrzany 
(NNO3-) 13,5 %
Azot amonowy 
(NNH4+) 13,5%
CaO rozp. w wodzie 
2%
MgO (całkowity) 

Dawki kg/ha na 
każde 10 ton bulw
w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem,
ziemniak na obor-
niku: 110 (małe), 
130 (średnie), 150 
(duże),
ziemniak bez obor-
nika: 150 (małe), 
167 (średnie),185 
(duże).
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Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA

Zaksan® N(całkowity) -32%
N(amonowy) � 16%
N(saletrzany) � 16%

Z obornikiem 
N1 (90�120)
N2 (110�130)
Bez obornika 
N1 (175�205)
N2 (155�260).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwie-
niu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami 
antyzbrylającymi, nie zbryla się trwale. Granule wielkości 
2�5mm. Gęstość nasypowa 0,98�1,0kg/dm3. Zaksan to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełnia-
czem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. 
Ze względu na higroskopijność może być mieszany z siar-
czanem amonu a bezpośrednio przed siewem z nawozami: 
Polidap, Polifoska, Polimag S, oraz solą potasową pod 
warunkiem że nawozy są suche.

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA

Salmag N(całkowity) -27,5%
N(amonowy) � 13,8%
N(saletrzany) � 13,7%
CaO-3,5%
MgO-4%

Z obornikiem 
N1 (110-140)
Bez obornikiem N1 
(215-250).

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o za-
barwieniu od beżowego do brązowego, wielkość 2-5mm. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbryla się 
trwale. Gęstość nasypowa 1kg/dm3. Salmag to mieszanina 
azotanu amonu(saletry amonowej) z węglanem wapnia 
i węglanem magnezu.

NAWOZY DOLISTNE
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

ARKOP Siarczan Magnezu 
Jednowodny

MgO 23%
SO4 46%,
Zn i Mn

5�7,5 kg/ha. Podczas 
całej wegetacji.

Siarczan Magnezu Jednowodny wzbogacony o mikro-
elementy. Poprawia procesy fotosyntezy i wykorzystanie 
azotu.

ARKOP ActiPlon Ziemniaki N, MgO, SO3, 
Fe, Mn, Zn, Cu, 
B, Mo

1�1,5 kg/ha 
Do fazy powstawa-
nia bulw.

Zawiera chelaty. Szybko i skutecznie zapobiega niedobo-
rom mikroskładników. Dedykowany specjalnie dla uprawy 
ziemniaków.

ARKOP Siarkomag SO3, MgO 2�3 l/ha 
Podczas całej we-
getacji.

Wysoko skoncentrowany nawóz zawiesinowy z siarką 
i magnezem. Uodparnia rośliny na warunki stresowe 
i choroby. Zwiększa produkcję białka. 

ARKOP Linia FoliarActiv NPK + różne 
mikroelementy

3�5 kg/ha 
w zależności od 
wybranego rodzaju 
produktu z linii 
FoliarActiv.

Linia nawozów NPK wzbogaconych w schelatowane mi-
kroelementy. Zalecana podczas stresu termicznego i wod-
nego oraz osłabienia roślin przez choroby i szkodniki.

Greenland 
Technologia EM 
Sp. z o.o.

EM Naturalnie Ak-
tywny

Efektywne 
mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże, 
azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda, azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%, 
potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 
20�40l w oprysku 
min.200l wody/ha. 
Należy przeprowa-
dzić 2�3 opryski 
w odstępach min. 
2�3 tygodniowych 
w sezonie wegetacji.

Stymulacja wzrostu i rozwoju roślin.
Poprawa zdrowotności i kondycji roślin.

NaturalCrop Herbagreen Ca, Si, Mg, Fe, 
Ti, Mn

Rozwiniętych 8 lub 
więcej liści � 1,5�2 
kg, liście zakrywają 
80�90% między-
rzędzi � 1,5�2 kg, 
przed kwitnieniem 
� 1,5�2 kg.

Odżywienie w niezbędne mikroelementy, zagęszczenie 
soku komórkowego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 11�52�8 + mikro

11% N 
52% P2O5
8% K2O
0,01% B
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny nawóz krystaliczny o wysokiej zawartości 
fosforu. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krze-
wienie roślin. Szczególnie zalecany w okresie niskich 
temperatur wpływających na ograniczenie pobierania 
fosforu z gleby lub innych podłoży. Nawóz przeznaczony 
jest do nawożenia wielu gatunków roślin, szczególnie 
w początkowym okresie ich wzrostu i rozwoju. Zawiera 
związki bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, a tym 
samym łatwo przyswajalne dla roślin. Preparat może być 
stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej 
w formie roztworu wodnego.
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Fosfan SA Fructus Professional 

NPK 12�12�36 + 
mikro

12% N 
12% P2O5 
36% K2O 
6% SO3
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, nawóz krystaliczny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 20�20�20 + 
mikro

20% N, 
20% P2O5 
20% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, zrównoważony nawóz krystaliczny z wysoką 
koncentracją składników odżywczych. Przeznaczony jest 
do stosowania w celu silnej stymulacji rozwoju roślin 
oraz w sytuacjach stresowych, gdy roślina ma ograniczone 
możliwości pobierania składników odżywczych z podłoży 
lub gleby. Preparat może być stosowany przez cały okres 
wegetacji roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Plantator NPK 
6�3�6 + mikro

6% N, 
3% P2O5
6% K2O
0,01% B 
0,02% Cu 
0,04% Fe 
0,02% Mn 
0,002% Mo 
0,01% Zn

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 
0,75�2,5%.
Zaleca się nie 
przekraczać dawki 5 
litrów/ha.

Nowoczesny, nawóz płynny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

INTERMAG PLONVIT 
ZIEMNIAK

N 15,0% 
MgO 2,5% 
SO3 2,5%
B 0,4% 
Cu 0,2% 
Fe 0,3%
Mn 0,6% 
Mo 0,005% 
Zn 0,65%

2 l/ha. Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny, który dostarcza 
roślinom mikroelementy w proporcjach odpowiadających 
wymaganiom pokarmowym ziemniaków, a także magnez 
i azot poprawiający pobieranie i przyswajanie mikroele-
mentów. 

INTERMAG ALKALIN PK 10:20
INTERMAG BORMAX
INTERMAG MIKROVIT 

MANGAN
INTERMAG MIKROVIT CYNK
INTERMAG INTERMAG 

CHELAT Mn�13
INTERMAG INTERMAG 

CHELAT Zn�14
INTERMAG PLONVIT OPTY
INTERMAG PLONVIT 

PHOSPHO
INTERMAG PLONVIT KALI
INTERMAG PLONVIT NITRO
INTERMAG UNI PK 10:18
INTERMAG WAPNOVIT
NaturalCrop Herbagreen Ca, Si, Mg, Fe, 

Ti, Mn
Rozwiniętych 8 lub 
więcej liści � 1,5�2 
kg, liście zakrywają 
80�90% międzyrzę-
dzi � 1,5�2 kg, przed 
kwitnieniem 
� 1,5�2 kg.

Odżywienie w niezbędne mikroelementy, zagęszczenie 
soku komórkowego.

KAZGOD FOLIQ Kombimax 28% N
21% K2O
6% MgO 
+MIKRO
ELEMENTY

3 zabiegi� dawka 
3 l/ha pierwszy 
w okresie intensyw-
nego rozwoju liści 
i łodyg, drugi na 
początku kwitnienia 
trzeci 14 dni po 
drugim. 

Poprawia rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odpor-
ność na warunki stresowe, zwiększa plon i poprawia jego 
jakość. 
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KAZGOD FOLIQ 

Makro K
15% N
8% P2O5
38% K2O
+MIKRO
ELEMENTY

2�3 zabiegi od fazy 
formowania pędów
do osiągnięcia 40%
masy końcowej 
bulw.
Dawka 2�3 l/ha.

Poprawa gospodarki wodnej, lepsza odporność
na niskie temperatury, wyższa tolerancja na szkodniki 
i choroby.

KAZGOD FOLIQ
Mikromix

12% N
15% K2O
4% MgO
7% SO3
+MIKRO
ELEMENTY

2 zabiegi: pierwszy 
w okresie zawiązy-
wania bulw, drugi � 
po kwitnieniu.
Dawka 1 l/ha. 

Skład produktu został skomponowany tak, aby korespon-
dował z wymaganiami Þ zjologicznymi upraw intensyw-
nych.
Większy turgor roślin, zwiększenie zawartości skrobi. 

KAZGOD PHOS 60 10% N
5% K
43% P2O5 w for-
mie fosforynu

3�4 razy od momen-
tu zagrożenia
infekcją w odstę-
pach 10�14dni.
Dawka 1,5�2l/ha.

Nawóz płynny i zarazem naturalny fungicyd o działaniu 
systemicznym. Przydatny w podnoszeniu tolerancji na pa-
togeny oraz w zwalczaniu chorób m.in. zarazy ziemniaka. 
Pobudza układ odpornościowy,wzmacnia strukturę błon 
i ścian komórkowych.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL 7 N 15%
B 0,5%
Cu 0,5%
Mn 1,1%
Zn 1,5%

Dawka 1�2 l/ha
Termin: przed 
kwitnieniem, w mo-
mencie zagrożenia 
zarazą ziemniaczaną 
2 zabiegi co 7 dni.

Nawóz wykazuje działanie ograniczające rozwój zarazy 
ziemniaka.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL PK P2O5 10,0%
K2O 19,0%

Dawka 6�9 l/ha
Termin: w momen-
cie tworzenia bulw.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL B B 10,0% Dawka 1�2 l/ha
Termin: przed zwar-
ciem międzyrzędzi.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL Mn Mn 5,0% Dawka 1,0 l/ha
Termin: przed kwit-
nieniem.

Cheminova Zinc 69 Zn 700 g/l Po pierwszym 
tygodniu od pełnych 
wschodów. 1,0�3,0 
l/ha. Powtórzyć w 
przypadku silnych 
niedoborów. W 
przypadku lekkich, 
bezobjawowych 
niedoborów można 
dwukrotnie zasto-
sować 
0,5 l/ha w okresie 
wiosenno-letnim.

Uderzeniowa dawka cynku zwiększa efektywność nawoże-
nia azotem oraz odporność roślin.
Najwyższe stężenie cynku
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny
Szczególnie przydatny w nawożeniu kukurydzy
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

Cheminova Hi�Phos P2O5 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l

Aby zwiększyć 
liczbę bulw � 
10 l/ha w fazie 
zawiązywania bulw. 
Aby zwiększyć masę 
bulw � 
5 l/ha na początku 
okresu wzrostu 
bulw i powtórzyć co 
najmniej raz w trak-
cie wzrostu bulw. 
Drugi oprysk 
powinien być 
uzależniony od wy-
niku analizy tkanek 
roślin i nie mieć 
miejsce później niż 
10 dni po pierw-
szym zabiegu.

Hartowanie roślin.
Zabezpieczenie roślin przed trudnymi warunkami na 
polu poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych w tym 
okresie makroelementów.
Skuteczne dostarczenie fosforu w krytycznych dla rośliny 

momentach.
Wysoka koncentracja składników odżywczych.
Roztwór wodny zapewnia doskonałe wnikanie do liści.
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

CHEMIROL OPTI ZIEMNIAK Azot 13 %
Fosfor 10 %
Potas 20 %
Mg 2 %
SO3 19 %
B 0, 95 %
Cu 0,10 %
Fe 0,10 %
Mn 0,40 %
Mo 0,04 %
Cynk 0,30%

Wiosna przed kwit-
nieniem � 3�5 kg/ha

Wiosna po wykształ-
ceniu zielonych 
jagód � 3�5kg/ha. 

Specjalistyczny nawóz przeznaczony do stosowania 
w uprawach ziemniakow. Z uwagi na bardzo dużą po-
wierzchnie lisci i  konieczność wielokrotnego stosowania 
zabiegow ochronnych ziemniaki są szczególnie podatne 
na nawożenie dolistne. Zbilansowany skład z podwyż-
szoną zawartością potasu wpływa na dobre ulistnienie, 
duży plon bulw oraz zwiększenie odporności na susze 
i choroby.
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ADOB Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%

MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

5 litrów/ha zakrywa-
nie międzyrzędzi.

ADOB Adob® 2.0 Mn Mn 9% schela-
towane przez 
IDHA

2�3 litry/ha zakry-
wanie międzyrzędzi.

ADOB ADOB® Bor 
lub Solubor® DF

N 7,8%
B 15% 
lub B 17,5%

1 kg/ha zakrywanie 
międzyrzędzi.

ADOB Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%
MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

5 litrów/ha początek 
tworzenia bulw.

ADOB ADOB® PK P2O5 25% 
K2O 19%

8 litrów/ha początek 
tworzenia bulw.

ADOB ADOB® Bor 
lub Solubor® DF

N 7,8%
B 15% 
lub B 17,5%

1 kg/ha początek 
tworzenia bulw. 

ADOB ADOB® PK P2O5 25%
K2O 19%

6�8 litrów/ha 
po kwitnieniu.

ADOB ADOB® Bor 
lub Solubor® DF

N 7,8%
B 15% 
lub B 17,5%

1 kg/ha po kwitnie-
niu.

Agrosimex ASX Plus Gama nawozów 
makro i mikro-
elementowych w 
zależności od po-
trzeb o zwiększo-
nej zawartości 
fosforu, potasu, 
magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez 
Plus
ASX Makro Plus
 

Po wytworzeniu 
pokroju rośliny, 
przed zwarciem 
międzyrzędzi 
2�4 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

Agrosimex ROSASOL
8�24�34

8% N 
24% P2O5 
34% K2O
2% MgO 
Mikroelemen-
ty: bor, miedź, 
żelazo, mangan, 
cynk

Przed zwarciem 
międzyrzędzi 
4�5 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Nawóz makro i mikroelementowy uzupełniający niedobo-
ry składników pokarmowych.

Agrosimex ROSASOL
15�30�15

15% N
30% P2O5 
15% K2O 
7,9% SO3
Mikroelemen-
ty: bor, miedź, 
żelazo, mangan, 
cynk

Przed zwarciem 
międzyrzędzi 
4�5 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Nawóz makro i mikroelementowy uzupełniające niedobo-
ry składników pokarmowych.

Agrosimex FosÞ ron Mg 3% N
39,5% P2O5
9,9% MgO 

1�2 zabiegi w okre-
sie wiązania bulw 
2�4 l/ha 
w 200�300 l wody.

FosÞ ron to nowa generacja nawozów łącząca w sobie dwa 
działania: dostarczanie składników odżywczych, działanie 
fungistatyczne � podnoszenie tolerancji roślin na patoge-
ny, hamowanie wzrostu grzybni.

Agrosimex BOLERO 9,2% B 120 g/l
Bor w postaci 
dziesięciowodne-
go pentaboranu 
sodu
Dodatek sorbi-
tolu zapewnia 
szybkie pobiera-
nie B i włączanie 
w metabolizm

Po wytworzeniu 
pokroju krzaka, 
powtórzyć zabieg po 
14 dniach � 
1,5 l/ha w 300 l 
wody.

Uzupełniające odżywianie borem.
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Atlantica Agricola Razormin Azot całkowity 

N 4%
P2O5  4%
K2O 3%
B 0,1%
Zn 0,085%
Mn 0,1%
Cu 0,02%
Mo 0,01%
Fe 0,4%
polisacharydy 
3%
wolne amino-
kwasy 7%
materia organicz-
na 25%

0,5� 1,0 l/ha 
formowanie i rozwój 
bulw
.

Korzystnie wpływa na rozwój organów podziemnych na 
tempo ich wzrostu, zapobiega drobnieniu bulw a  dodatek 
aminokwasów działa regenerująco na system korzeniowy 
rozwijający się w stresowych warunkach: niska temperatu-
ra, zasolenie, wahania wilgotności. 

Atlantica Agricola Atlante Fosfor w formie 
tlenkowej (P2O5) 
30%
Potas w formie 
tlenkowej (K2O) 
20%

1,0 l/ha 
rozwój liści i formo-
wanie pędów,
początek wiązania 
bulw.

Nawóz dolistny, który zaopatruje rośliny w kluczowe 
składniki odżywcze, ale dodatkowo poprzez formułę 
fosforynu potasu, działa systemiczne aktywując naturalne 
systemy obronne i uruchamia szereg reakcji mających na 
celu zatrzymanie infekcji m.in.: zarazę ziemniaka. Potas 
przeciwdziała negatywnym skutkom suszy. Nawóz należy 
zastosować min. 2 razy.

Atlantica Agricola Kelik K Potas w formie 
tlenkowej (K2O) 
33,3%
EDTA 3%

1,0 l/ha
� rozwój bulw.

Nawóz uwzględniający zasady integrowanej ochrony 
roślin: zastosowana formuła nawozu utrudnia wnikanie 
grzybów w głąb tkanek roślinnych a jednocześnie zawiera 
aż 33% potasu, co wpływa na kształtowanie i  poprawę pa-
rametrów jakościowych plonu,  tworzenie i gromadzenie 
białka i skrobi w bulwach oraz jakość ziaren skrobiowych.

Atlantica Agricola Microcat Zn�Mn Zn 11,7%
Mn 7,3%
azot całkowity 
(N) 8,8%
wolne amino-
kwasy 2,9%
materia organicz-
na 19%

1,0 l/ha
� 3�5 liście na głów-

nym pędzie
� wzrost i rozwój 

bulw.

Produkt zabezpieczający przed niedoborem  kluczowych 
w uprawie ziemniaka mikroelementów, z dodatkiem ami-
nokwasów i kwasów organicznych. Dzięki właściwościom 
chelatującym aminokwasów, mikroskładniki są doskonale 
przyswajane i pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój 
bulw  oraz dobrą jakość skórki. 

Atlantica Agricola Solucat NPK 19�19�19
0�40�28

3 kg/ha
� faza intensywne-

go wzrostu masy 
zielonej

� faza tworzenia sto-
lonów, tuberyzacji.

Nawozy krystaliczne przeznaczone do uzupełnienia 
nawożenia podstawowego w odpowiednich proporcjach. 
Stosowane dolistnie gwarantują dostępność składników 
odżywczych i zapobiegają niedoborom składników pokar-
mowych.

K+S KALI EPSOTop 16% MgO
32,5% SO3

3�5 kg na 
100 l wody, 
przed i w fazie 
kwitnienia.

EPSOTop to szybko działający nawóz magnezowo-
siarkowy. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia 
doglebowego, szczególnie ważny w fazach 
zwiększonego zapotrzebowania na magnez i siarkę, 
również w sytuacjach występowania widocznych 
niedoborów. Jest nawozem dopuszczonym do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym.

K+S KALI EPSOMicrotop 15% MgO
31% SO3
0,9% B
1% Mn

5 kg na 100 l wody, 
razem ze środkami 
ochrony roślin/
łącznie na ha ok. 
25 kg nawozu.

EPSOMikrotop to szybko działający nawóz magnezowo-
siarkowy z borem i manganem. Jest idealnym 
uzupełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie 
ważny w fazach zwiększonego zapotrzebowania na 
magnez i siarkę, również w sytuacjach występowania 
widocznych niedoborów.

STYMULATORY WZROSTU
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 
koncentrat ami-
nokwasowy

Rozwiniętych 8 lub 
więcej liści � 1 l; 
liście zakrywają 
80�90% międzyrzę-
dzi � 1�1,5 l; przed 
kwitnieniem � 
1,5 kg.

Stymulacja rozwoju, poprawa pobierania mikroelemen-
tów.

INTERMAG FOSFYN
INTERMAG FROSTEX
INTERMAG GROWON
INTERMAG OPTYCAL
INTERMAG OPTYSIL
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INTERMAG ROOTSTAR
INTERMAG TYTANIT
NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 

koncentrat ami-
nokwasowy

Rozwiniętych 8 lub 
więcej liści � 1 l; 
liście zakrywają 
80�90% międzyrzę-
dzi � 
1�1,5 l; przed kwit-
nieniem � 1,5 kg.

Stymulacja rozwoju, poprawa pobierania mikroelemen-
tów.

KAZGOD FOLIQ
Aminovigor

2% P2O5
2% K2O
mikroelementy
aminokwasy
witaminy

1�2 zabiegi od
wczesnych
stadiów rozwoju.
Dawka 2�3 l/ha.

Stymulator wzrostu, rozwoju i naturalnej odporności ro-
ślin na choroby i stres Þ zjologiczny. Szczególnie zalecany 
do wspomagania procesów regeneracyjnych roślin. 

KAZGOD FOLIQ
Ascovigor

Mikroelementy,
wyciąg z alg 
morskich,
hormony wzro-
stu,
aminokwasy
witaminy, jod

1 zabieg w okresie 
wzrostu liści
i łodyg.
Dawka 2�3 l/ha.

Poprawia kondycję upraw, wzrost odporności na choroby 
grzybowe. Przyspiesza regenerację uszkodzeń spowodowa-
nych działaniem czynników niekorzystnych.

Cheminova Amalgerol 234,5 gram w li-
trze elementar-
nego węgla pod 
postacią łatwo 
przyswajalnych 
węglowodanów 
będących dosko-
nałą pożywką 
dla naturalnych 
drobnoustrojów 
glebowych
esencje
pierwiastki 
śladowe
wyciągi z ziół
oleje roślinne

3,0�5,0 l/ha w fazie 
pomiędzy grubie-
niem stolonów, 
a zawiązywaniem 
się bulw. Powtórzyć 
3 razy, co 10�14 dni.

Plony i gleba takie jak trzeba!
Stymuluje metabolizm roślin i wzrost aktywności mi-
krobiologicznej gleby. Biologiczny środek wpływający 
na rozwój roślin oraz dostarczający składniki odżywcze 
drobnoustrojom glebowym.
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Chemirol Nano Active 2�3 aplikacji: 

Pierwszy oprysk po 
pełnych wschodach 
(10�15 cm 
wysokości roślin), 
kolejne opryski co 
14�21 dni. 
Dawka: 2 kg/ha.

Chemirol Nano Active Forte 2�3 aplikacji: 
pierwszy oprysk po 
pełnych wschodach 
(10�15 cm 
wysokości roślin), 
kolejne opryski co 
14�21 dni.
Dawka: 4 kg/ha.

Chemirol Dynamic Cresco Stosować w fazie 
od 2 do 6 liści wła-
ściwych. Zalecana 
dawka 1,0�1,2 l/ha.

Chemirol Kelpak Moczyć sadzenia-
ki przez 5 minut 
przed sadzeniem 
w roztworze o stę-
żeniu 0,2�0,4% 
lub opryskiwać 
w trakcie sadzenia 
cieczą użytkową 
o stężeniu 0,5%. Po 
pełnych wschodach 
opryskiwać rośliny 
stosując dawkę 2�4 
l/ha oraz powtórzyć 
po 14�28 dniach 
używając środek 
w dawce 2 l/ha.

Agrosimex HUMICRAFT Liquid Kwasy humuso-
we � 10%
Alginat potasu 
� 10%
Aminokwasy � 
10%
K2O 3,0%
Fe 0,3%

Oprysk dolistny 
1 l/ha w 300 l wody 
(co 14�21 dni).

Płynny, rozpuszczalny w wodzie
organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. 
Wpływa na poprawę kondycji, działa antystresowo.

Agrosimex AMINOPOOL 70 11% azot całko-
wity (N)
75% aminokwa-
sów ogółem
70 % wolnych 
aminokwasów
80% materia 
organiczna

100 g/100 l wody 
w połączeniu z fun-
gicydami, insektycy-
dami, herbicydami, 
regulatorami wzro-
stu oraz nawozami 
dolistnymi. (z wy-
jątkiem fungicy-
dów miedziowych 
i siarkowych oraz 
herbicydów sulfony-
lomocznikowych).

Podnosi tempo przemieszczania substancji aktywnych 
ŚOR oraz składników pokarmowych, poprawia kondycje 
roślin, działa antystresowo.

Atlantica Agricola Aminocat 30% wolne amino-
kwasy  30%
azot całkowity 
N 6%
P2O5 1%
K2O 1%

0,5 l/ha
� 3�5 liści na głów-

nym pędzie
� początek formowa-

nia bulw
� interwencyjnie 

po wystąpieniu 
stresów, np. słabe 
przezimowanie,  
susze, poparzenia, 
przyhamowania 
i zaburzenia wzro-
stu po zabiegach 
pestycydowych, 
uszkodzenia po 
gradobiciu.

Zaleca się również dodawanie niewielkiej dawki Amino-
catu (0,1�0,15 l/ha) do wszystkich
zabiegów dolistnych (poza herbicydowym) w celu po-
prawy wchłaniania składników odżywczych, substancji 
aktywnych zawartych w ŚOR  i wpływu na efektywność 
wykonywanych zabiegów.



BURAKI
NAWOZY DOGLEBOWE

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
PPC.ADOB 
Sp. z o.o. Sp. k.

ADOB SB�2 N 230 g/l 
P2O5 19,7 g/l 
Na 85 g/l 
MgO 3,0 g/l 
Mn 2,4 g/l 
B 0,76 g/l
Fe 0,60 g/l

330 l/ha podczas 
siewu buraków.

Płynny koncentrat nawozowy stosowany w rzędowej upra-
wie buraka cukrowego. Aplikacja doglebowa.

Greenland 
Technologia EM 
Sp. z o.o.

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne 
mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże, 
azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda, azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%, 
potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 20�
40 l/ha w oprysku 
min. 200 l wody/
ha. Oprysk można 
przeprowadzić od 
momentu gdy gleba 
ma temperaturę 
dodatnią(5�7º C), po 
wykonaniu oprysku 
należy przeprowa-
dzić zabieg orki, lub 
bronowania(wymie-
szanie z glebą).

Poprawia strukturę gleby.
Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych w glebie.
Szybsze i bardziej wyrównane wschody roślin.

Luvena SA LUBOFOS 
POD BURAKI

Nawóz NPK 
(Ca, Na, S) 
3,5�10�21 
� (6�2,2�17)
z borem 0,2 B

Luvena SA LUBOFOS 5�10�25 Nawóz NPK (S) 
5�10�25 � (15)

Luvena SA LUBOFOSKA 5�10�15 Nawóz NPK 
(Ca,S) 5�10�15 � 
(12,5�30)

Nawozy płynne
do stosowania doglebowego oraz dolistnego

skład kg/ha skład kg/ha

00,08N50,8N

P2O5 P80,74 2O5 16,00

K2 K08,25O 2O 21,00

08,1OgM23,1OgM

03,0B0,1*Zn

08,0*Cu84,4S

04,1S07,0B

01,0*Mn

gęstość 1,21-1,23 g/cm3

gęstość 1,23-1,24 g/cm3

ADOB® OR 
Rzepak, dawka: 440 l/ha

ADOB® PO
Ziemniak, dawka: 440 l/ha

skład kg/ha skład kg/ha

41,87N75,67N

P2O5 P35,6 2O5 15,63

K81,82aN 2O 20,69

99,0OgM99,0OgM

*Mn 02,0*Zn87,0

97,0S52,0B

02,0*Fe

gęstość 1,31-1,33 g/cm3

gęstość 1,28-1,30 g/cm3

ADOB® SB-2
Burak cukrowy, dawka: 330 l/ha

ADOB® Ma
Kukurydza, dawka: 330 l/ha

Klucz do
skutecznego
nawożenia

www.adob.com.pl
*Mikroelementy w formie chelatów IDHA lub EDTA.
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Luvena SA LUBOFOS 12 Nawóz PK 

(Ca, Mg, S) 
12�20 
� (5�4,5�10)

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
200�300 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Tarnogran K NPK (CaMgS) 
3�10�21�(6�3�
18) z B, Zn

W zależności od 
zawartości fosforu 
i potasu w glebie 
dawka nawozu dla 
buraków cukrowych 
i pastewnych wy-
nosi od 550 do 900 
kh/ha. 

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierają-
cym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładni-
ków pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim 
do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, 
roślin strączkowych i drzew owocowych. Nawóz można 
stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwa-
śnego. 

Zakłady 
Chemiczne �Siar-
kopol� Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Wap Mag z mikroele-
mentami

CaMg 28�16 
z B, Cu, Mo, Zn

Jest to nawóz przed-
siewny. Mieszanki 
z innymi nawozami 
najlepiej jest sporzą-
dzać bezpośrednio 
przed wysiewem. 
Stosowana dawka 
nawozu powinna 
mieścić się w gra-
nicach 130�350 
kg/ha (tj. 20�50 kg 
MgO/ha), przy czym 
ewentualnej jej 
korekty należy do-
konać w zależności 
od zasobności gleby 
w wapń i magnez 
oraz mikroskładniki 
pokarmowe.

Nawóz przeznaczony jest do nawożenia roślin o wysokim 
poziomie intensywności produkcji, głównie rzepaku, 
buraków cukrowych i kukurydzy. Może być stosowany 
samodzielnie lub jako składnik mieszanek nawozowych 
przygotowywanych pod konkretne potrzeby nawożonej 
rośliny. Zróżnicowane pod względem rozpuszczalności 
formy makroskładników występujących w nawozie sprzy-
jają systematycznemu uwalnianiu składników z granuli 
w całym okresie wegetacji roślin.

Fosfan SA Suprofos 25 5% N 
10% P2O5 
25% K2O 
2,5% CaO 
2% MgO 
13% SO3

500�750 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz w postaci granulowanej, co zapewnia równomier-
ny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powol-
ne i równomierne uwalnianie wszystkich składników 
pokarmowych. Stosowana technologia produkcji zapewnia 
obecność wszystkich składników w każdej granulce nawo-
zu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przed-
siewnie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne. Stosowanie 
tego nawozu na łąki i pastwiska jest szczególnie wskazane, 
ponieważ zawarty w nim magnez poprawia jakość paszy. 
Ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do 
fosforu, jest to idealny nawóz pod rośliny okopowe i na 
gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego. 

Fosfan SA Siarczan Magnezu 
(nazwa handlowa: 
MagSul)

Magnez (MgO) 
18% całkowi-
ty (15% MgO 
rozpuszczalnego 
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% 
całkowita (34% 
rozpuszczalna 
w wodzie).

100�300 kg/ha. 
Może być stosowa-
ny przedsiewnie 
i pogłównie.

Uniwersalny nawóz magnezowo-siarkowy, który nadaje 
się do stosowania na wszystkich glebach i pod większość 
roślin w uprawie polowej. 
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie magnezu i siarki. Składniki 
nawozu są łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz można 
stosować przedsiewnie i pogłównie. W obu przypadkach 
z dobrymi rezultatami. Nawóz przeznaczony jest do stoso-
wania pod ozime i jare rośliny uprawne.

Fosfan SA SuproFoska 20 10% P2O5
20% K2O
5% CaO 
4% MgO 
15% SO3

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA SuproFoska 30 Plus 10% P2O5
30% K2O 
9,5% SO3

350�450 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.
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Fosfan SA Suprofos 26 3% N 

12% P2O5
26% K2O
9% SO3

500�750 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 25 Plus 5% N 
10% P2O5
25% K2O 
12% SO3

500�750 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 3�10�25 3% N 
10% P2O5 
25% K2O 
2% CaO 
15% SO3

500�700 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos 5�12�24 5% N 
12% P2O5
24% K2O 
13% SO3

500�750 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA SuproFoska 11 4% N 
11% P2O5
11% K2O
7% CaO
27% SO3

400�500 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie 
deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej 
granulce nawozu. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
nawóz przedsiewnie. Nawóz ten może być także stoso-
wany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji 
pod rośliny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, 
zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fosfan SA Suprofos rzepak 4% N 
12% P2O5
22% K2O 
2% SO3
0,2% B

450�700 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Nawóz w postaci granulatu, co korzystnie wpływa na 
równomierny wysiew, zapobiega pyleniu oraz powodu-
je sukcesywne i równomierne uwalnianie składników 
pokarmowych z nawozu. Technologia produkcji zapewnia 
obecność wszystkich deklarowanych składników w każdej 
granulce nawozu. Suprofos Rzepak przeznaczony jest 
w pierwszej kolejności do stosowania pod rzepak ozimy 
i jary. Uniwersalne właściwości tego nawozu powodują, 
że może być stosowany z powodzeniem pod inne rośliny 
wymagające dobrego zaopatrzenia w makroskładniki 
pokarmowe oraz bor (na przykład: inne rośliny z rodziny 
krzyżowych, buraki cukrowe i pastewne). Pod zboża, 
trawy w uprawie polowej, a także na użytkach zielonych 
nawóz może być stosowany wyłącznie w ograniczonych 
dawkach. Właściwie skomponowany skład pokarmowy 
tego nawozu, zapewnia wysoki i dobry pod względem 
jakościowym plon uprawianych roślin. Najlepsze efekty 
uzyskuje się, stosując nawóz przedsiewnie. Nawóz ten 
może być także stosowany pogłównie, wiosną w momen-
cie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime (rzepak, zboża) 
lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasadami racjonalnego 
nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do stosowania pod 
ozime i jare rośliny uprawne. Nawóz może być stosowany 
na większości typów gleb a szczególnie ubogich w potas 
oraz bor.

Fosfan SA Suproplon 12% N 
5% P2O5
10% K2O
2% MgO 
35% SO3

600�800 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz przeznaczony do stosowania na 
wszystkich typach gleb, pod większość roślin uprawnych. 
Ustalając dawkę nawozu należy kierować się zapotrzebo-
waniem roślin na azot w początkowym okresie wegetacji. 
Zastosowanie nawozu pozwala wprowadzić do gleby 
uzupełniające ilości fosforu, potasu, magnezu oraz siarki. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przedsiew-
nie. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, 
wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime 
(rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasada-
mi racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony jest do 
stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.
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Fosfan SA Superfosfat prosty 19% P2O5

10% CaO
28% SO3

200�350 kg/ha.
Zaleca się stosowa-
nie przedsiewne, ale 
dopuszczalne jest 
także pogłówne.

Uniwersalny nawóz fosforowy, który nadaje się do 
stosowania na wszystkich glebach i pod większość roślin 
w uprawie polowej.
Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia 
równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje 
równomierne uwalnianie fosforu i innych składników 
pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji 
gwarantuje obecność wszystkich składników w każdej 
granulce nawozu. Nawóz ten zawiera siarkę, która jest 
niezbędna głównie w nawożeniu rzepaku, ziemniaków 
i użytków zielonych. Składnik ten jest szczególnie cenny 
ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór 
siarki w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie 
roślin. Ponadto superfosfat zawiera wapń, który jest waż-
nym makroelementem oraz wpływa korzystnie na szereg 
właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność 
nawożenia. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz 
przedsiewnie. Nawóz ten może być także stosowany po-
głównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośli-
ny ozime (rzepak, zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie 
z zasadami racjonalnego nawożenia. Nawóz przeznaczony 
jest do stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

INTERMAG TERRASTART

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5% Przedsiewnie 
200�300 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

Yara ProBeta N 15%
P 8% 
K 10%
Mg 1,5%
S 2%
B 0,1%
Mn 0,6%
Na 8%

700 kg/ha, 
przedsiewnie. 

Kompleksowy nawóz lecz za mało zawiera potasu. 

KAZGOD Total Plon CORN N 7%
P 20%
K 30%
S 2%
B 0,1%
Zn 0,1%

300 kg/ha jesienią 
przed orka + 250kg/
ha wiosną przed-
siewnie.

Grupa Azoty Polifoska 6 N 6%
P 20%
K 30%
S 7%

300 kg/ha jesienią 
przed orka + 250kg/
ha wiosną.

Luvena Lubofos Pod Buraki NPK (Ca, Na, S) 
3,5�10�21�
(6�2,2�17 + B 
0,2

500 kg/ha jesienią 
�pod pług�+350kg /
ha wiosną przed-
siewnie.

Agrosimex ROSAHUMUS 85% kwasy 
humusowe, 
K2O 12%
Fe 0,6% 

3�6 kg/ha
nawóz należy stoso-
wać przed siewem 
nasion w formie 
oprysku doglebowe-
go w 300�500 l. 

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę 
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników 
pokarmowych, niweluje toksyczne działanie jonów metali 
ciężkich w glebie.

Agrosimex DELSOL 3% azotu (N) 
całkowitego 
oraz węgiel 
i �Co�formula-
tor� stymulujący 
rozwój pożytecz-
nych bakterii 
glebowych.

1�2 l/ha w 300 l
wody. Nawóz należy 
stosować przed 
siewem lub po 
wschodach roślin.

Biologiczny regenerator gleby.

Agrosimex Microstar PMX 10% N
38% P2O5
11% SO3
3% MgO
Zawiera mikro-
elementy: cynk, 
bor, miedź, żela-
zo, mangan, 
molibden

Nawóz wysiewa się 
przy pomocy aplika-
torów bezpośrednio 
do redlicy nasiennej 
w ilości 20�30 kg/
ha.

Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony do starto-
wego nawożenia kukurydzy.
Fosfor występuje w połączeniach organicznych co�formu-
lacji TPP Technologia Ochrony Fosforu (Technology Pho-
sphore Preservation®) zapewnia to jego 100% dostępność 
niezależnie od pH gleby.
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Atlantica Agricola Biocat�G (Black Pearl) Materia orga-

niczna
70�80%, 
całkowita zawar-
tość azotu (N) 
11,0% 
� forma amo-

nowa (NH4
+) 

7,1 % 
� forma organicz-

na 3,9% 
K2O 5,0% 
SO3 9,0% 

150�200 kg/ha. Nawóz granulowany o wysokiej zawartości materii orga-
nicznej i kwasów humusowe. Zalecany przede wszystkim 
w uprawie gatunków wymagających zasobnych i żyznych 
gleb. Aplikacja nawozu wzbogaca warstwę próchniczną 
w materię organiczną, odżywia i wpływa korzystnie na 
poprawę warunków wodno�powietrznych warstwy ornej. 
Może być stosowany z innymi nawozami granulowanymi 
(przedsiewnymi).

Police POLIFOSKA® PETRO-
PLON

NPK(MgS) 5-10-
30-(3-9)+0,1B

Police Pol 4, 5, plus
K+S KALI Korn Kali 40% K2O 

6% MgO 
12,5% SO3 
4% Na2O

800�1000 kg/ha
jesienią/wczesna 
wiosna.

KornKali to specjalistyczny nawóz potasowo-
magnezowy na bazie soli potasowej i kizerytu. 
Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie i tym 
samym dostępne dla roślin. Zalecany jako podstawowy 
nawóz w uprawie buraków.

K+S KALI ESTAKieserit 25% MgO
50% SO3

300�400 kg/ha
przed siewem.

ESTAKieserit to granulowany nawóz na bazie kizerytu, 
zawierający siarkę i magnez w formie w pełni 
rozpuszczalnej i natychmiast dostępnej dla roślin. 
Nawóz działa niezależnie od pH gleby, dzięki czemu 
może być stosowany na wszystkich stanowiskach. 
Jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

GZNF Fosfory AMOFOSKA NPK 
4-12-20                          

NPK 4:12:20 
12% SO3  
5% CaO + mi-
kroelementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory Amofoska 5-10-25 
z borem

NPK 5:10:25 
14% SO3 
4% CaO 
 0,1% B + mikro-
elementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.
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GZNF Fosfory Amofoska 4-10-28 NPK 4:10:28 

10% SO3 
5%CaO 
2,5% MgO 
0,1% B + mikro-
elementy

Przed siewem 
200�500 kg/ha.

GZNF Fosfory SUPER FOS DAR 
40- SUPERFOSFAT 
WZBOGACONY

40% P2O5 
10% CaO 
+ mikroele-
menty

Przed siewem 
100�300 kg/ha.

Grupa Azoty S.A. Saletrzak 27 standard 
z borem
N(CaO, MgO) 27(2,4) 
+ 0,2%(B)

Azot całkowity 
(N) 27% 
w tym: 
azot saletrzany 
(NNO3-) 13,5 %,
azot amonowy 
(NNH4+) 13,5%

Dawki kg/ha na 
każde 10 ton korze-
ni, w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem, bez oborni-
ka 150 (małe), 
165 (średnie), 
185 (duże).

Grupa Azoty S.A. Saletra amonowa N32 Azot całkowity 
(N) 32% 
w tym: 
azot saletrzany 
(NNO3-) 16 %
azot amonowy 
(NNH4+) 16 %

Dawki kg/ha na 
każde 10 ton korze-
ni w zależności od 
potrzeb nawożenia 
azotem, bez oborni-
ka 125 (małe), 
140 (średnie), 
156 (duże).

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.

Zaksan® N(całkowity) � 32%
N(amonowy) � 16%
N(saletrzany) � 16%

N1 (125-156) Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwie-
niu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami 
antyzbrylającymi, nie zbryla się trwale. Granule wielkości 
2-5mm. Gęstość nasypowa 0,98-1,0kg/dm3. Zaksan to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełnia-
czem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. 
Ze względu na higroskopijność może być mieszany z siar-
czanem amonu a bezpośrednio przed siewem z nawozami: 
Polidap, Polifoska, Polimag S, oraz solą potasową pod 
warunkiem że nawozy są suche.

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.

Salmag® N(całkowity) � 27,5%
N(amonowy) � 13,8%
N(saletrzany) � 13,7%
CaO-3,5%
MgO-4%

N1 (150-185) Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o za-
barwieniu od beżowego do brązowego, wielkość 2-5mm. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbryla się 
trwale. Gęstość nasypowa 1kg/dm3. Salmag to mieszanina 
azotanu amonu(saletry amonowej) z węglanem wapnia 
i węglanem magnezu.

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.

Salmag borem® N(całkowity) -27,5%
N(amonowy) � 13,8%
N(saletrzany) � 13,7%
CaO-3,5%
MgO-4%
B � 0,20%

N1 (150-185) Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o 
zabarwieniu od beżowego do brązowego, wielkość 2-5mm. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbryla się 
trwale. Gęstość nasypowa 1kg/dm3. 

NAWOZY DOLISTNE
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ARKOP Siarczan Magnezu 
Jednowodny

MgO 23%
SO4 46%
Zn i Mn

5�7,5 kg/ha podczas 
całej wegetacji.

Siarczan Magnezu Jednowodny wzbogacony o mikro-
elementy. Poprawia procesy fotosyntezy i wykorzystanie 
azotu.

ARKOP ActiPlon Buraki N, MgO, SO3, 
Fe, Mn, Zn, Cu, 
B, Mo

1�1,5 kg/ha podczas 
całej wegetacji.

Zawiera chelaty. Szybko i skutecznie zapobiega niedobo-
rom mikroskładników. Dedykowany specjalnie dla uprawy 
buraków.

ARKOP ActiBor B 1�2 l/ha podczas 
całej wegetacji.

Aktywuje procesy zapylania, zwiększa intensywność kwit-
nienia, intensyÞ kuje podziały.

ARKOP Actipol EDTA Mn�13 Mn 13% 0,8�1 kg/ha podczas 
całej wegetacji. 

Najwyższej jakości chelat EDTA manganu. Nawóz szybko 
zapobiega niedoborom manganu. Doskonale przyswajalny 
nawet w okresach utrudnionego pobierania substancji 
odżywczych.
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Greenland 
Technologia EM 
Sp. z o.o.

EM Naturalnie Ak-
tywny

Efektywne 
mikroorganizmy: 
bakterie kwasu 
mlekowego, bak-
terie fotosynte-
tyczne, drożdże, 
azotobakter, 
melasa trzcino-
wa, woda, azot 
całkowity, co 
najmniej 0,3%, 
potas w przeli-
czeniu na K2O co 
najmniej 0,2%

Zalecane stężenie 
10% lub dawka 
20�40 l w oprysku 
min. 200 l wody/ha. 
Należy przeprowa-
dzić 2�3 opryski 
w odstępach min. 
2�3 tygodniowych 
w sezonie wegetacji.

Stymulacja wzrostu i rozwoju roślin.
Poprawa zdrowotności i kondycji roślin.

NaturalCrop Herbagreen Ca, Si, Mg, Fe, 
Ti, Mn

Faza 4�6 liści 
1,5 kg/ha, 

Odżywienie w niezbędne mikroelementy, zagęszczenie 
soku komórkowego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 11�52�8 + mikro

11% N 
52% P2O5
8% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 
0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny nawóz krystaliczny o wysokiej zawartości 
fosforu. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krze-
wienie roślin. Szczególnie zalecany w okresie niskich 
temperatur wpływających na ograniczenie pobierania 
fosforu z gleby lub innych podłoży. Nawóz przeznaczony 
jest do nawożenia wielu gatunków roślin, szczególnie 
w początkowym okresie ich wzrostu i rozwoju. Zawiera 
związki bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, a tym 
samym łatwo przyswajalne dla roślin. Preparat może być 
stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej 
w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 12�12�36 + 
mikro

12% N 
12% P2O5
36% K2O 
6% SO3
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, nawóz krystaliczny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Professional 
NPK 20�20�20 + 
mikro

20% N 
20% P2O5 
20% K2O
0,01% B 
0,003% Cu 
0,03% Fe 
0,01% Mn 
0,001% Mo 
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, 
Zn w formie 
chylatów.

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 0,5�0,6%. 
Jednorazowo zaleca 
się nie przekraczać 
dawki 2 kg/ha.

Nowoczesny, zrównoważony nawóz krystaliczny z wysoką 
koncentracją składników odżywczych. Przeznaczony jest 
do stosowania w celu silnej stymulacji rozwoju roślin 
oraz w sytuacjach stresowych, gdy roślina ma ograniczone 
możliwości pobierania składników odżywczych z podłoży 
lub gleby. Preparat może być stosowany przez cały okres 
wegetacji roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

Fosfan SA Fructus Plantator NPK 
6�3�6 + mikro

6% N 
3% P2O5
6% K2O
0,01% B
0,02% Cu 
0,04% Fe 
0,02% Mn 
0,002% Mo 
0,01% Zn

Zalecane stężenia 
cieczy użytkowej 
wynoszą 
0,75�2,5%. 
Zaleca się nie prze-
kraczać 
dawki 5 litrów/ha.

Nowoczesny, nawóz płynny z wysoką koncentracją 
składników odżywczych. Przeznaczony jest do stosowania 
w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach 
stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości 
pobierania składników odżywczych z podłoży lub gleby. 
Preparat może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego.

INTERMAG PLONVIT BURAK N 15,0%
MgO 2,0%
Na2O 3,0%
SO3 1,8%
B 0,5%
Cu 0,2%
Fe 0,2%
Mn 0,65%
Mo 0,005%
Zn 0,5%

2 l/ha. Płynny, skoncentrowany nawóz dolistny, który dostarcza 
roślinom mikroelementy w proporcjach odpowiadają-
cych wymaganiom pokarmowym buraków, a także sód i 
magnez oraz azot poprawiający pobieranie i przyswajanie 
mikroelementów.

INTERMAG BORMAX

INTERMAG KALPRIM

INTERMAG MIKROVIT 
MANGAN
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INTERMAG INTERMAG 

CHELAT Mn�13

INTERMAG PLONVIT OPTY

INTERMAG PLONVIT 
PHOSPHO

INTERMAG PLONVIT KALI

INTERMAG PLONVIT NITRO

INTERMAG PLONVIT 
BOROSULF

NaturalCrop Herbagreen Ca, Si, Mg, Fe, 
Ti, Mn

Faza 4�6 liści 
1,5 kg/ha,

Odżywienie w niezbędne mikroelementy, zagęszczenie 
soku komórkowego.

KAZGOD FoliQ Bor B 150 g/l 1,5 l/ha w fazie 2�4, 
powtórzyć 
w fazie 6�8 liści.

KAZGOD FoliQ Mikromix N 7% 
25 K 
14,5 MgO 
4,35+S03 
7,54+mikro

1,5 l/ha 
w fazie 6�8 liści.

Zawiesina, duża zawartość mikroelementów.

KAZGOG FoliQ Makro PK N 12%
P 24%
K 24%
B 0,5%
+ mikro

2�3 l/ha
Po skryciu 
międzyrzędzi.

 Poprawia zwartość cukru w korzeniach buraka.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL 4 B 0,5%
Cu 0,2%
Fe 0,4%
Mn 0,7%
Mo 0,005% 
Zn 0.35%

Dawka 1�1,5 l/ha
Termin: faza 6 liści, 
3 tygodnie po pierw-
szym zabiegu.

Instytut Nowych 
Syntez 
Chemicznych

INSOL B Bor (B) 10,0% Dawka 1�3 l/ha
Termin przed 
pokryciem 
międzyrzędzi.

Możliwe łączne stosowanie z INSOL 4.

Instytut 
Nowych Syntez 
Chemicznych

INSOL PK P2O5 10,0%
K2O  19,0%

Dawka 6�9 l/ha
Termin: od fazy 6 
liści.

Cheminova Zinc 69 Zn 700 g/l W fazach od 4-go do 
6-go liścia. 
1,0�3,0 l/ha Powtó-
rzyć w przypadku 
silnych niedoborów. 
W przypadku 
lekkich, bezobjawo-
wych niedoborów 
można dwukrotnie 
zastosować 0,5 l/ha 
w okresie wiosenno-
letnim.

Uderzeniowa dawka cynku zwiększa efektywność nawoże-
nia azotem oraz odporność roślin.
Najwyższe stężenie cynku.
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny.
Szczególnie przydatny w nawożeniu kukurydzy.
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

Cheminova Hi�Phos P2O 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l

5 l/ha w fazie 4�6 
liści. Można po-
wtórzyć 10�14 dni 
później.

Hartowanie roślin. Zabezpieczenie roślin przed trudny-
mi warunkami na polu poprzez skuteczne dostarczenie. 
niezbędnych w tym okresie makroelementów.
Skuteczne dostarczenie fosforu w krytycznych dla rośliny 

momentach.
Wysoka koncentracja składników odżywczych.
Roztwór wodny zapewnia doskonałe wnikanie 

do liści.
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

CHEMIROL OPTI BURAK Azot 9%
Fosfor 5%
Potas 15%
Magnez 3%
SO3 20%
B 4%
Cu 0,10%
Fe 0,10%
Mn 0,50%
Mo 0,04%
Zn 0,10%

Wiosna � faza 4�6 
liścia � 2�4 kg/ha

Wiosna �faza 
miedzy zawarciem 
międzyrzędzi � 
3�5 kg/ha.

Nawoz przeznaczony jest do dolistnego stosowania 
w uprawach burakow cukrowych, pastewnych i ćwikło-
wych. Rośliny te zaliczają się do roślin o bardzo dużych 
potrzebach pokarmowych.Najbardziej wrażliwe sa na 
niedobór mikroskładników boru i manganu.Wysoka za-
wartość potasu, siarki oraz magnezu zapewnia wyjątkową 
skuteczność stosowania tego nawozu.
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ADOB Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%

MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

5 litrów/ha
faza 4�6 liści.

ADOB Adob® Mn IDHA Mn 9% 
schelatowane 
przez IDHA

1,5 kg/ha 
faza 
4�6 liści.

ADOB ADOB® Bor lub So-
lubor® DF

N 7,8% 
B 15% 
lub B 17,5%

2 litry/ha 
faza 4�6 liści.

ADOB Basfoliar® 2.0 36 Extra N 36,2%
MgO 4,3%
B 0,027%
Cu 0,27%
Fe 0,027%
Mn 1,34%
Mo 0,007%
Zn 0,013%

5 litrów/ha 
przed zwarciem 
międzyrzędzi.

ADOB ADOB® Siarka N 14%
N NH4 8,3% 
N NH2 5,7%
MgO 14% 
SO3 44%
Mn 0,4%

2 kg/ha przed 
zwarciem 
międzyrzędzi.

ADOB ADOB® Bor lub So-
lubor® DF

N 7,8% 
B 15% 
lub B 17,5%

2 litry/ha przed 
zwarciem 
międzyrzędzi.

Agrosimex ASX Plus Gama nawozów 
makro- i mikro-
elementowych 
w zależności 
od potrzeb 
o zwiększonej 
zawartości 
fosforu, potasu, 
magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez 
Plus
ASX Makro Plus
 

W fazie 6 liści, 
powtórzyć po 
14 dniach 3�4 kg/ha 
w 200�300 l wody.

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

Agrosimex VIFLO CAL S 6% wapnia 
(CaO) 
25 ppm nano-
srebra 

W fazie 6�8 
liści oraz w okre-
sie zagrożenia 
chwościkiem 3 l/ha 
w 200�300 l wody.

Pierwszy polski nawóz zawierający unikalne połączenie 
wapnia i srebra w technologii nano (mikrocząsteczek). 
Wzmacnia mechanizmy obronne roślin, ogranicza presję 
chwaścika. 

Agrosimex BOLERO 9,2% B 120 g/l
Bor w postaci 
dziesięciowodne-
go pentaboranu 
sodu
dodatek sorbi-
tolu zapewnia 
szybkie pobiera-
nie B i włączanie 
w metabolizm

W fazie 6�8 liści, 
zabieg powtórzyć po 
14 dniach 
1,5�2,5 l/ha 
w 300 l wody.

Uzupełniające odżywianie borem.
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Atlantica Agricola Razormin Azot całkowity 

N 4%
P2O5  4%
K2O 3%
B 0,1%
Zn 0,085%
Mn 0,1%
Cu 0,02%
Mo 0,01%
Fe 0,4%
polisacharydy 
3%
wolne amino-
kwasy 7%
materia organicz-
na 25%

0,5�1,0 l/ha 
� początkowa faza 

(3�5 liści)
� przed zwarciem 

międzyrzędzi.

Razormin aktywuje wzrost korzeni i wpływa na dynamikę 
pobierania elementów odżywczych w fazie ukorzeniania 
i podczas  najintensywniejszego przyrastania masy korze-
niowej. Stosowanie Razorminu przed nadejściem i w trak-
cie fazy formowania korzenia spichrzowego oddziałuje 
na tworzenie optymalnych warunków dla pobierania 
składników.

Atlantica Agricola Florone wolne amino-
kwasy 4%
materia organicz-
na 8%
azot całkowity 
N 1%
P2O5 10%
K2O 10%
B 0,25%
Mo 0,20%

0,5 l/ha
� 30 dni przed 
zbiorem.

Płynny nawóz regulujący gospodarkę i metabolizm roślin. 
Stosowany przed zbiorem wpływa korzystnie na ilość 
zgromadzonego cukru w korzeniach i metabolizm azotu.  

Atlantica Agricola Kelik K�Si K2O 15%
SiO2 10%
EDTA 1,5%

1,0 l/ha
� intensywny wzrost 
liści.

Wielozadaniowy potasowo-krzemowy nawóz płynny. 
Stosowanie Kelik K�Si w fazie intensywnego przyrastania 
masy wpływa korzystnie na częste problemy związa-
ne z produkcją buraka: zarówno ogranicza nadmierne 
straty wody ale przede wszystkim odgrywa znaczącą rolę 
w ochronie roślin (ogranicza porażenie przez choroby 
grzybowe i szkodniki).

Atlantica Agricola Solucat NPK 19�19�19 
+ mikroele-
menty
0�40�28 
+ mikroele-
menty
0�19�37 
+ mikroele-
menty

2�3 kg/ha. Nawozy krystaliczne przeznaczone do uzupełnienia 
nawożenia podstawowego w odpowiednich proporcjach. 
Stosowane dolistnie gwarantują dostępność składników 
odżywczych i zapobiegają niedoborom składników pokar-
mowych.

K+S KALI EPSOTop 16% MgO
32,5% SO3

5�7 kg na 100 l 
wody, przed 
zwarciem rzędów/ 
łącznie na ha ok. 
25 kg nawozu.

EPSOTop to szybko działający nawóz magnezowo-
siarkowy. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia 
doglebowego, szczególnie ważny w fazach 
zwiększonego zapotrzebowania na magnez i siarkę, 
również w sytuacjach występowania widocznych 
niedoborów. Jest nawozem dopuszczonym do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym.

K+S KALI EPSOMicrotop 15% MgO
31% SO3
0,9% B
1% Mn

5kg na 100 l wody, 
od zwierania 
rzędów, łącznie ze 
środkami ochrony 
roślin/łącznie na ha 
ok. 25 kg nawozu.

EPSOMikrotop to szybko działający nawóz magnezowo-
siarkowy z borem i manganem. Jest idealnym 
uzupełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie 
ważny w fazach zwiększonego zapotrzebowania na 
magnez i siarkę, również w sytuacjach występowania 
widocznych niedoborów.

STYMULATORY WZROSTU
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 
koncentrat ami-
nokwasowy

Faza 4�6 liści 1 l/ha, 
razem z dolistnym 
dokarmianiem bo-
rem oraz z zabiega-
mi fungicydowymi. 

Poprawa pobierania boru, zwiększenie efektywności fungi-
cydu, stymulacja rozwoju. 

INTERMAG FOSFYN

INTERMAG FROSTEX

INTERMAG GROWON

INTERMAG OPTYCAL

INTERMAG OPTYSIL

INTERMAG ROOTSTAR

INTERMAG TYTANIT
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BURAKI
STYMULATORY WZROSTU

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi
NaturalCrop NaturalCropSL Enzymatyczny 

koncentrat ami-
nokwasowy

Faza 4�6 liści 1 l/ha, 
razem z dolistnym 
dokarmianiem bo-
rem oraz z zabiega-
mi fungicydowymi. 

Poprawa pobierania boru, zwiększenie efektywności fungi-
cydu, stymulacja rozwoju. 

KAZGOD FoliQ Ascovigor 2�3 l w fazie 4�6 
liści, do zwarcia 
międzyrzędzi.

Nawóz posiada właściwości biostymulujące, posiada dużą 
ilośc boru (3,69 g).

KAZGOD FoliQ Aminovigor 2x 2�3 l/ha
w fazie 8�10 liści.

Nawóz posiada właściwości biostymulujące.

Cheminova Amalgerol 234,5 gram w li-
trze elementar-
nego węgla pod 
postacią łatwo 
przyswajalnych 
węglowodanów 
będących dosko-
nałą pożywkąś 
dla naturalnych 
drobnoustrojów 
glebowych,
esencje,
pierwiastki 
śladowe,
wyciągi z ziół,
oleje roślinne

Minimum 2-krotny 
zabieg.
3,0�5,0 l/ha w fazie 
8�10 liści,
3,0�5,0 l/ha 1�2 razy 
wraz ze środkami 
grzybobójczymi.

Plony i gleba takie jak trzeba!
Stymuluje metabolizm roślin i wzrost aktywności mi-
krobiologicznej gleby. Biologiczny środek wpływający 
na rozwój roślin oraz dostarczający składniki odżywcze 
drobnoustrojom glebowym.

Chemirol Nano Active 2�3 aplikacje
pierwszy oprysk 
w fazie 3�5 liści,
kolejne opryski co 
14�21 dni. 
Dawka: 2 kg/ha.

Chemirol Nano Active Forte 2�3 aplikacje
pierwszy oprysk 
w fazie 3�5 liści,
kolejne opryski co 
14�21 dni 
Dawka: 4 kg/ha.

Chemirol Dynamic Cresco
Chemirol Kelpak Dawka 3�4 l/ha.
Agrosimex HUMICRAFT Liquid Kwasy humuso-

we 10%
alginat potasu � 
10%,
aminokwasy � 
10%,
K2O 3,0%, 
Fe 0,3%

Oprysk dolistny 
1 l/ha w 300 l wody 
(co 14�21 dni).

Płynny, rozpuszczalny w wodzie
organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. 
Wpływa na poprawę kondycji, działa antystresowo.

Agrosimex AMINOPOOL 70 11% azot całko-
wity (N)
75% aminokwa-
sów ogółem
70% wolnych 
aminokwasów
80% materia 
organiczna

100 g/100 l wody 
w połączeniu z fun-
gicydami, insektycy-
dami, herbicydami, 
regulatorami wzro-
stu oraz nawozami 
dolistnymi.  (z wy-
jątkiem fungicy-
dów miedziowych 
i siarkowych oraz 
herbicydów sulfony-
lomocznikowych).

Podnosi tempo przemieszczania substancji aktywnych 
ŚOR oraz składników pokarmowych, poprawia kondycje 
roślin, działa antystresowo.

Atlantica Agricola Aminocat 30% wolne amino-
kwasy 30%
azot całkowity 
(N) 6%
P2O5 1%
K2O 1%

0,5 l/ha
3�5 liści na głów-
nym pędzie,
� wzrost korzenia 
spichrzowego,
� regenerująca po 
wystąpieniu stresów 
np. słabe przezimo-
wanie, 
susze, poparzenia, 
przyhamowania
i zaburzenia wzro-
stu, po zabiegach 
pestycydowych,
uszkodzenia po 
gradobiciu.

Zaleca się również dodawanie niewielkiej dawki Amino-
catu (0,1�0,15 l/ha) do wszystkich zabiegów dolistnych 
(poza herbicydowym) w celu poprawy wchłaniania 
składników odżywczych, substancji aktywnych zawar-
tych w ŚOR  i wpływu na efektywność wykonywanych 
zabiegów.
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ŚRODKI POPRAWIAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
150�200 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

NaturalCrop Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
150�200 kg/ha.

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

Cheminova Amalgerol 234,5 gram w li-
trze elementar-
nego węgla pod 
postacią łatwo 
przyswajalnych 
węglowodanów 
będących dosko-
nałą pożywką 
dla naturalnych 
drobnoustrojów 
glebowych
esencje
pierwiastki 
śladowe
wyciągi z ziół
oleje roślinne

Jednorazowo 
2,5�5,0 l/ha. W za-
leżności od uprawy. 
W niektórych 
przypadkach zabieg 
wymaga powtórze-
nia.

Plony i gleba takie jak trzeba!
Stymuluje metabolizm roślin i wzrost aktywności mi-
krobiologicznej gleby. Biologiczny środek wpływający 
na rozwój roślin oraz dostarczający składniki odżywcze 
drobnoustrojom glebowym.

Atlantica Agricola Biocat�G (Black Pearl) Materia orga-
niczna
70�80% 
całkowita zawar-
tość azotu (N) 
11,0% 
�forma amonowa 
(NH4

+) 7,1 % 
�forma organicz-
na 3,9% 
K2O  5,0% 
SO3  9,0% 

150�200 kg/ha. Nawóz granulowany o wysokiej zawartości materii orga-
nicznej i kwasów humusowe. Zalecany przede wszystkim 
w uprawie gatunków wymagających zasobnych i żyznych 
gleb. Aplikacja nawozu wzbogaca warstwę próchniczną 
w materię organiczną, odżywia i wpływa korzystnie na 
poprawę warunków wodno�powietrznych warstwy ornej. 
Może być stosowany z innymi nawozami granulowanymi 
(przedsiewnymi).

Atlantica Agricola Biocat�15 Kwasy humuso-
we 15% w tym:
kwasy humino-
we 7%, 
kwasy fulwowe 
8%

Dawka całkowita 
(30�50 l/ha) powin-
na zostać podzielo-
na na 2 zabiegi.
Opryski wykonywać  
przed siewem, tuż 
po siewie, ewentu-
alnie w początkowej 
fazie wzrostu, aby 
jak największa ilość 
cieczy dostała się na 
powierzchnię gleby.
Ilość cieczy robo-
czej:  400 l/ha.

Płynny preparat oparty na materii organicznej i kwasach 
próchnicznych pochodzenia roślinnego (nie mineralne-
go). Aktywne składniki Biocat 15 są aktywne w szerokim 
zakresie pH oraz miały szybkie i długotrwałe działanie. 
Produkt zalecany w przypadku wyjałowionej gleby lub 
gleb o skłonnościach do zaskorupiania się, lekkich lub 
zbyt ciężkich.    
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ŚRODKI POPRAWIAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

Atlantica Agricola Biocat�15 Kwasy humuso-
we 15% w tym:
kwasy humino-
we 7%, 
kwasy fulwowe 
8%

Dawka całkowita 
(30�50 l/ha) powin-
na zostać podzielo-
na na 2 zabiegi.
Opryski wykonywać  
przed siewem, tuż 
po siewie, ewentu-
alnie w początkowej 
fazie wzrostu, aby 
jak największa ilość 
cieczy dostała się na 
powierzchnię gleby.
Ilość cieczy robo-
czej:  400 l/ha.

Płynny preparat oparty na materii organicznej i kwasach 
próchnicznych pochodzenia roślinnego (nie mineralne-
go). Aktywne składniki Biocat 15 są aktywne w szerokim 
zakresie pH oraz miały szybkie i długotrwałe działanie. 
Produkt zalecany w przypadku wyjałowionej gleby lub 
gleb o skłonnościach do zaskorupiania się, lekkich lub 
zbyt ciężkich.    

Atlantica Agricola Humicop Kwasy humuso-
we 15% w tym:
kwasy humino-
we 4%, 
kwasy fulwo-
we11%

Dawka całkowita 
(30�50 l/ha) powin-
na zostać podzielo-
na na 2 zabiegi.
Opryski wykonywać  
przed siewem, tuż 
po siewie, ewentu-
alnie w początkowej 
fazie wzrostu, aby 
jak największa ilość 
cieczy dostała się na 
powierzchnię gleby.
Ilość cieczy robo-
czej:  400 l/ha.

Produkt pochodzenia mineralnego. Surowcem, z którego 
pozyskiwane są kwasy humusowe zawarte w preparacie są 
leonardyty. Humicop zwiększa zawartość materii organicz-
nej w glebie, przez co pobudza aktywnością biologiczną 
mikroorganizmów, wpływa na żyzność i koncentrację  
składników pokarmowych w kompleksie sorpcyjnym. 

Atlantica Agricola Cator Ca Azot całkowity 
(N)  7%
CaO 10%
materia organicz-
na 30%
kwasy fulwowe 
20%

Dawka całkowita 
(30�50 l/ha) powin-
na zostać podzielo-
na na 2 zabiegi.
Opryski wykonywać  
przed siewem, tuż 
po siewie, ewentu-
alnie w początkowej 
fazie wzrostu, aby 
jak największa ilość 
cieczy dostała się na 
powierzchnię gleby.
Ilość cieczy robo-
czej:  400 l/ha.

Kondycjoner glebowy o wysokiej zawartości składników 
pochodzenia organicznego (30% materii organicznej) 
wzbogacony o wapń i azot. Poprawia strukturę i wła-
ściwości gleby regulując pH oraz wspomagaj rozwój 
drobnoustrojów glebowych. Wysoka zawartość kwasów 
fulwowych poprawia poziom próchnicy glebowej, co sty-
muluje prawidłowy rozwój korzeni i aktywne pobieranie 
składników odżywczych zawartych w glebie. 
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Czego potrzebuje gleba?

Gleba jest !rodowiskiem zaopatruj¹cym korzenie 
ro!lin w sk³adniki pokarmowe, tlen i wodê. Jej 
w³a!ciwo!ci fizyczne, chemiczne i biologiczne, 
decyduj¹ o mo¿liwo!ci wzrostu i rozwoju ro!lin oraz 
efektywno!ci nawo¿enia organicznego i mineralnego. 
Ma wiêc ogromny wp³yw na jako!æ i wielko!æ plonów, 
a w przypadku ro!lin ozdobnych, na ich wygl¹d. 
W³a!ciwo!ci te mo¿na poprawiaæ poprzez odpo-
wiednie zabiegi agrotechniczne, w tym wapnowanie. 

Przyczyny zakwaszenia gleb

Stan gleb w Polsce jest bardzo z³y. Zakwaszenie powoduje 
sta³¹ ich degradacjê i ogranicza plonowanie ro!lin. Mamy wiêc 
do czynienia nie tylko z problemem gospodarczym, ale tak¿e 
ekologicznym. Zakwaszanie siê gleb jest procesem ci¹g³ym, 
na którego przebieg rolnik ma ograniczony wp³yw. Wa¿nymi 
czynnikami decyduj¹cymi o tym procesie s¹:

wymywanie wapnia: od 50 do kilkuset kg CaO i od 20 do 
40 kg MgO z hektara rocznie. Im wy¿szy jest odczyn gleby 
oraz jednorazowa dawka wapnowania, tym wiêcej wapnia 
ulega wymyciu przy pH gleby powy¿ej 6,5 � straty wapnia 
najczê!ciej przekraczaj¹ 200 kg CaO/ha/rok,

kwa!ne deszcze: na neutralizacjê kwa!nych deszczy 
(w zale¿no!ci od rejonu kraju) potrzeba rocznie od 20 do 
40 kg CaO/ha,

Uregulowany odczyn gleby ma decyduj¹cy 
wp³yw na podstawowe jej w³a!ciwo!ci: 

! zyczne: uregulowany odczyn to gruze³kowata struktura, 
u³atwiaj¹ca magazynowanie wody, wymianê powietrza 
glebowego oraz mo¿liwo!ci ogrzewania siê gleby,

chemiczne: lepsza akumulacja materii organicznej, lepsza 
przyswajalno!æ sk³adników pokarmowych ro!lin, skutecz-
niejsze unieszkodliwianie zanieczyszczeñ, np. pierwiastków 
szkodliwych i metali ciê¿kich, pozosta³o!ci pestycydów,

biologiczne: aktywno!æ biologiczna decyduje w naj-
wiêkszym stopniu o przemianach i uwalnianiu sk³adników 
pokarmowych zawartych w glebie oraz wprowadzanych 
z nawozami organicznymi i mineralnymi. 

Tak wiêc optymalny odczyn to podstawowy parametr ¿yzno!ci 
gleby. Im gleba l¿ejsza tym poziom optymalnego pH 
jest ni¿szy. 

stosowanie nawozów ! zjologicznie kwa!nych (m.in. 
N, P, S): zawsze zakwasza gleby, na neutralizacjê np. 1 kg 
azotu potrzeba 1,0-1,5 kg CaO. W Polsce stosuje siê obecnie 
!rednio 65,3 kg N/ha, czyli czyli na neutralizacjê potrzeba 
oko³o 60-100 kg CaO.

wynoszenie wapnia z plonami: oko³o 40 kg CaO oraz 
15 kg MgO.
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Dlaczego nale¿y wapnowaæ?

Jak podj¹æ prawid³ow¹ decyzjê o wapnowaniu?

Najlepiej poprzedziæ j¹ wykonaniem analizy gleby. Wyko-
nuj¹ je okrêgowe stacje chemiczno-rolnicze, które oznaczaj¹ 
odczyn (pH w KCl) i na tej podstawie okre!laj¹ potrzeby 
wapnowania (patrz Tabela 1) oraz oznaczaj¹ zasobno!æ gleby 
w przyswajalny dla ro!lin fosfor, potas i magnez. 

Dbaj¹c systematycznie o optymalny odczyn gleby, 
poprawiamy i utrwalamy jej ¿yzno!æ i urodzajno!æ. Trwa³ych 
efektów nie mo¿na jednak osi¹gn¹æ w krótkim czasie. Zbyt 
intensywne próby jej poprawy (du¿e, niezgodne z zaleceniami 
dawki wapnia i nawozów mineralnych), powoduj¹ zagro¿enia 
ekologiczne i wzrost nak³adów. Optymalizowanie stosowania 
nawozów wapniowych to d³ugotrwa³a i pewna inwestycja 
w podstawowy warsztat pracy � glebê.

Wapnowanie ma na celu przede wszystkim poprawê 
parametrów gleby, decyduj¹cych o jej ¿yzno!ci i urodzajno!ci.

Jaki odczyn lubi¹ ro!liny?

Ro!liny uprawne wymagaj¹ gleb o uregulowanym odczynie, 
charakterystycznym dla poszczególnych kategorii agrono-
micznych. Maj¹ ró¿n¹ wra¿liwo!æ na kwasowo!æ gleby: 

ma³o wra¿liwe (optymalne pH 5,0-6,5): ziemniak, 
¿yto, owies, brukiew, rzepa, groch, fasola, marchew, len, 
s³onecznik, cykoria, jab³oñ, grusza, agrest, porzeczka, 
malina, ogórek i pomidor, 

silnie reaguj¹ce (optymalne pH powy¿ej 6,0): pszenica, 
jêczmieñ, kukurydza, rzepak, gorczyca, buraki, bobik, 
koni czyna, nostrzyk, wyka, soja, kapusta, cebula, szpinak, 
czosnek, seler, sa³ata; drzewa owocowe: wi!nia, czere!nia, 
!liwa, morela, brzoskwinia, winoro!l, orzech w³oski.

Tabela 1. Warto!ci pH: w polach koloru zielonego oznaczaj¹ optymalny odczyn, w polach koloru niebieskiego oznaczaj¹ 
ograniczone mo¿liwo!ci rozwoju i plonowania ro!lin oraz spadek efektywno!ci nawo¿enia.

Kategoria 
agrono miczna 

gleb

Podzia³ potrzeb wapnowania (zale¿y od pH w KCl)

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbêdne

Bardzo lekkie do 4,0 4,1 - 4,5 4,6 - 5,0 5,1 - 5,5 od 5,6

Lekkie do 4,5 4,6 - 5,0 5,1 - 5,5 5,6 - 6,0 od 6,1

"rednie do 5,0 5,1 - 5,5 5,6 - 6,0 6,1 - 6,5 od 6,6

Ciê¿kie do 5,5 5,6 - 6,0 6,1 - 6,5 6,6 - 7,0 od 7,1

Trwa³e u¿ytki zielone

Gleby mineralne do 4,5 4,6 - 5,0 5,1 - 5,5 � od 5,6

Gleby organiczne do 4,0 4,1 - 4,5 4,6 - 5,0 � od 5,1

Naturalne i zwi¹zane z dzia³alno!ci¹ cz³owieka procesy, 
powoduj¹ corocznie straty wapnia w glebie na pozio-
mie co najmniej 140 kg CaO z hektara. W warunkach 
intensywnej uprawy i nawo¿enia (zw³aszcza azotem) 
oraz w rejonach bardziej zanieczyszczonych mo¿e to 
byæ powy¿ej 250 kg CaO/ha. W Polsce stosuje siê staty-
stycznie tylko 36,8 kg CaO/ha (GUS: sezon 2010/2011).
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Kiedy i jak wapnowaæ?

Forma nawozu

W skutecznym wapnowaniu wa¿ny jest prawid³owy wybór 
nawozu. W ofercie rynkowej znajduj¹ siê nawozy wapniowe 
i wapniowo-magnezowe, w formie tlenkowej lub wêglanowej:

nawozy tlenkowe: charakteryzuj¹ siê szybkim dzia³aniem, 
dlatego zaleca siê stosowaæ na ciê¿szych glebach oraz w przy-
padku bardzo niskiego pH. Na glebach organicznych i lekkich 
glebach mineralnych mog¹ byæ stosowane interwencyjnie 
w bardzo umiarkowanych dawkach. Ze wzglêdu na w³a!ciwo!ci 
parz¹ce, nale¿y je stosowaæ g³ównie na u¿ytkach zielonych, 
trawnikach i plantacjach wieloletnich, mo¿na stosowaæ ale 
tylko w ma³ych dawkach i na suche ro!liny, by ich nie uszkodziæ. 
W takim przypadku wskazana jest konsultacja z doradc¹ 
producenta, by ustrzec siê przed nieprawid³owym zastoso-
waniem,

wapno wêglanowe: jest naturalnie wystêpuj¹c¹ w przy-
rodzie form¹ wapnia i charakteryzuje siê wolniejszym i bez -
piecznym wêglanowym dzia³aniem. Wapno wêglanowe 
zalecane jest do stosowania na mineralnych glebach lekkich 
i !rednich oraz glebach organicznych i organiczno-mineralnych. 
Jest form¹ bezpieczn¹ w stosowaniu pog³ównym � równie¿ na 
plantacje wieloletnie. Polecane jest tak¿e do zachowawczego 
wapnowania gleb ciê¿szych,

nawozy wapniowo-magnezowe: nale¿y stosowaæ na gleby 
ubogie w magnez, bo jest to najtañsze #ród³o tego sk³adnika.

Termin wapnowania

Najbardziej optymalnym terminem jest okres po ¿niwach, 
pó"ne lato do pó"nej jesieni. Zastosowanie wapna 
w tym terminie, zapewnia d³ugi okres od jego stosowania, 
do siewu i sadzenia ro!lin. Ta pora roku zapewnia tak¿e 
dobre uwilgotnienie gleby, które jest gwarancj¹ skutecznego 
i szybkiego dzia³ania nawozu wapniowego. 

Wiosenny termin stosowania pylistych form nawozu 
wapniowego, które wymagaj¹ wymieszania z gleb¹, mo¿e 
powodowaæ przesuszenie gleby. Wyd³u¿a siê wówczas czas 
reakcji, dlatego zaleca siê interwencyjne zastosowanie kredy 
lub kredy granulowanej. Dzia³aj¹ one na ro!liny szybko i nie 
wymagaj¹ mieszania z gleb¹. Szczególnie polecane s¹ na 
zbo¿a ozime, rzepak i plantacje wieloletnie. Procesy przemian 
w glebie po wapnowaniu przebiegaj¹ z ró¿n¹ szybko!ci¹, 
zale¿n¹ przede wszystkim od odczynu i klasy gleby, rodzaju 
nawozu i ilo!ci opadów. Odczyn mo¿e stabilizowaæ siê nawet 
do oko³o roku. 
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Kategoria 
agrono miczna 

gleb tlenkowy 
CaO+MgO 
odmiana 02 o

Lekkie 0,8

"rednie 1,3

Ciê¿kie 1,8
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pH poni¿ej 5

tlenkowy 
CaO 

min. 60% 
odmiana 03

wêglanowy 
CaO 

min. 50% 
odmiana 04

kreda
tlenkowy 

CaO+MgO 
odmiana 02

1,0 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0 0,6

2,5 4,0 - 7,0 4,0 - 7,0 0,9

3,0 5,0 - 9,0 5,0 - 9,0 1,6
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Dawka nawozu

Dawkê nawozu najlepiej ustaliæ na podstawie wyniku ana-
lizy gleby. Praktyka wskazuje, ¿e bezpieczniejsze i bardziej 
efektywne jest dzielenie dawki nawozów wapniowych, tak 
by jednorazowo nie stosowaæ wiêcej ni¿ po³owê zale-
canych dawek, a po 2-3 latach zabieg powtórzyæ. 

Podan¹ w zale ceniach dawkê w czystym sk³adniku (CaO) 
nale¿y przeliczyæ na masê nawozu. Nawóz wapniowy 
tlenkowy zawiera np. 70% CaO, czyli chc¹c zastosowaæ 
2 t CaO/ha nale¿y zastosowaæ: 2 t : 0,7 = 2,85 t/ha masy 
tego nawozu. Wapno wêglanowe zawiera najczê!ciej oko³o 
50% CaO, tak wiêc po przeliczeniu dawka wynosi 2 t : 0,5 
= 4 t/ha wapna wêglanowego.

nie powinno siê stosowaæ nawozów wapniowych 
�akcyjnie�: na zapas du¿ych dawek, ani raz na wiele lat. 
Nawozy wapniowe stosujemy co 2-4 lata w zale¿no!ci od 
potrzeb gleby co do zawarto!ci Ca2+ w glebie oraz poziomu 
pH. Czê!æ wapnia zu¿ywana jest przez ro!liny do budowy 
plonu, czê!æ zmagazynowana jest w glebie i chroni j¹ przed 
zakwaszeniem,

na glebach lekkich lub z optymalnym odczynem: 
najbardziej efektywne s¹ ma³e, zapobiegawcze dawki, 
0,5 - 1,0 t CaO/ha (to jest w przeliczeniu 1,1 - 2,2 tony wapna 
wêglanowego), stosowane co 3-4 lata,

na glebach ciê¿szych: dawki nawozu mog¹ byæ wy¿sze, do 
2 t CaO/ha i stosowane rzadziej, nawet w odstêpach do 5 lat,

przy niskim pH gleby: dawki powinny byæ odpowiednio 
zwiêkszone.

W Tabeli 2 przedstawiamy dawki nawozów wapniowych 
(w tonach / hektar), w zale¿no!ci od kategorii gleby i rodzaju 
nawozu. Uwaga: podane wielko!ci maj¹ charakter staty  -
styczny, zaleca siê indywidualne dobranie dawki nawozu 
do pH i gatunku gleby.
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Tabela 2. Dawki nawozów wapniowych w t/ha (masy towarowej) w zale¿no!ci od kategorii gleby i formy nawozu.

pH gleby w KCL

pH w przedziale 5,1 - 5,5 pH w przedziale 5,6 - 7,0

tlenkowy 
CaO 

min. 60% 
odmiana 03

wêglanowy 
CaO 

min. 50% 
odmiana 04

kreda
tlenkowy 

CaO+MgO 
odmiana 02

tlenkowy 
CaO 

min. 60% 
odmiana 03

wêglanowy 
CaO 

min. 50% 
odmiana 04

kreda

0,7 - 1,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 nie stosowaæ nie stosowaæ nie stosowaæ nie stosowaæ

1,8 - 2,2 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0 0,7 1,2 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0

2,4 - 2,8 4,0 - 7,0 4,0 - 7,0 1,3 1,5 - 1,9 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0
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POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymal-
nych parametrach jakościowych, przeznaczony 
dla najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki 
dobrej granulacji i 100% reaktywności doskonale 
się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny dla 
gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże 
natychmiastowe co powoduje że jego skutecz-
ność w pierwszym roku jest kilkukrotnie wyższa 
od tradycyjnego wapna rolniczego. 

Nasze eksperymenty i badania dowiodły najlepszą 
skuteczność tego produktu w odkwaszaniu gleby.  
Jeżeli masz dość eksperymentów ze słabej 
jakości produktami w nieodpowiednio wysokich 
cenach to Polcalc będzie dla Ciebie najlepszym 
wyborem!

Skład: 98% Węglan Wapnia (kreda),  
Reaktywność: 100%, Przyswajalność: 100%

Opakowanie: BigBag 500 kg z wkładką foliową, 
Produkt Posiada Atest Ekologiczny IUNG

www.polcalc.pl

Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych 
w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151, 
87-840 Lubień Kujawski
tel.: 781 602 600, 
e-mail: polcalc@polcalc.pl

Najlepsze

wapno

rolnicze!

Tabela 2. Dawki nawozów wapniowych w t/ha (masy towarowej) w zale¿no!ci od kategorii gleby i formy nawozu.
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Korzy!ci wynikaj¹ce 
z uregulowania odczynu gleby

Determinuje przemiany stosowanych nawozów mineralnych 
i organicznych oraz dostêpno!æ sk³adników pokarmowych.

Zapewnia wysok¹ aktywno!æ biologiczn¹ gleby (d¿d¿ownice, 
promieniowce, bakterie nitry! kacyjne).

Przyspiesza procesy mineralizacji i humi! kacji substancji 
organicznej (czyli tworzenie próchnicy) poprzez wzrost 
liczebno!ci i ró¿norodno!ci mikroorganizmów glebowych.

Usprawnia obieg wêgla, azotu, fosforu i siarki, zapewniaj¹c 
dobre zaopatrzenie ro!lin w te sk³adniki.

Chroni ro!liny przed toksycznym dzia³aniem manganu, glinu 
i metali ciê¿kich.

Utrzymuje na wysokim poziomie przyswajalno!æ fosforu, 
potasu, magnezu i wiêkszo!ci mikroelementów.

Jako sk³adnik od¿ywczy wp³ywa znacz¹co na rozwój i zdro-
wotno!æ ro!lin.

Zachowuje w dobrej kondycji masê korzeniow¹.

Chroni ro!liny przed chorobami grzybicznymi i pochodzenia 
bakteryjnego.

Wzmacnia #d#b³o.

Zapobiega psuciu warzyw i owoców co wyd³u¿a ich okres 
przechowywania. 

Stwarza w przypadku ro!lin motylkowych dogodne warunki 
do rozwoju bakterii symbiotycznych Rhizobium.

Sprzyja tworzeniu siê po¿¹danej przez rolników struktury 
gruze³kowatej.
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POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymal-
nych parametrach jakościowych, przeznaczony 
dla najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki 
dobrej granulacji i 100% reaktywności doskonale 
się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny dla 
gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże 
natychmiastowe co powoduje że jego skutecz-
ność w pierwszym roku jest kilkukrotnie wyższa 
od tradycyjnego wapna rolniczego. 

Nasze eksperymenty i badania dowiodły najlepszą 
skuteczność tego produktu w odkwaszaniu gleby.  
Jeżeli masz dość eksperymentów ze słabej 
jakości produktami w nieodpowiednio wysokich 
cenach to Polcalc będzie dla Ciebie najlepszym 
wyborem!

Skład: 98% Węglan Wapnia (kreda),  
Reaktywność: 100%, Przyswajalność: 100%

Opakowanie: BigBag 500 kg z wkładką foliową, 
Produkt Posiada Atest Ekologiczny IUNG

www.polcalc.pl

Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych
w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151,
87-840 Lubień Kujawski
tel.: 781 602 600,
e-mail: polcalc@polcalc.pl

Najlepsze

wapno

rolnicze!

Na podstawie wielu d³ugoletnich badañ okre!lono zwy¿ki 
plonów w zale¿no!ci od potrzeb wapnowania � oko³o 
900 badañ wykonanych przez Instytut Uprawy Nawo¿enia 
i Gleboznawstwa � Pañstwowy Instytut Badawczy (IUNG � PIB). 
Wyniki badañ przedstawiamy w Tabeli 3.

Tabela 3. Zwy¿ki plonów: badania wykonane przez IUNG - PIB; *!rednia wa¿ona, **wyniki 
40 innych badañ � zwy¿ki po wapnowaniu (CaO/CaO x MgO).

Ro!liny

Zwy¿ki plonów 
w grupie potrzeb wapnowania (t z ha) "rednia 

zwy¿ka*
konieczne potrzebne wskazane

Kukurydza 23,0 12,9 � 18,3

Burak cukrowy 20,7 11,8 10,7 17,9

Pszenica i jêczmieñ 0,73 0,38 0,34 0,60

¯yto i owies 0,39 0,30 0,20 0,35

Ziemniak 2,80 1,60 0,70 2,10

Rzepak** 0,30 / 0,60 0,20 / 0,25

Forma wapna magnezowego to dalszy wzrost plonu o co 
najmniej 10-15%, czyli �czysty� efekt magnezu na glebach 
z niedoborem tego sk³adnika.

Na podstawie wyników badañ okre!lono efektywno!æ 
wapnowania nastêpuj¹co: wzrost plonów ziarna pszenicy  
i jêczmienia o 15-30% (podobnie nasion rzepaku), ¿yta 
i owsa o 10-15%, ziemniaka o 6-12%, buraka cukrowego 
o 25-61%, kukurydzy o 33-70%. 

Efekt wapnowania trwa co najmniej 4-6 lat. Przyjmuj¹c 
okres tylko 4 lat, gdy wapnowanie jest konieczne, przyrost 
plonu np. pszenicy wynosi !rednio 0,73 t, czyli w ci¹gu 4 lat 
przyrost plonu ziarna wyniesie 2,92 t pszenicy. W warunkach, 
gdy wapnowanie jest potrzebne tylko przez 4 lata, wzrost 
plonu wyniesie oko³o 1,52 t/ha (0,38 t x 4 lata).

Op³acalno!æ wapnowania (w z³) = przyrost plonu x cena 
jednostkowa / optymalna dawka wapna x cena nawozu. 

Na glebach, gdzie wapnowanie jest potrzebne lub konieczne, 
op³acalno!æ wapnowania jest zawsze bardzo wysoka, nawet 
w latach, gdy ceny p³odów rolnych s¹ niskie. 

Pamiêtajmy tak¿e, ¿e w tak uproszczonej kalkulacji op³acalno!ci 
wapnowania nie uwzglêdnia siê dodatkowego, wy¿szego 
plonu ubocznego (#ród³a masy organicznej w glebie), poprawy 
wielu parametrów gleby, korzystnych przemian i mniejszych 
strat sk³adników pokarmowych z gleby.
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wapnowania
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i op³acalno!æ 
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Efektywno!æ 
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NAWOZY WAPNIOWE
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

ARKOP ActiCal CaO, Mn, Zn Płynny preparat dolistny zawierający wapń w formie 
wysokiej jakości chelatu. Jako jeden z niewielu na rynku 
nie zawiera chloru i azotanów. Poprawia trwałość oraz 
odporność mechaniczną plonów.

Luvena SA LUBOPLON NAWÓZ 
WAPNIOWO MAGNE-
ZOWY

Nawóz 27 CaO 
16 MgO

Luvena SA LUBOPLON KREDA 
GRANULOWANA

DO 95% CaCO3

Polcalc Polcalc III generacji 98% CaCO3 500 kg/całorocznie. Jedyny produkt produkowany z kredy technicznej, 100% 
reaktywność i 100% przyswajalność oraz odpowiednia 
granulacja sprawiają że efekty zastosowania są w pierw-
szym roku kilkukrotnie lepsze niż standardowego wapna.

ActiCal Fertil C�N 40�12,5 Przedsiewnie 
150�200 kg/ha

Nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu, aktywator 
gleby, stymulator systemu korzeniowego.

Duka Polska Dolophos 26 31% CaO
26% P2O5 
rozpuszczalnego 
w kwasach mine-
ralnych
15% P2O5 
rozpuszczalnego 
w 2% kwasie 
mrówkowym

Roczne dawki:
350�400 kg/ha rze-
pak ozimy,
400�500 kg/ha burak 
cukrowy,
250�300 kg/ha 
zboża,
250 kg/ha ziemniaki,
200 kg/ha jęczmień,
250�350 kg/ha 
kukurydza.

Stosowany głównie do nawożenia gleby kwaśnej, ale 
można go również stosować na glebach lekko kwaśnych 
lub obojętnych. Składniki fosforu, wapnia i magnezu re-
agują wolniej, co jest szczególnie przydatne dla lżejszych i 
średnich gleb.

Duka Polska Okophos Plus 38% CaCO3
15% MgCO3
5% P2O5
4% S
8% SiO2
+ Mn, Cu, Zn, 
Se

400�600 kg/ha
od lutego do kwiet-
nia lub po pierw-
szym koszeniu.

31% CaO � minimalana zawartość. Węglan magnezu 
z miękkim tlenkiem fosforu i siarczanem wapnia.

Duka Polska DuKa BOR B 17,4% 2�8 kg/ha. Nawóz dolistny. Największe zastosowanie znajduje w 
uprawach wrażliwych na brak boru.

Duka Polska Magnesiumkalk 48% CaCO3
37% MgCO3

52% CaO � minimalna zawartość. Można stosować na 
wszystkie gleby i pod wszystkie uprawy. Najtańsza forma 
dostarczenia magnezu dla roślin.

Duka Polska Dolokorn 60% CaCO3
30% MgCO3

200�600 kg/ha. Zawiera 34% CaO, 20% MgO + B. Cu, Mn, Zn, Fe.
Może być stosowany przy nawożeniu pogłównym.

Duka Polska Dolophos 15 15% P2O5
65% CaCO3
15% MgCO3

300 kg/ha � jęcz-
mień,
400 kg/ha � zboża, 
kukurydza, ziem-
niaki,
500 kg/ha � rzepak 
ozimy,
600 kg/ha � burak 
cukrowy.

46% � minimalna zawartość CaO. Najlepszy czas na 
stosowanie � po zbiorach, przed orką jesienną lub wiosną, 
podczas zabiegów przesiewnych.

Duka Polska Okophos-Plus 38% CaCO3
15% MgCO3
5% P2O5
8% SiO
6% Ca 
+Mn, Cu, Zn, Se

400�600 kg/ha. Nowy nawóz dla łąk. Od lutego do kwietnia lub po pierw-
szym koszeniu.

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Wap Mag CaMg 28�16 Jest to nawóz przed-
siewny. Mieszanki 
z innymi nawozami 
najlepiej jest sporzą-
dzać bezpośrednio 
przed wysiewem. 
Stosowana dawka 
nawozu powinna 
mieścić się w gra-
nicach 130�480 
kg/ha (tj. 20�60 kg 
MgO/ha), przy czym 
ewentualnej jej 
korekty należy do-
konać w zależności 
od zasobności gleby 
w wapń i magnez.

Nawóz przeznaczony jest do utrzymania w glebie od-
powiedniej zawartości makroelementów, tj. magnezu, 
wapnia i siarki. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawne 
i na wszystkie gleby niezależnie od ich struktury. Może 
być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanek 
nawozowych przygotowywanych pod konkretne potrzeby 
nawożonej rośliny. Zróżnicowane pod względem rozpusz-
czalności formy składników występujących w nawozie 
sprzyjają systematycznemu uwalnianiu składników z gra-
nuli w całym okresie wegetacji roślin.
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DOLOKORN®  zawiera 34% wapnia (CaO), i 20% magne-
zu (MgO); dodatkowo  zawiera mikroelementy: bor, miedź, 
mangan, cynk, żelazo. 

Okrągłe granulki zapewniają stabilne i łatwe rozsie-
wanie. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Idealny 
nawóz dwuskładnikowy w najtańszej formie dostarczenia 
magnezu dla roślin. Magnez o podwójnym działaniu � jako 
substancja odżywcza oraz czynnik zasadotwórczy. Nawóz 
może być stosowany przy nawożeniu pogłównym. Dzięki 
temu, że jest granulowane i bezpyłowe, bardzo dobrze roz-
siewa się rozsiewaczami do nawozów mineralnych. Wapno 
jest szczególnie bogate w magnez � niezbędny do tworze-
nia zielonego barwnika liści i uzyskania wysokich plonów.

Zalecana dawka nawozu dla zaspokojenia potrzeb 
w wapń i magnez to 200�600 kg/ ha. Ewentualnej jej ko-
rekty należy dokonać w zależności od zasobności gleby 
w wapń, magnez oraz mikroskładniki pokarmowe.

DOLOKORN®   dopuszczony do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym zgodnie z dyrektywą ekologiczną UE.

DOLOKORN®DOLOKORN
jest to nawóz wapniowy 
węglanowo-magnezowy 
w formie granulowanej

Wapń - zapewnia dobre 
ukorzenienie się roślin, 
korzystne warunki do po-
bierania innych składników 
pokarmowych, większą 
zdrowotność roślin upraw-
nych, węglanowa forma 
wapnia dodatkowo lokalnie 
odkwasza glebę. 

Magnez - zapewnia efek-
tywne pobieranie i prze-
twarzanie azotu w plon, 
dużą zawartość cukru 
w korzeniach, dużą zawar-
tość tłuszczu w nasionach 
roślin strączkowych i ole-
istych, wyższą zdrowot-
ność uprawianych roślin. 

Bor - bierze udział 
w przemianach 
węglowodanowych 
i białkowych, syntezie 
chloroÞ lu i asymilacji CO2 
oraz wykształceniu tkanek 
twórczych, wierzchołka 
wzrostu łodygi i korzeni. 

Miedź - wpływa na rozwój 
i budowę anatomiczną 
wielu tkanek oraz rozwój 
brodawek korzeniowych 
roślin motylkowych, 
zwiększa odporność na 
choroby grzybowe. 

Cynk - bierze udział 
w przemianach 
energetycznych, 
syntezie witamin C,B,PP 
i chloroÞ lu, aktywuje 
regulatory wzrostu. 

®

60% CaCO3 � węglan wapnia 

30% MgCO3 � węglan magnezu 

54%  CaO � minimalna zawartość składnika CaO 
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Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Wap Mag z mikroele-
mentami

CaMg 28�16 z B, 
Cu, Mo, Zn

Jest to nawóz przed-
siewny. Mieszanki 
z innymi nawozami 
najlepiej jest sporzą-
dzać bezpośrednio 
przed wysiewem. 
Stosowana dawka 
nawozu powinna 
mieścić się w gra-
nicach 130�350 
kg/ha (tj. 20�50 kg 
MgO/ha), przy czym 
ewentualnej jej 
korekty należy do-
konać w zależności 
od zasobności gleby 
w wapń i magnez 
oraz mikroskładniki 
pokarmowe.

Nawóz przeznaczony jest do nawożenia roślin o wysokim 
poziomie intensywności produkcji, głównie rzepaku, 
buraków cukrowych i kukurydzy. Może być stosowany 
samodzielnie lub jako składnik mieszanek nawozowych 
przygotowywanych pod konkretne potrzeby nawożonej 
rośliny. Zróżnicowane pod względem rozpuszczalności 
formy makroskładników występujących w nawozie sprzy-
jają systematycznemu uwalnianiu składników z granuli 
w całym okresie wegetacji roślin.

Zakłady 
Chemiczne 
�Siarkopol� 
Tarnobrzeg 
sp. z o.o.

Dolomit Mielony (CaO+Mg) � 
min. 45%

Dawka nawozu dla 
gleb lekkich wynosi 
od 2 do 3 t/ha, dla 
średnich od 3 do 
4 t/ha, zaś dla cięż-
kich od 4 do 5 t/ha.

Dolomit mielony jest nawozem przeznaczonym do 
stosowania na wszystkie rodzaje gleb, a w szczególności 
o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, 
we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych 
i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną 
zawartość magnezu powinien być stosowany głównie 
na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez. 
Ponadto węglan wapniowo�magnezowy ma działanie 
odkwaszające, a obecność magnezu niezbędnego roślinom, 
powoduje zwiększenie plonów i poprawienie stanu zdro-
wotnego roślin.

INTERMAG OPTYCAL

INTERMAG WAPNOVIT

Atlantica Agricola Folicat Ca CaO 15%
azot całkowity 
N 2%
MgO 2%
Cu EDTA 0,01%
Fe EDTA 0,06%
Mn EDTA 0,03%
Zn EDTA 0,01%

1, 0 l/ha 
� faza intensywnego 
zawiązywania części 
generatywnych 
(owoce, nasiona) lub 
intensywny wzrost 
bulw i korzeni 
spichrzowych.

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami, którego 
skład zabezpiecza rośliny zarówno przed chorobami Þ zjo-
logicznymi, jak i grzybowymi, wpływającymi na jakość 
plonu i zdolność do przechowywania. Zredukowana ilość 
azotu wpływa korzystnie na tempo pobierania wapnia 
i pozostałych składników preparatu.

Polcalc Polcalc III generacji 98% CaCO3 500 kg/całorocznie. Jedyny produkt produkowany z kredy technicznej, 100% 
reaktywność i 100% przyswajalność oraz odpowiednia 
granulacja sprawiają że efekty zastosowania są w pierw-
szym roku kilkukrotnie lepsze niż standardowego wapna. 
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Dr inż. Sylwester Lipski

Stymulatory wzrostu roślin 
i środki poprawiające 
właściwości gleby

W intensywnej i zrównoważonej uprawie roślin nie wystar-
czy tylko je chronić i nawozić. Ważnym staje się sterowa-

nie procesami fizjologicznymi roślin oraz dbałość o podłoże, 
w którym one rosną. Te zabiegi stały się już stałymi elementami 
agrotechniki, ważnymi ze względu na ich wpływ na wielkość 
i jakość plonu, a także ze względów środowiskowych.

Prawdziwą eksplozję nowych rozwiązań, substancji 
aktywnych, formulacji i zastosowań odnotowujemy w ob-
szarach, które wcześniej były traktowane marginalnie: sty-
mulacja procesów Þ zjologicznych roślin oraz stymulacja 
procesów biologicznych w glebie. Kategorie tak dynamicz-
nie rozwijają się, że regulacje prawne nie nadążają za tym 
tempem, rynek jest nieuporządkowany, a mnogość ofert 
produktów powoduje mniejszą lub większą dezorientację 
potencjalnych użytkowników (rolników). Z drugiej strony, 
sami producenci i sprzedawcy tych produktów nie wiedzą 
dokładnie, jak wprowadzać swoje produkty do obrotu, jak 
je rejestrować, zalecać, a jednostki naukowo-badawcze, 
bądź zdecydowanie odrzucają te produkty (na podstawie 
rozważań teoretycznych lub powierzchownych i krótkich 
badań), bądź coraz bardziej wnikają w istotę stymulacji ro-
ślin i stymulacji gleby poprzez pogłębione badania labora-
toryjne (w warunkach kontrolowanych) i polowe. 

Faktem jest, że na rynku polskim mamy około dwieście 
produktów/preparatów, które spełniające funkcje regu-
lacyjno-stymulacyjne w odniesieniu do roślin lub gleby. 
W krajach Wspólnoty Europejskiej, takich produktów jest 
ponad tysiąc.

W naszym kraju, oÞ cjalnie, mamy cztery kategorie, wy-
różnione w odpowiednich aktach prawnych:
�  Regulatory wzrostu roślin
�  Stymulatory wzrostu roślin
�  Środki poprawiające właściwości gleby 
�  Nawozy organiczne i organiczno-mineralne.

Oprócz wymienionych, w obrocie handlowym znajduje 
się szereg produktów, wprowadzanych do obrotu handlo-
wego jako :
�  nawozy WE (nawozy zgodne z normami zawartymi 

w Rozporządzeniu WE 2003/2003)
�  nawozy zarejestrowane w Polsce decyzją Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi
�  nawozy komercjalizowane w Polsce w oparciu o Arty-

kuł 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o Nawozach i Na-
wożeniu.
Należy tutaj przybliżyć potencjalnym zainteresowa-

nym, co oznacza Artykuł 5 Ustawy o Nawozach i Nawo-
żeniu. Otóż mówi on, że �Do obrotu można wprowadzać 
także nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin do-

puszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub Republice Turcji, które zostały wyproduko-
wane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub Republice Turcji lub w państwie będącym członkiem Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) � stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli 
przepisy krajowe na podstawie których są one produkowane 
i wprowadzane do obrotu zapewniają ochronę zdrowia lu-
dzi, zwierząt i ochronę środowiska oraz przydatność do sto-
sowania�. W praktyce, oznacza to, że produkt zarejestrowa-
ny w innym kraju UE lub kraju stowarzyszonym w EFTA 
może być sprzedawany w Polsce bez potrzeby dodatkowej 
rejestracji. W naszym kraju korzysta z tej możliwości wie-
lu importerów, którzy wyszukują interesujące i efektywne 
w produkcji roślinnej produkty i sprowadzają je do Polski.

Aktualnie, w rejestrze ŚOR znajdują się 72 zarejestrowa-
ne regulatory wzrostu i jeden fungicyd z funkcją regulato-
ra wzrostu. Co ciekawe, na liście jest też jeden �stymulator 
odporności�, który jako termin oÞ cjalny nie jest wymienio-
ny w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1107/2009. Regulatory wzrostu są to głównie substancje 
znane jako hormony roślinne (typu IAA, NAA, gibereliny), 
prekursory etylenu (etefon, trineksapak etylu), dobrze znany 
i popularny CCC, czyli retardant chlorek chloromekwatu, 
hamujące kiełkowanie (chlorprofam i hydrazyd maleinowy) 
i kilka innych mniej popularnych. W tej grupie jest też pro-
dukt będący mieszaniną nitrofenoli, stymulujący procesy 
odporności roślin na stresy (abiotyczne) oraz powstrzymu-
jący procesy starzenia się i rozpadu komórek. Firma komer-
cjalizująca ten produkt w Polsce (i na świecie) posługuje się 
w odniesieniu do niego terminem �biostymulator�. 

Regulatory wzrostu roślin są produktami, których reje-
stracja odbywa się w podobny sposób jak pestycydów, czy-
li przydatność rolnicza regulatora musi być udowodnio-
na ścisłymi badaniami naukowymi, często wieloletnimi, 
zgodnymi z wytycznymi EPPO i GEP. Ponadto, producent 
regulatora wzrostu musi przygotować dokumentację sub-
stancji aktywnej, zawierającą informację o najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). Procedura 
regulowana jest bardzo dokładnie przez Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 
21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obro-
tu środków ochrony roślin.

Do 2007 r. w Polsce, aby wprowadzić do obrotu pro-
dukt wpływający na wzrost i rozwój roślin, jednocześnie 
nie będący nawozem, należało go zarejestrować jako re-
gulator wzrostu, na podstawie Ustawy o Ochronie Roślin 
z 1995 r. Tymczasem, jak to często bywa, producenci środ-
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ków chemicznych dla produkcji roślinnej oraz Þ rmy wpro-
wadzające je do obrotu, posiadali lub zamierzali posiadać 
i komercjalizować produkty, które wykazywały działanie 
stymulujące procesy Þ zjologiczne roślin, ale nie wykazu-
jące działania regulatora wzrostu. W tym miejscu trzeba 
zdeÞ niować pojęcie �regulator wzrostu�:

� Według prof. dr hab. Lesława Zimnego (UP Wrocław), 
hormony roślinne, Þ tohormony, regulatory wzrostu to są 
specyÞ czne związki organiczne wytwarzane przez rośliny, 
regulujące przebieg procesów wzrostowych, które w niskich 
stężeniach przyspieszają lub hamują różne procesy Þ zjolo-
giczne, np. podział komórek, ich wzrost, kwitnienie itp. Naj-
częściej nie działają w komórkach lub tkankach, w których 
zostały zsyntetyzowane, lecz są transportowane do tkanki 
i organów mniej lub bardziej oddalonych od miejsca biosyn-
tezy, i tam ujawnia się ich Þ zjologiczna aktywność.  

� Wikipedia, mówi, że regulatory wzrostu i rozwoju 
roślin, to drobnocząsteczkowe substancje o zróżnicowa-
nej budowie chemicznej, które w organizmach roślinnych 
inicjują lub modyÞ kują przebieg procesów życiowych. Do 
grupy tej nie zalicza się metabolitów pierwotnych, a jedy-
nie metabolity wtórne oraz substancje syntetyczne stoso-
wane w celu modyÞ kacji naturalnego wzrostu i rozwoju ro-
ślin. Endogenne regulatory wzrostu wpływają na podziały 
komórkowe, różnicowanie komórek oraz wzrost całego or-
ganizmu. Zapewniają także roślinie możliwość reakcji na 
zmieniające się warunki środowiska. Grupę endogennych 
regulatorów wzrostu stanowią hormony roślinne nazywa-
ne też Þ tohormonami. Do grupy tej zaliczane są auksy-
ny,  cytokininy,  gibereliny,  kwas abscysynowy, etylen, bra-
sinosteroidy oraz kwas jasmonowy. Kryterium zaliczenia 
związku chemicznego do Þ tohormonów jest wywoływanie 
efektu Þ zjologicznego w stężaniach nieprzekraczających 
10�6 mol l-1. Dla substancji regulatorowych przyjmuje 
się graniczne stężenie wywołania reakcji Þ zjologicznej 
10�4 mol l-1. Drugim kryterium zaliczenia do Þ tohormo-
nów jest powszechność występowania substancji w świecie 
roślin. Kryteria te nie są jednak stosowane przez wszyst-
kich autorów i określenia regulatory wzrostu i Þ tohormony 
bywają uznawane za tożsame. Poznano także wiele sub-
stancji niewytwarzanych przez rośliny, wpływających na 
ich wzrost i rozwój. Syntetyczne regulatory rozwoju mogą 
być związkami o strukturze zbliżonej do Þ tohormonów 
i działać tak jak endogenne substancje, mogą też działać 
antagonistycznie do nich. 

Z obu tych deÞ nicji jasno wynika, że regulatory wzrostu 
są bardzo zbliżone budową i działaniem do naturalnych 
hormonów roślinnych lub innych substancji występują-
cych w roślinie, a oddziałujących na jej metabolizm.

Te nowe produkty, które zaczęły być sprzedawane 
i używane już w końcu lat 90. nie spełniały najczęściej 
deÞ nicji regulatora wzrostu. W związku z tym, wykorzy-
stując fakt, że w pierwszej połowie 2006 r. ministerstwo 
rolnictwa przystąpiło do opracowywania nowej Ustawy 
o Nawozach i Nawożeniu, postanowiono, aby do nowo 
tworzonej ustawy włączyć nowe kategorie produktów, któ-
re uwzględniałyby środki produkcji rolniczej dotychczas 
nie sklasyÞ kowane. W ten sposób utworzono nową kate-
gorię pn. �stymulatory wzrostu roślin�. Drugą, ważną ka-
tegorią, którą utworzono, uwzględniając realia i potrzeby 
rynku, były �środki poprawiające właściwości gleby�. Obie 

te kategorie znalazły się w grupie tzw. �środków wspoma-
gających uprawę roślin�. W celu uzyskania pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu środków wspomagających upra-
wę roślin, producent, importer lub inny podmiot wprowa-
dzający środek wspomagający uprawę roślin na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej musi złożyć wniosek do ministra 
rolnictwa. Jako załączniki należy dołączyć wyniki badań 
właściwości Þ zykochemicznych, chemicznych i biologicz-
nych wprowadzanych środków oraz opinię o spełnianiu 
wymagań jakościowych i o przydatności rolniczej do ich 
stosowania.

Aktualnie (stan na 13 marca 2015 r.) w kategorii �sty-
mulatory wzrostu roślin� jest zarejestrowanych tylko 20 
produktów. Kategoria �środki poprawiające właściwości 
gleby� jest dużo bogatsza, bo znajdują się w niej aż 104 
produkty. W jednostkach naukowych zajmujących się 
opiniowaniem przydatności produktów do zastosowania 
w produkcji rolniczej, w wymienionych kategoriach znaj-
duje się jeszcze kilka produktów czekających na zaopi-
niowanie.

Oprócz produktów, które zostały w Polsce zarejestro-
wane jako stymulatory wzrostu roślin, w obrocie znajdu-
je się wiele takich, które zostały wprowadzone do obrotu 
krajowego (czyli produkty nawozowe z importu). Często są 
one opisywane, jako biostymulatory, stymulatory, Þ zjosty-
mulatory lub wprost jako nawozy, ale z funkcją stymulacji 
roślin, regulacji procesów Þ zjologicznych, podwyższania 
odporności itp.

Stymulatory wzrostu są to produkty najczęściej wystę-
pujące w formie płynnej lub proszku do sporządzenia roz-
tworu wodnego. Zalecane są do stosowania nalistnego.

Środki poprawiające właściwości gleby to są produkty 
w formie stałej, chociaż jest kilka w formie płynnej. Oczy-
wiście, wszystkie są zalecane do stosowania doglebowego. 
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Niektóre wymagają wymieszania z glebą, większość nie 
musi być przykrywana glebą.

Co znajduje się w różnych formach stymulatorów wzro-
stu? Do najczęściej spotykanych należą:
�  ekstrakty z alg morskich � zawierające hormony roślin-

ne, węglowodany i sole mineralne 
�  ekstrakty kwasów humusowych z różnych surowców 

kopalnych (węgiel brunatny, torf)
�  ekstrakty z podłoży, w których były hodowane dżdżow-

nice � zawierają kwasy humusowe, sole mineralne, 
związki peptydowe, hormony roślinne

�  ekstrakty roślinne � zawierające organiczne związki ak-
tywne (hormony roślinne, fenole itp.)

�  chitozan � kopolimer N-glukozoaminy i N-acetyloglu-
kozoaminy

�  aminokwasy � uzyskiwane w drodze hydrolizy białek 
roślinnych lub zwierzęcych. W hydrolizie mogą być 
wykorzystane zasady lub kwasy (h. chemiczna) lub en-
zymy (h. enzymatyczna)

�  związki fenolowe � w mieszaninie z solami mineralny-
mi

�  sole mineralne  �  najczęściej specyÞ cznych mikroele-
mentów, pojedynczo lub w mieszaninie

�  polisacharydy w połączeniu z solami niektórych pier-
wiastków. 
Natomiast środki poprawiające glebę to najczęściej:

�  ekstrakty kwasów humusowych � w postaci stałej lub 
płynnej

�  mikroorganizmy: grzyby lub bakterie � w formie prze-
trwalnikowej lub żywej

�  konsorcja mikroorganizmów � w formie przetrwalniko-
wej lub żywej

�  związki peptydowe � pochodzenia zwierzęcego, zawie-
rające także aminokwasy

�  sole mineralne � makro- i mikropierwiastków, w róż-
nych konÞ guracjach

�  związki wapnia i magnezu � z naturalnych form mine-
ralnych, z dodatkiem innych substancji nieorganicz-
nych lub organicznych

�  organiczne produkty roślinne � mniej lub bardziej prze-
tworzona kora drzew lub komposty.
Według producentów lub importerów, stymulatory 

wzrostu roślin mają, przede wszystkim, oddziaływać na:
�  wzrost odporności roślin na stresy abiotyczne � przy-

mrozki, nadmierne usłonecznienie i temperatura, okre-
sowe braki wody, zasolenie, zalania, uszkodzenia me-
chaniczne, uszkodzenia poherbicydowe 

�  regenerację roślin poddanych działaniu stresu
�  wydajniejszą fotosyntezę i produkcję węglowodanów 

i związków energetycznych
�  lepsze przechodzenie przez krytyczne fazy rozwojowe
�  poprawę gospodarki wodnej roślin
�  lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby 

przez korzenie
�  poprawę parametrów jakościowych plonu � zawartość 

węglowodanów, białka, tłuszczy, witamin, karotenu, 
ksantoÞ lu itp

�  wzrost plonu � szczególnie w sezonach, gdy występują 
stresy.
Z moich doświadczeń wynika, że skuteczność stymu-

latorów wzrostu roślin zależy, przede wszystkim, od jako-
ści i skuteczności samego produktu oraz od przestrzegania 
terminu i techniki jego stosowania oraz dawki preparatu.  
Środki poprawiające właściwości gleby są to produkty, któ-
re zastosowane do gleby powodują:
�  poprawę struktury Þ zycznej gleby � wzrost guzełkowa-

tości, stabilności agregatów glebowych, porowatości
�  wzrost zawartości próchnicy i substancji organicznej 

w glebie
�  poprawę stosunków powietrzno-wodnych w glebie
�  zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych 

z form niedostępnych dla roślin
�  stabilizację lub podwyższenie pH gleby
�  wzrost liczebności i aktywności mikroorganizmów i fau-

ny glebowej, korzystnych z punktu widzenia rolniczego
�  zwiększenie odporności gleby na erozję
�  zmniejszenie presji chorób roślin pochodzenia odglebo-

wego.
Podobnie jak w grupie stymulatorów wzrostu, wśród 

środków poprawiających właściwości gleby są bardziej 
i mniej skuteczne. Podstawowym błędem i wadą tych pro-
duktów jest uznawanie ich za uniwersalny środek �leczą-
cy� choroby gleby. 

Środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory 
wzrostu roślin to są kategorie środków do produkcji roślin-
nej bardzo młode. Nie posiadają one tak bogatego zaplecza 
naukowego i informacyjnego jak nawozy czy pestycydy. 
Jest to jednak grupa środków, która będzie się z pewnością 
powiększała. Szczególnie kategoria stymulatorów wzrostu 
roślin, która jest silnie wspierana przez działania organiza-
cyjne, lobbystyczne i upowszechnieniowe. 

W Polsce interesy producentów stymulatorów wzro-
stu i środków poprawiających właściwości gleby repre-
zentuje Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych 
(PITIWN) zarejestrowana w lutym 2014 r. 
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Racjonalne nawożenie roślin powinno spełniać, co najm-
niej trzy warunki, a mianowicie:

� zapewnić potrzebną ilość składników pokarmowych 
nawożonym roślinom

� zachować żyzność gleby przez dostarczanie masy organic-
znej

� uwzględniać wymogi ochrony środowiska naturalnego.
Wszystkie te wymagania może spełnić nawożenie oborni-

kiem, przy zachowaniu zasad stosowania nawozów natu-
ralnych i ewentualnym uzupełnieniu składników pokar-
mowych nawozami mineralnymi. Obornik zawiera nie tylko 
składniki mineralne niezbędne w żywieniu roślin i masę 
organiczną, ale również bogatą mikroflorę, która korzystnie 
wpływa na biologiczną aktywność gleby. Obornik poprzez 
dostarczenie masy organicznej przyczynia się do wzrostu 
substancji organicznej, z której w glebie w procesach przemi-
an powstaje próchnica. A wzrost próchnicy w glebie to 
poprawa jej żyzności i urodzajności, poprawa zdolności 
chemicznej, fizycznej i biologicznej gleby, poprawa jej struk-
tury, napowietrzania gleby oraz zdolności zatrzymywania 
wody i składników pokarmowych.

Zachowanie zasobów próchnicy w glebie jest istotne nie 
tylko ze względu na utrzymanie produkcyjnych funkcji 
gleby, ale również umożliwia wiązanie dwutlenku węgla 

z atmosfery, przyczyniając się do zmniejszenia efektu cieplar-
nianego.

W niektórych regionach kraju na skutek ograniczenia 
produkcji zwierzęcej obserwuje się wzrost powierzchni 
użytków rolnych, na których nie stosuje się obornika, będącego 
istotnym źródłem wpływania na zasoby próchnicy glebowej. 
Badania IUNG-u wykazały istnienie trendu spadku zawartości 
próchnicy w glebie, do czego przyczyniło się również intensy-
wne użytkowanie gleb i ich odwodnienie melioracyjne.

Ubytek próchnicy jest ważnym wskaźnikiem pogorszenia 
warunków siedliskowych i żyzności gleby. Wzrost zawartości 
próchnicy można zapewnić poprzez stały dopływ materii 
organicznej w resztkach pożniwnych oraz nawozach natu-
ralnych i organicznych.

 Obornik jest nawozem naturalnym, a jedna tona tego 
nawozu zawiera przeciętnie 4 kg azotu (N), 3 kg fosforu 
(P2O5) i 7 kg potasu (K2O). Skład chemiczny obornika często 
odbiega od przeciętnej zawartości składników, a zależy to od 
gatunku i grupy wiekowej zwierząt jak również od ich 
żywienia. Na przykład zawartość azotu w 1 tonie obornika 
może wynosić również 5 kg.

Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, dawka nawo-
zu naturalnego zastosowanego w okresie roku nie może 
zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) na 1 ha użytków 

Dr hab. inż. Jan Kamionka
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku

Obornik 
to bezcenny nawóz naturalny
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rolnych. Z tego płynie wniosek, że dawka obornika zastoso-
wana w ciągu roku nie może być większa niż około 35 t/ha. 
Ograniczenie to wprowadzono ze względu na ochronę 
środowiska, a przede wszystkim na ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem azotem i fosforem.

Nawozy naturalne powinny być magazynowane w sposób 
nie budzący zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony 
środowiska, to znaczy tak, aby zawarte w nich składniki lub 
związki nie ulatniały się do atmosfery lub nie przedostawały 
się do gruntu. Obornik może być przechowywany 
w budynkach inwentarskich lub na płytach gnojowych 
o nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed 
przenikaniem wycieków do gruntu. A w związku z tym 
konieczna jest instalacja odprowadzająca gnojówkę i wodę 
gnojową do szczelnych zbiorników.

Obornik należy stosować pod rośliny o długim okresie 
wegetacji i najlepiej wykorzystujące 
zawarte w nim składniki pokarmowe, 
a więc przede wszystkim pod rośliny 
okopowe. Nawożenie obornikiem 
stosuje się w dwóch terminach, 
a mianowicie na wiosnę i jesienią. 
W terminie jesiennym przeznacza 
się go w pierwszej kolejności pod 
buraki, które źle znoszą orkę 
wiosenną. Nawozy naturalne, należy 
stosować w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt 
i środowiska naturalnego.

Zasady stosowania nawozów regulują przepisy zawarte 
w Ustawie o Nawozach i Nawożeniu oraz Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego 
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu 
ich stosowania.

Wymagania dotyczące stosowania obornika są 
następujące
� dawka nawozu naturalnego zastosowanego w okresie roku 

nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) na 1 ha 
użytków rolnych

� zabrania się stosowania nawozów naturalnych na glebach 
zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do 
głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu

� zabrania się stosowania obornika w strefach ochronnych 
źródeł wody. Strefa ochronna wynosi, co najmniej 5 m od 
cieków wodnych, rowów o szerokości powyżej 5 m oraz 
jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha. 
Strefa ochronna wynosząca co najmniej 20 m musi być 
zachowana w przypadku ujęć wody, obszarów morskiego 
pasa nadbrzeżnego oraz brzegu jezior i zbiorników wod-
nych o powierzchni powyżej 50 ha

� nawozy naturalne mogą być stosowane w okresie od 1 
marca do 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowa-
nych na uprawy pod osłonami  (szklarnie inspekty, namio-
ty foliowe)

� nawozy naturalne powinny być przykryte lub wymieszane 
z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowa-
niu, z wyjątkiem nawozów stosowanych na użytkach zie-
lonych 

� stosowanie nawozów naturalnych w postaci stałej podczas 
wegetacji roślin (pogłównie) dopuszczalne jest tylko na 
użytkach zielonych oraz na wieloletnich uprawach polo-

wych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spoży-
cia przez ludzi

� nawozy należy stosować równomiernie na całej powierzch-
ni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do 
tego nieprzeznaczonych.
O równomiernym pokryciu pola obornikiem i zastosow-

anej dawce decyduje rodzaj zespołu rozrzucającego (adapt-
era) rozrzutnika oraz właściwa regulacja parametrów pracy 
rozrzutnika.

Jednym z głównych zespołów rozrzutnika obornika jest 
zespół rozrzucający, a jego rodzaj decyduje o szerokości rob-
oczej maszyny i jakości pracy, to znaczy o równomierności 
pokrycia nawożonego pola obornikiem.

Wybór adaptera jest ważny, bowiem producenci dla niek-
tórych typów rozrzutników oferują możliwość wyboru rodza-
ju adaptera. W rozrzutnikach o mniejszej ładowności 

przeważają adaptery z bębnami pozio-
mymi, których szerokość robocza wyno-
si 2,0�2,5 m. Do rozrzucania nieprze-
kompostowanego obornika najlepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie adapt-
era pionowego. W ofercie �dużych� roz-
rzutników stosowane są dwa rodzaje 
adapterów pionowych: czterobębnowe 
� o mniejszej średnicy bębnów 
i mniejszej szerokości roboczej lub 
dwubębnowe � o dużej średnicy bębnów 

i dużej szerokości rozrzutu obornika, nawet 12 m.
Należy pamiętać, że szerokość robocza rozrzutnika jest 

zawsze mniejsza niż szerokość pasa rozrzutu obornika, gdyż 
wymaganą równomierność pokrycia pola nawozem uzyskuje 
się przez nakładanie skrajnych pasów rozrzutu podczas 
kolejnych przejazdów. W instrukcji obsługi rozrzutnika 
podana jest konkretna jego szerokość robocza.

Dawka zastosowanego obornika na hektar zależy od:
• prędkości jazdy rozrzutnika po polu
• prędkości przesuwu przenośnika podłogowego w skrzyni 

rozrzutnika
• szerokości roboczej rozrzutnika
• masy objętościowej obornika (wartość ta waha się najczę-

ściej od 0,6 do 1,0 t/m3).
Przystępując do regulacji rozrzutnika należy posługiwać 

się instrukcją obsługi, w której znajdują się tabele, według 
których można ustalić dawkę obornika na hektar. Przy 
znanej szerokości roboczej i masie objętościowej obornika 
ustalamy prędkość jazdy i dobieramy taki przesuw 
przenośnika podłogowego, aby uzyskać zaplanowaną dawkę 
obornika na hektar.

Zachowując podczas pracy właściwą szerokość roboczą 
i obroty wałka odbioru mocy w ciągniku zgodne z instrukcją 
obsługi � uzyskamy równomierne pokrycie pola obornikiem 
na szerokości roboczej (uzyska się dobrą równomierność 
poprzeczną). Równomierność podłużna będzie dobra, jeśli 
zachowana będzie stała prędkość jazdy. Przy tak wyregulow-
anym rozrzutniku, pole będzie w każdym miejscu równomi-
ernie pokryte obornikiem a zastosowana dawka będzie 
zgodna z dawką zaplanowaną.

Podstawowym efektem nawożenia obornikiem na grun-
tach rolnych jest utrzymanie lub poprawa żyzności 
i urodzajności gleby. A efektem wymiernym dla rolnika 
będzie wzrost uzyskiwanych plonów.

Jedna tona obornika 
zawiera przeciętnie 4 kg 
azotu (N), 3 kg fosforu 
(P2O5) i 7 kg potasu (K2O)



Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Þ rmy

N272/1 
Ładowność 12 t

N274 
Ładowność 10 t

N267
Ładowność 8 t
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