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Wielu specjalistów uważa, że 2018 rok będzie rokiem nawozów
dolistnych. Deszcze w końcówce 2017 r. skutecznie wypłukały
z gleby składniki pokarmowe i jedynym szybkim ratunkiem, szczególnie dla ozimin będzie podanie ich poprzez liście. Ponadto, postęp technologiczny i dynamiczny wzrost asortymentu nawozów
dolistnych zdecydowanie przewyższa postęp w nawozach doglebowych. Więcej o tym w artykułach obecnego wydania Katalogu.
Warto przeczytać artykuł o nawozach zawierających nanocząsteczki, gdyż może to być przyszłość nawożenia dolistnego. Już
teraz zbierają one pochlebne opinie użytkowników i naukowców,
chociaż ich oferta jest na razie nieduża.
Na rynku, w dziedzinie nawozów doglebowych typu NPK,
w 2018 r będziemy obserwowali mocowanie się dwóch gigantów
nawozowych, polskiej Grupy Azoty i rosyjskiego Phosagro. Nasz
producent ma walczyć lepszym serwisem doradczym, dodatkowymi usługami, jakością produktów itp. Miejmy nadzieję, że z tej rywalizacji zwycięsko wyjdzie… ROLNIK.
Nikt jeszcze nie rozwiązał systemowo problemu zakwaszenia
gleb w Polsce, chociaż jest to podstawowy czynnik ograniczający
ich produktywność. Warto, więc chociaż spróbować go rozwiązać
na swoich polach, korzystając z informacji o nawozach wapniowych znajdujących się w Katalogu.
Dr inż. Sylwester Lipski
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dr inż. Sylwester Lipski

Nawożenie w sezonie 2018
W nowy sezon wchodzimy z dużym prawdopodobieństwem niedoboru
składników pokarmowych w glebach. Ubiegły rok, a szczególnie jego
ostatnie miesiące obfitowały w opady deszczu. Co prawda, poprawiło
to bilans roczny opadów dla większości terenów Polski, ale skutecznie
przemyło nasze gleby z pierwiastków pokarmowych.

S

pecyfiką gleb Polski jest duży udział
frakcji piasku (o różnych wielkościach), a mały udział części ilastych
oraz niska zawartość próchnicy. Sprawia to, że są to gleby mało odporne na
przemywanie, ze słabym kompleksem
sorpcyjnym. W przypadku dużych ilości opadów, woda przechodząc przez
profil glebowy zabiera ze sobą ruchome jony pierwiastków i wymywa je
do jego głębszych warstw. Dotyczy to
zarówno kationów: potasu (K+), wapnia (Ca++), magnezu (Mg++), amonowy
(NH4+), mikroelementów (B+, Zn++,
Cu++, Fe++/+++) , jak i anionów: azotanowy NO3-, siarczanowy SO3--. Jony
fosforanowe są w mniejszym stopniu
wymywane z gleby, gdyż fosfor w małej ilości występuje w glebie w postaci
jonowej, większość fosforu znajduje się
w formach trudno wymywalnych, tj.
w formach organicznych lub w związkach mineralnych. Proces wymywania
kationów i anionów z gleby implikuje
szereg konsekwencji:
• zubożenie
warstwy
uprawnej
w składniki pokarmowe
• obniżenie pH gleby wskutek wymycia jonów wapnia i magnezu
• akumulację składników pokarmowych w głębszych warstwach gleby

• wypłukanie niektórych składników
do wód gruntowych, powierzchniowych cieków wodnych i sztucznych lub naturalnych zbiorników
wodnych.
Obniżenie pH gleby może zachodzić także wtedy, gdy na polu zalega
woda przez dłuższy okres czasu. A jesienią 2017 r. mieliśmy do czynienia
z takimi sytuacjami na bardzo wielu polach. Woda wypiera powietrze
z przestworów gleby i zaczynają dominować procesy beztlenowego rozkładu substancji organicznej – czyli
gnicie. Przy braku tlenu w glebie, mikroorganizmy beztlenowe czerpią go
z substancji organicznej. Przy okazji
powstają produkty uboczne tego rozkładu: siarkowodór, amoniak, dwutlenek węgla, merkaptany i jony wodorowe (H+). Te ostatnie, powodują
obniżenie pH gleby. Natomiast gnicie
substancji organicznej (przyoranej słomy) będzie skutkowało ograniczeniem
wzrostu korzeni roślin uprawnych
sianych wiosną, w miejscach, gdzie
przyorano większe ilości resztek pożniwnych.
Dodatkowo, na wielu polach nie
zastosowano planowanego, jesiennego
nawożenia fosforowo-potasowego, ani
wapnowania, wskutek rozmiękczenia

gleby wodą lub zastoisk wody stojących na polach do ostatnich tygodni
2017 r.
Z pewnością wiosną rośliny mogą
odczuwać niedobory tych wymytych
składników. Jeśli będzie to możliwe,
przed siewem jarych należałoby wykonać analizy chemiczne gleby. Nawet,
jeśli ich wyniki otrzymamy po wiosennym wysiewie nawozów, to w przypadku stwierdzenia braków fosforu, potasu
lub magnezu można je „nadrobić” nawożeniem pogłównym lub dolistnym.
Przy nawożeniu pogłównym należy
zwrócić uwagę na zawartość form rozpuszczalnych składników:
• form potasu (K2O) rozpuszczalnych
w wodzie
• form fosforu (P2O5) rozpuszczalnych w wodzie i w obojętnym cytrynianie amonu
• form siarki (SO3) rozpuszczalnych
w wodzie
• form magnezu (MgO) i wapnia
(CaO) rozpuszczalnych w wodzie.
W przypadku wiosennej dawki
azotu, musi to być azot, który szybko
będzie mógł uzupełnić jego niedobory
w glebie, czyli:
• saletra amonowa
• siarczan amonu (przy okazji uzupełnimy niedobory siarki)

Tabela. Zawartość azotu mineralnego w kg/ha w zależności od kategorii agronomicznej gleby
Kategoria
agronomiczna gleby

Zawartość Nmin w glebie w kg/ha
łącznie z poziomów: 0–30 i 30–60 cm
bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

Bardzo lekka

poniżej 30

31–50

51–70

71–90

powyżej 90

Lekka

poniżej 40

41–60

61–80

81–100

powyżej 100

Średnia i ciężka

poniżej 50

51–70

71–90

91–100

powyżej 100

Żródło: „Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych” – instrukcja upowszechnieniowa IUNG nr
151, Puławy 2008.
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• saletrzak (przy okazji uzupełnimy
niedobory wapnia i magnezu)
• saletra wapniowa.
Przed nawożeniem azotem, warto
wykonać analizy gleby na zawartość
azotu mineralnego Nmin, aby sprawdzić
ile go mamy w glebie. Takie analizy należy wykonać, gdy gleba ogrzeje się już,
przed siewem jarych. Koszt takich analiz, w stacji chemiczno-rolniczej wynosi
tylko 28,12 zł brutto (za próbkę). Cena
dotyczy oznaczenia zawartości Nmin
w profilu gleby o miąższości do 60 cm.
W tabeli podane są referencyjne
zawartości Nmin w glebach o różnym

składzie granulometrycznym. Wyniki analiz wykonanych przez stację
chemiczno-rolniczą warto porównać
z liczbami z tabeli.
Jeśli wynik analizy laboratoryjnej
zawartości Nmin daje niską lub bardzo
niską zawartość azotu w glebie do głębokości 60 cm, to planowaną dawkę N
(w czystym składniku) należy zwiększyć o różnicę pomiędzy górną granicą zawartości średniej dla takiej gleby
(z tabeli 1), a zawartością Nmin stwierdzoną w glebie pobranej z pola.
Wiosną 2018 na znaczeniu zyska
nawożenie rzędowe i ultrazlokalizowa-

ne. Dostarczenie kiełkującym roślinom
składników pokarmowych w bezpośrednią bliskość systemu korzeniowego,
zapewni im komfort żywieniowy w początkowym okresie rozwoju i wzrostu
i będzie dużym handicupem w stosunku do upraw, które nie otrzymają takiego wsparcia.
Należy pamiętać także, że ulewy
ubiegłoroczne pogorszyły inne parametry chemiczne gleby, a mianowicie
zawartość substancji organicznej. Jej
brak skutkuje:
• znacznie słabszym kompleksem
sorpcyjnym,
• niską aktywnością mikroorganizmów glebowych,
• pogorszeniem struktury gleby,
a szczególnie trwałością gruzełków
glebowych,
• pogorszeniem stosunków powietrzno-wodnych (zmniejszeniem udziału porów i kapilar).
Te dwa ostatnie parametry mogły
ulec zniszczeniu także wskutek pracy
ciężkiego sprzętu rolniczego na glebie,
która była nadmiernie uwodniona –
czyli ugnieceniu gleby i zniszczeniu jej
struktury. Z pewnością wpłynie to na
gorsze wschody i wzrost roślin uprawnych.
Struktura gleby i jej właściwości
fizyczne mogły ulec także pogorszeniu
wskutek zmniejszenia się zawartości
frakcji ilastej, szczególnie iłów drobnych, które mogły ulec wmyciu w głąb
gleby lub zmyciu po jej powierzchni.
Tym niekorzystnym zmianom można częściowo zaradzić przy pomocy nawożenia. W tym celu należy stosować
nawozy organiczne, naturalne (obornik, kompost, torfy, pofermenty) lub
organiczno-mineralne (z zawartością
ekstraktów humusowych, torfów, substancji organicznej z osadów z oczyszczalni ścieków, odpadów odzwierzęcych itp.).
W miarę szybką naprawę pH gleby,
można wykonać przy pomocy nawozów wapniowych zawierających wapń
w formach wysoko reaktywnych, jak
kreda czy hydraty wapnia. Co ciekawe, na rynku mamy połączenia tych
form wapnia z substancją organiczną,
co wzbogaca pola o węgiel organiczny.
Dostarcza to surowca dla mikroorganizmów gleby i umożliwia odtworzenie
jej aktywności biologicznej.
W 2018 r. wielu rolników pomyśli
także o melioracji pól. Ale to temat na
inny artykuł.

dr Magdalena Kowalczyk

Nawozy
to nie tylko żywienie roślin
W segmencie nawozów nowe rozwiązania i innowacje są na wagę złota.
Cały czas poszukiwane są nowe metody produkcji nawozów i ich nowe
formulacje. Wszystko po to, aby rośliny jak najlepiej wykorzystały dostępne
składniki pokarmowe.

N

awozy przestały już pełnić wyłącznie funkcję dostarczania roślinom
składników pokarmowych. Są także
narzędziem podnoszenia jakości gleby,
poprawiania jej parametrów, które uległy degradacji w trakcie użytkowania
rolniczego. Co więcej, nawozy mogą
ograniczać występowanie niektórych
chorób lub szkodników glebowych.
Skład nawozów nie wynika już tylko z procesu produkcyjnego, ale staje się coraz bardziej dopasowany do
potrzeb roślin. Nawozy typu fosforan
amonu czy saletra amonowa powoli
tracą na znaczeniu na rzecz produktów odpowiadających specyficznym
potrzebom różnego rodzaju upraw. Widoczne jest zwiększone zainteresowanie rolników produktami wysokiej jakości, których skład powinien zawierać
mikroelementy, a nie tylko azot, fosfor
czy potas. Wszystko po to, aby rośliny zostały kompleksowo odżywione.
Bardzo ważnymi składnikami stały się
więc siarka, wapń oraz mikroelementy (takie jak bor, cynk, miedź, żelazo,
mangan), które w nawozach granulowanych mają szczególnie duże znaczenie. Coraz więcej rolników szuka tego
typu produktów, oczywiście zwracając
uwagę na cenę, ale też i przyswajalność
składników, wielkość granul nawozu
i ich twardość, obecność pyłu, czy podatność na zbrylanie.

Nawozy a zdrowa
żywność
Zwiększająca się z roku na
rok presja społeczna na produkcję zdrowej żywności,
dotyka również branżę nawozową. Kupujący poszukują taniej, ale i dobrze wyglądającej,
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niepsującej się żywności. Coraz więcej
uwagi zwraca się na ograniczanie emisji azotu i fosforu do środowiska ze źródeł rolniczych. Te zjawiska zmuszają
firmy nawozowe, a także rolników do
przemyślanego stosowania nawożenia.
Nawozy mają być podawane tylko tam,
gdzie rzeczywiście jest taka potrzeba,
tak aby zostały pobrane przez uprawiane rośliny, nie natomiast wymyte.
Bardzo ważne staje się zbilansowanie
azotu i siarki w nawożeniu, gdyż siarka
warunkuje pobieranie azotu i jego przekształcanie do białek w roślinach, a jednocześnie staje się pierwiastkiem deficytowym w glebach. Niedługo zacznie
się ograniczanie stosowania nawozów
fosforowych, z uwagi na nadmiar fosforanów w środowisku, a ponadto nawozy fosforowe zostały uznane za źródło
zanieczyszczeń gleb toksycznym kadmem.

Składniki mineralne +
substancja organiczna
Na rynku mamy prawdziwy wysyp
nawozów
organiczno-mineralnych,
czyli połączenie składników mineralnych z różnego rodzaju substancją
organiczną, oraz organicznych. Najpopularniejszymi kategoriami substancji
organicznej stosowanej do wytwarzania tego typu nawozów są: kwasy humusowe, ekstrakty z alg morskich, torfy
i węgiel brunatny, substancja organiczna z kompostów lub osadów z oczyszczalni ścieków, higienizowany obornik
lub pomiot ptasi, a nawet odpady zwie-

rzęce poddane procesom termicznego
i ciśnieniowego higienizowania.
Substancja organiczna zawarta
w tego typu nawozach pełni szereg
funkcji: jest prekursorem próchnicy
glebowej, stanowi źródło węgla dla
mikroorganizmów gleby, jest źródłem
składników pokarmowych dla korzeni
roślin uprawnych, zawiera substancje
bioaktywne (aminokwasy, związki flawonowe, hormony wzrostu, witaminy
itp.). Najważniejszą rolą tej substancji
organicznej jest jednak uzupełnianie jej
puli glebowej, która wskutek intensywnej eksploatacji gleby ulega zmniejszeniu.
Kwasy humusowe będące w nawozach tworzą kompleks organiczno-mineralny ze składnikami mineralnymi
gleby. Umożliwia to dużo lepszą i efektywniejszą akumulację wody w glebie,
poprawę stosunków powietrzno-wodnych, zwiększenie pojemności kompleksu sorpcyjnego gleby i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
z gleby, tak aby nie ulegały one wymywaniu. Może to okazać się szczególnie
istotne dla tych rolników, których uprawy cierpią z powodu mokrej, kapryśnej
aury. Zastosowanie kwasów humusowych pozwala na efektywniejsze wy-

korzystanie składników pokarmowych,
a także pomaga uzyskać wyższe plonowanie roślin.
Kwasy humusowe są bardzo dobrym prekursorem próchnicy. Ma to
ogromne znaczenie szczególnie dla
upraw położonych na glebach ubogich
w próchnicę. Badania wykazują, że ten
problem dotyczy dużej części polskich
gleb, gdzie widoczny jest duży spadek zawartości próchnicy (zawartość
próchnicy obniżyła się w Polsce o około 30 proc. w ciągu ostatnich 10 lat).

Ekstrakty z alg morskich,
czyli biostymulacja roślin
Producenci nawozów, dążąc do coraz bardziej efektywnego wykorzystywania składników pokarmowych przez
rośliny prześcigają się w poszukiwaniu
technologii i substancji, które wspomagają pobieranie składników przez
korzenie roślin i ich wykorzystanie
w tkankach roślinnych. I tak powstała
technologia produkcji nawozów przy
wykorzystaniu naturalnych surowców
z różnych gatunków alg morskich,
pozyskiwanych w różnego rodzaju
technologiach. Uzyskane w ten sposób produkty zawierają polisacharydy,
glikozoaminoglukany, polifenole i fenole, aminokwasy i witaminy pełniące
funkcję odżywczą, a przede wszystkim
są silnymi biostymulatorami systemu
korzeniowego oraz rizosfery roślin
uprawnych. Poprzez swoje stymulujące działanie zwiększają pobieranie
składników pokarmowych z nawozów,
intensyfikują metabolizm, oraz aktywizują mechanizmy obrony roślin przed
patogenami.
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Inhibitory
uzupełnieniem nawozów
Rolnicy coraz chętniej sięgają
obecnie po różne dodatki do nawozów.
Jednym z nich są inhibitory przemian
azotu, które zmniejszają straty azotu
wskutek wymywania lub ulatniania
w postaci amoniaku. Inhibitory powodują, że azot podany na wiosnę,
na początku wegetacji, stopniowo jest
uwalniany w ciągu następnych faz rozwojowych. Zwiększa to efektywność
plonotwórczego działania nawozu
azotowego i ogranicza zanieczyszczenie wód azotanami, a także zmniejsza
(lub eliminuje) ryzyko nadmiernej
koncentracji azotanów w częściach roślin przeznaczonych na sprzedaż.

• N-cyjanoguanidyna (DCD) (ALZON,
PIADIN)
• nitrapiryna (wcześniejsza nazwa
handlowa N-serve), komercjalizowana także pod nazwą N-lock® (inhibitor ureazy).

Krzem (Si) powszechny,
ale…
Coraz większą popularnością cieszy
się w Europie, a także w Polsce nawożenie krzemem. Tego typu nawozy mają
stanowić odpowiedź na niekorzystne
czynniki środowiskowe, a także sprzyjać tworzeniu mechanizmów obronnych. Krzem (Si) to składnik, który do
niedawna nie był jeszcze traktowany,
jako składnik nawozowy. Wynika to

Zastosowanie kwasów humusowych pozwala
na efektywniejsze wykorzystanie składników
pokarmowych, a także pomaga uzyskać
wyższe plonowanie roślin.
Na rynku można zakupić inhibitory
ureazy lub inhibitory nitryfikacji do zastosowania wraz z nawożeniem azotowym lub nawozy azotowe zawierające
inhibitory przemian azotu. Wśród najpopularniejszych inhibitorów znajdują
się:
• trójamid kwasu n-butylotiofosforowego NBPT (nazwa handlowa
AGROTAIN), w Polsce jest komercjalizowany w nawozie MoNolith,
UREAStabil, Plantosan, StabilureN
• 3,4-dimetylopyrazolfosfat
DMPP
(ENTEC i NOVATEC firmy COMPO)

z jego powszechności występowania
w przyrodzie – krzem ma około 27
proc. udziału w składzie skorupy ziemskiej. Mimo tego, w środowisku glebowym jest bardzo mało form krzemu
przyswajalnych dla roślin. A okazuje
się, że rośliny pobierają krzem w sporych ilościach, w zależności od preferencji gatunkowych oraz od warunków
siedliska, w którym rosną. Pszenica
może pobrać nawet 150 kg krzemu na
hektarze! Generalnie, trawy cechują
się najwyższym pobieraniem krzemu
wśród innych roślin uprawnych. Dużo
krzemu pobierają także warzywa, np.
ogórek i marchew.
Krzem, mimo że nie jest jeszcze
uznawany za składnik nawozowy, jest
niezbędny dla roślin, bo zwiększa ich
odporność na choroby i szkodniki, występowanie metali ciężkich a także na
niedobory światła. Nowe badania wykazały, że zasilanie roślin krzemem może
zwiększyć ich tolerancję oraz odporność
na stres wodny. To dobra wiadomość dla
tych rolników, których uprawy cierpią
z powodu deficytu wody.

Nowości

Na rynku nawozów doglebowych pojawiło się kilka nowych produktów, na które warto zwrócić uwagę:
• ABS Canola (6 proc. N + 18 proc. P, 34 proc.K + 5 proc. S)
– Nowoczesny nawóz doglebowy granulowany, otoczkowany
specjalną powłoką, zapobiegający stratom fosforu w wyniku
uwsteczniania. Według producenta ABS Canola zapewnia dwukrotnie skuteczniejszą ochronę fosforu, podwójną siłę wiązań kationów, zapewnia skuteczne zaopatrzenie roślin w fosfor, zrównoważone i kompleksowe odżywianie, właściwy rozwój systemu
korzeniowego, zwiększoną odporność na wymarzanie, a także
plony wysokiej jakości. Nawóz jest produkowany w specjalnej
technologii ABS P zapobiegającej stratom fosforu w glebie. „Teraz
system ABS P jest jeszcze skuteczniejszy, o dwukrotnie większej
sile wiązania kationów (Al, Fe, Ca, Mg). Dzięki zastosowaniu
na granulach nawozu ochrony w postaci specjalnej powłoki, fosfor w przyswajalnej dla roślin formie jest dostępny przez cały
okres wegetacji, a roślina prawidłowo rozwija system korzeniowy
i dobrze przygotowuje się do spoczynku zimowego, wzmacniając
swoją odporność na wymarzanie. To nawóz, dzięki któremu rośliny intensywnie rosną bez względu na pH gleby. Powłoka ABS
jest w pełni biodegradowalna i całkowicie bezpieczna dla roślin
oraz środowiska naturalnego” – zapewnia producent. Nawóz stosuje się do nawożenia upraw polowych, w szczególności rzepaku
ozimego i pszenicy ozimej.
• Super Kali – (37 proc. K + 3 proc. MgO + 21 proc. S + 7,5
proc. CaO) nawóz potasowy z 20 proc. zawartością potasu w formie bezchlorkowej, którego wszystkie składniki są całkowicie
rozpuszczalne w wodzie. Producent podaje, że to jedyny nawóz
z zawartością rozpuszczalnego wapnia o najwyższej zawartości
rozpuszczalnej siarki. Produkt jest przeznaczony do nawożenia
upraw ogrodniczych, ale z powodzeniem może być stosowany
w uprawie rzepaku. „Super-Kali” to uniwersalny nawóz granulowany do odżywiania wielu upraw. Przyczynia się do zwiększenia efektywności fotosyntezy oraz lepszego wykorzystania
azotu przez rośliny, co przekłada się z kolei na osiąganie wysokich plonów o wysokiej jakości. Stosowany wiosną w oziminach
przyspiesza ich regenerację po zimie” – zapewnia producent nawozu.
• MagSul Power (Magnez (MgO) 22 proc. całkowity (17 proc.
MgO rozpuszczalnego w wodzie) Siarka (SO3) 38 proc. całkowita
Krzem jest obecny w nawozie doglebowym POLIFOSKA® KRZEM (1 proc.)
oraz w wielu nawozach płynnych, dolistnych.

Ceny w górę
Analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
oceniają, że w najbliższych miesiącach
spodziewać się można wzrostu cen
nawozów mineralnych. „W kolejnych
miesiącach popyt na nawozy mineralne, w tym głównie na nawozy
azotowe będzie się nasilał, co
może skutkować sezonowym
wzrostem cen. Tym prognozowanym podwyżkom cen będzie
ponadto sprzyjała stopniowa po-
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(34 proc. rozpuszczalna w wodzie) – Nawóz magnezowo-siarkowy szczególnie polecany pod rośliny o wysokich wymaganiach
pod względem magnezu i siarki w postaci granulatu, co zapewnia równomierny wysiew. Producent zapewnia, że składniki nawozu są łatwo przyswajalne dla roślin. Może być stosowany na
wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno w uprawie polowej, jak i pod osłonami. Zalecana dawka to
100–250 kg/ha. Nawóz może być stosowany przedsiewnie i pogłównie.
• KalPro 40 – 40 proc. K2O (rozpuszczalnego w wodzie), 5 proc.
MgO (rozpuszczalnego w wodzie), 11 proc. SO3 (rozpuszczalnego
w wodzie). Granulowany nawóz potasowy z dodatkiem magnezu
i siarki zalecany do stosowania na wszystkich typach gleb i pod
wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem tych szczególnie wrażliwych na obecność chloru. Jak twierdzi producent, nawóz zawiera
dobrze rozpuszczalne w wodzie związki potasu, magnezu i siarki. Przeznaczony jest do bieżącego zaspakajania potrzeb pokarmowych roślin, jak również poprawy zasobności gleb, głównie
w potas. Zalecana dawka to 200–300 kg/ha. Zaleca się stosowanie
przedsiewne ale dopuszczalne jest także pogłówne.
• Saletrzak 27 Standard Plus – nowy nawóz w stosunku do obecnie produkowanego Saletrzaku 27 Standard, posiada większą
wytrzymałość granul i zwiększoną odporność na wysokie temperatury otoczenia. Ograniczone zostało jego zbrylanie w czasie
przechowywania. Dodatek żelaza – ważnego mikroelementu –
jest istotnym plusem oferowanego nawozu.
• PULSAR® to nawóz azotowy występujący w postaci białych,
szaro-beżowych lub szarych kryształów. Jest produktem sypkim,
dobrze rozpuszczalnym w wodzie, co zwiększa jego skuteczność
w przypadku bezpośredniej aplikacji na polu. PULSAR® zawiera
ponadto 24 proc. łatwo dostępnej dla roślin siarki (S).
• Super FOS DAR 40® – SUPERFOSFAT WZBOGACONY
40 proc. P2O5 Jest uniwersalnym, skoncentrowanym nawozem
fosforowym, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. W swoim składzie, oprócz fosforu, zawiera również wapń i siarkę. Nawóz przeznaczony jest dla roślin
wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę.

prawa koniunktury na podstawowych
rynkach rolnych” – podaje IERiGŻ.
Zdaniem instytutu nawozy mineralne były w grudniu 2017 roku o około 2,2
procent tańsze niż w roku ubiegłym.

Nowa konkurencja
Na polski rynek nawozów wkraczają nowi gracze. To firmy ze Wschodu, które oferują dobrze sformułowa-

ne produkty wysokiej jakości, cieszące
się coraz większym zainteresowaniem
wśród rolników. Polskie zakłady produkujące nawozy nie ukrywają, że na
rynku rośnie im duża konkurencja cenowa i jakościowa. Wysyp nowych
produktów może wkrótce sprawić, że zakłady będą musiały
walczyć o rynek i o klientów. ■

UBEZPIECZENIA ROLNE TO NASZA SPECJALNOSC
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej.
Od ponad 25 lat realizujemy społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego”.
Naszym głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych członków.

UBEZPIECZENIA OBOWIAZKOWE
˛
ü budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
ü odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania
gospodarstwa rolnego
ü upraw od zdarzeń losowych*

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
ü obowiązkowe ubezpieczenie OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
ü Autocasco
ü NNW kierowcy i pasażerów
ü Assistance
ü Zielona Karta
ü Auto szyby

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

mienia w gospodarstwach rolnych
sprzętu rolniczego (Agrocasco)
zwierząt od zdarzeń losowych*
zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
drobiu w chowie fermowym
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
ochrony prawnej
świadczenia usług agrotechnicznych i agroturystycznych
przedsiębiorstw rolnych (Bezpieczny Agrobiznes)

* TUW „TUW” jest jednym z nielicznych zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia upraw i zwierząt od zdarzeń losowych z dopłatą do składki z budżetu państwa.
Za staż członkowski w TUW „TUW” udzielane są dodatkowe zniżki. TUW „TUW” posiada sieć placówek terenowych zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń i likwidacją szkód.

www.tuw.pl
Niniejsza reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi
Azot stabilizowany inhibitorem zapobiegający ulatnianiu azotu oraz jego wymywaniu

AGRII POLSKA

Super N 46

AGRII POLSKA

Dalmag S + Zn 17 % MgO

Jesień - wiosna

Zawiera łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do zastosowania
posypowego

AGRII POLSKA

Dalmag SK
+ Zn

20% K2O
11% MgO
24% SO3
0,1% Zn

Jesień - wiosna

Zawiera potas oraz łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do
zastosowania posypowego

AGRII POLSKA

ABS CANOLA

6% N
18% P
34% K
5% S

Jesień - wiosna

Nawóz otoczkowany specjalną powłoką, zapobiegający stratom fosforu w wyniku
uwsteczniania

AGRII POLSKA

ABS CORN

6% N
14% P
29% K
10 % S
2 % Mg
0,1% Zn
0,1% B

Jesień - wiosna

Nawóz otoczkowany specjalną powłoką, zapobiegający stratom fosforu w wyniku
uwsteczniania

AGRII POLSKA

Super Kali

37% K
3% MgO
21% S
7,5% CaO

Jesień - wiosna

Nawóz potasowy z 20% zawartością potasu w formie bezchloorkowej

FOSFAN SA

SUPROFOS
pod zboża

4% N,
12% P2O5,
22% K2O,
2% SO3

350-400 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany., o zbilansowanym składzie.
Zaleca się stosowanie
Wszystkie deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej granulce
przedsiewne ale dopuszczalne nawozu. Do stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

MagSul

Magnez (MgO) 18%
100-300 kg/ha. Może być
całkowity (15% MgO
stosowany przedsiewnie i
rozpuszczalnego
pogłównie.
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna
w wodzie).

Uniwersalny nawóz magnezowo-siarkowy do stosowania na wszystkich
glebach i pod większość roślin w uprawie polowej.
Granulowana forma nawozu 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 stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

FOSFAN SA

MagSul Power

Magnez (MgO) 22%
100-250 kg/ha. Może być
całkowity (17% MgO
stosowany przedsiewnie
rozpuszczalnego
i pogłównie.
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna
w wodzie).

Nawóz magnezowo – siarkowy szczególnie polecany pod rośliny o wysokich
wymaganiach względem magnezu i siarki. Składniki nawozu są łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz ma postać granulatu, co zapewnia równomierny
wysiew. MagSul Power może być stosowany na wszystkich typach gleb i pod
wszystkie rośliny uprawne, zarówno w uprawie polowej, jak i pod osłonami.

FOSFAN SA

SuproFoska 20

10% P2O5,
20% K2O,
5% CaO,
4% MgO,
15% SO3

300-400 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

SUPROFOS 25

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

350-450 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

SuproFoska 11

4% N,
11% P2O5,
11% K2O,
7% CaO,
27% SO3

300-500 kg/ha.
Zaleca się stosowanie
przedsiewne ale dopuszczalne
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

SUPROPLON

12% N,
5% P2O5,
10% K2O,
2% MgO,
35% SO3

300-400 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

Superfosfat
prosty

19% P2O5
10% CaO
28% SO3

200-350 kg/ha.
Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania
Zaleca się stosowanie
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Do
przedsiewne ale dopuszczalne stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne

FOSFAN SA

SuproFoska 15

5% N
10%P2O5
15%K2O,
24% SO3

300-450 kg/ha. Zaleca się
stosowanie przedsiewne
ale dopuszczalne jest także
pogłówne

Kompleksowy nawóz granulowany, przeznaczony w pierwszej kolejności
do zastosowania pod zboża zarówno ozime, jak i jare. Posiada odpowiednie
proporcje składników pokarmowych, jednakowe w każdej granuli nawozowej,
dzięki czemu zapewnia wysoki i dobry pod względem jakościowym plon
uprawianych roślin.

FOSFAN SA

KalPro 40
NOWOŚĆ!

40%K2O (rozpuszczalnego
w wodzie), 5% MgO
(rozpuszczalnego
w wodzie), 11% SO3
(rozpuszczalnego
w wodzie)

200-300 kg/ha. Zaleca się
stosowanie przedsiewne
ale dopuszczalne jest także
pogłówne.

Granulowany nawóz potasowy z dodatkiem magnezu i siarki zalecany do
stosowania na wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne
z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru. KalPro 40
zawiera dobrze rozpuszczalne w wodzie związki potasu, magnezu i siarki.
Przeznaczony jest do bieżącego zaspakajania potrzeb pokarmowych roślin, jak
również poprawy zasobności gleb, głównie w potas.

46 % N
35% SO3
0,1% Zn

Jesień – wiosna

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 stosowany
pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime (rzepak,
zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
POD ZBOŻA

Nawóz NPK (Ca, S) 4-1018 – (12,5 -26) z miedzią
(Cu) 0,10 i manganem
(Mn) 0,2

• specjalnie opracowany skład do nawożenia zbóż jarych i ozimych
• uwzględnia szczególnie duże zapotrzebowanie pszenicy na miedź
i jęczmienia na mangan
• w przypadku zbóż ozimych nie wymaga dodatkowego jesiennego nawożenia
• zawiera siarkę uwalnianą przez cały sezon wegetacyjny
• ze względu na zawartość w nawozie form łatwo rozpuszczalnych może być
stosowana na stanowiskach wyczerpanych ze składników mineralnych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
3,5-10-20

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

• uniwersalny - do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża
ozime i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej
rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach
rozwojowych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
4-12-12

Nawóz NPK (Ca,S) 4-1212 – (14-29)

• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
• doskonały pod zboża ozime i rzepak – nie wymaga jesiennego nawożenia
• również do wiosennego nawożenia zbóż jarych i roślin okopowych
• można stosować również pod uprawy owoców i warzyw
• bardzo duża efektywność na glebach ubogich w magnez i siarkę
• stosowany na łąkach i pastwiskach poprawia jakość pasz
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

LUBOFOS
5-10-25

Nawóz NPK (S)
5-10-25 - (15)

• pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie okopowe, rzepak ozimy, rośliny
na paszę
• szczególnie polecany w uprawie roślin siarkolubnych t.j. rzepak, kapusta,
czosnek i cebula
• szczególnie polecany na gleby ubogie w potas
• posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu i siarki
• w uprawie roślin ozimych zapewnia niezbędne ilości azotu w okresie
jesieni
• w przypadku roślin jarych pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek
azotu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

SÓL POTASOWA

Chlorek potasu
60% K2O

• przeznaczona do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie
rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru
w nawozie
• zwiększa efektywność nawożenia azotem
• poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
• powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie
suszy glebowej
• aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
• zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

Nawóz K
(Ca, Mg, S)
40 – (4,5-4-13)

• przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie
rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru
w nawozie
• bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych
użytków zielonych
• polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności
gleb w potas
• zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

POLCALC

Polcalc
III Generacji

98% CaCO3

500-1000 kg/ha po wschodach Niektóre zboża, takie jak np. pszenica i jęczmień wykazują bardzo pozytywne
lub na oziminy wczesną
reakcje na pogłówne zastosowanie granulatu, który może znacząco zwiększyć
wiosną.
ich możliwości plonotwórcze.

Nawóz azotowy
GRUPA AZOTY, PULAN®
PUŁAWY
Saletra amono- Azotan amonu 34N

Do stosowania przedsiewnego • Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy
i pogłównego
polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy
owocowe oraz trawniki.
• Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
• Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową
i powoli uwalnianą, amonową.
• Zawiera dodatkowo magnez.
• Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.

GRUPA AZOTY, PULREA®
PUŁAWY
Mocznik 46N

Do użytkowania
przedsiewnego i pogłównego.
Można stosować w formie
oprysku drobnokroplistego.
Jednorazowa dawka
mocznika PULREA® nie
powinna przekraczać 250
kg/ha, w formie roztworu
do dolistnego dokarmiania:
3–20 kg/ha.

wa 34 N

.
NAWOZENIE 2018

Zawartość azotu
całkowitego – 34% N
Zawartość azotu
amonowego – 17% N
Zawartość azotu
azotanowego – 17% N
Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

z b o ż a

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

• Do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone,
rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
• Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim
odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.
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Firma

Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY, PULGRAN
PUŁAWY
Mocznik 46N
®

Skład
Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

Dawka/Termin

Do użytkowania
• Jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie
przedsiewnego i pogłównego.
rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe,
Jednorazowa dawka mocznika
drzewa i krzewy owocowe i ozdobne oraz trawniki.
®
PULGRAN nie powinna
• Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb bardzo
przekraczać 250 kg/ha.
kwaśnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.
• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń
mechanicznych.
• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

GRUPA AZOTY, RSM®
PUŁAWY
Roztwór sale-

Wysokoskoncentrowany
Stosowany do nawożenia
nawóz azotowy w formie
przedsiewnego i pogłównego.
trzano-moczni- wodnego roztworu
saletrzano-mocznikowego.
kowy
Roztwór produkowany
jest w trzech rodzajach
dostosowanych do różnych
temperatur transportu i
przechowywania.
Zawartość azotu
całkowitego – 32% N, 30%
N, 28% N
Zawiera wszystkie
dostępne formy azotu
(azotanową – 25%,
amonową – 25%, amidową
– 50%)

• Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż,
rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw
warzywniczych i sadowniczych.
• Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
• Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
• Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach niedoborów wilgoci
w glebie.
• Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
• Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

GRUPA AZOTY, RSM® S
PUŁAWY
Roztwór

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzanomocznikowy z siarką
otrzymywany na bazie
roztworu saletrzanomocznikowego i roztworu
mocznika z siarczanem
amonu.
Zawartość azotu
całkowitego – 26%
Zawartość azotu
amonowego – 6,6%
Zawartość azotu
azotanowego – 4%
Zawartość azotu
amidowego – 15,4%
Zawartość siarki – 3% S

GRUPA AZOTY, PULSAR®
PUŁAWY
Siarczan

Nawóz azotowy z siarką
Typowy nawóz przedsiewny.
Zawartość azotu
całkowitego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość azotu
amonowego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość siarki – 24,2% S

• Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na
glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy
są systematycznie wapnowane.
• Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
• Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
• Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat
azotu.

GRUPA AZOTY Saletrosan®26
S.A.
N(S) 26(13)

26% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 19%
(m/m)
azotu (N) azotanowego
7% (m/m)
13% (m/m) SIARKI (S)
całkowitej
tj. 32,5% (m/m)
TRÓJTLENKU SIARKI
(SO3) w formie
siarczanowej

Zalecane dawki
w kg/ha
Żyto, owies i inne zboża –
wiosną
120 (bardzo małe i małe), 150
(średnie)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego
do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. Granule wielkości 2-6 mm, nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość
nasypowa: 0,98 kg/dm3. Saletrosan® 26 to mieszanina azotanu amonu i
siarczanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez.

GRUPA AZOTY Saletra
S.A.
amonowa

32% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 16%
(m/m)
azotu (N) azotanowego
16% (m/m)

Zalecane dawki
w kg/ha
żyto, jęczmień i owies – na
każdą 1 t ziarna 50 (bardzo
małe i małe), 60 (średnie), 78
(duże i bardzo duże)
pszenice i pszenżyto – na
każdą 1 t ziarna
56 (bardzo małe i małe), 78
(średnie), 94 (duże i bardzo
duże

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego
do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. Granule wielkości 2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu.
Gęstość nasypowa: 0,96 kg/dm3. Saletra amonowa 32 to azotan amonu (saletra
amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej
wapń i magnez.

saletrzanomocznikowy
z dodatkiem
siarki

amonu

N32
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Właściwości produktu. Uwagi

Do nawożenia przedsiewnego
i pogłównego.

• RSM®S może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie
rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także warzywa.
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy, roślin
okopowych.
• Posiada w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej.
• Doskonały dla roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę.
• Jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

GRUPA AZOTY Saletrosan 30
S.A.
N(S) 30(7)

30% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
18% (m/m) azotu (N)
amonowego
12% (m/m) azotu (N)
azotanowego
7% (m/m) SIARKI (S)
całkowitej
tj. 17,5% (m/m)
TRÓJTLENKU SIARKI
(SO3) w formie
siarczanowej

Zalecane dawki w kg/ha
Zboża - wiosną 160 (bardzo
małe i małe), 260 (średnie i
wysokie),

Nawóz mineralny Saletrosan® 30 to siarczanoazotan amonu. Otrzymywany
jest on w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu z
dodatkiem bogatej w wapń i magnez mączki dolomitowej. Taka technologia
gwarantuje identyczny skład każdej granuli. Saletrosan® 30 to nawóz WE,
nie podlegający przepisom RID i ADR. Ma on postać równomiernych granul
o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Ziarna o wielkości 2÷6 mm
stanowią co najmniej 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3.
Saletrosan® 30 zawiera 30% azotu całkowitego (N), w tym co najmniej
18% azotu w formie amonowej (NNH4+) i co najmniej 12% azotu w formie
saletrzanej (NNO3-). Zawartość siarki (S) wynosi 6% co w przeliczeniu na
trójtlenek siarki daje 15% SO3. Obecna w Saletrosanie® 30 siarka siarczanowa
jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie a więc w pełni dostępna dla roślin.

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
S.A.
makro

27% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego
13,5% (m/m)
azotu (N) azotanowego
13,5% (m/m)
co najmniej 2% (m/m)
TLENKU WAPNIA (CaO)
rozpuszczalnego w wodzie
co najmniej 4% (m/m)
TLENKU MAGNEZU
(MgO) całkowitego

Zalecane dawki w kg/ha
żyto, jęczmień i owies – na
każdą 1 t ziarna
60 (bardzo małe i małe), 70
(średnie), 90 (duże i bardzo
duże)

Nawóz granulowany o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Granule
wielkości 2-6 mm stanowią co najmniej 95% masy nawozu a jego gęstość
nasypowa wynosi 1,0 kg/dm3. Saletrzak 27 makro to azotan amonu
z wypełniaczem w postaci mączki dolomitowej zawierającej wapń i magnez.

27% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego
13,5% (m/m)
azotu (N) azotanowego
13,5% (m/m)
co najmniej 2% (m/m)
TLENKU WAPNIA (CaO)
rozpuszczalnego w wodzie
co najmniej 4% (m/m)
TLENKU MAGNEZU
(MgO) całkowitego

Zalecane dawki w kg/ha
żyto, jęczmień i owies – na
każdą 1 t ziarna 60 (bardzo
małe i małe), 70 (średnie), 90
(duże i bardzo duże)

27% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego
13,5% (m/m)
azotu (N) azotanowego
13,5% (m/m)
co najmniej 2% (m/m)
TLENKU WAPNIA (CaO)
rozpuszczalnego w wodzie
co najmniej 4% (m/m)
TLENKU MAGNEZU
(MgO) całkowitego

Zalecane dawki w kg/ha
żyto, jęczmień i owies – na
każdą 1 t ziarna 60 (bardzo
małe i małe), 70 (średnie), 90
(duże i bardzo duże)
pszenice i pszenżyto – na
każdą 1 t ziarna
67 (bardzo małe i małe), 92
(średnie), 110 (duże i bardzo
duże

Nawóz granulowany o zabarwieniu ceglasto pomarańczowym. Granule
o wymiarach 0,6 ÷ 4 mm stanowią nie mniej niż 94% masy. Gęstość
nasypowa: 1,02 kg/dm3. Zawiera 27% azotu całkowitego (w tym
13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej), 2% wapnia
rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na CaO, 4% magnezu całkowitego
w przeliczeniu na MgO oraz dodatkowo max 0,3 ÷ 0,5% żelaza w postaci
siarczanu żelaza.
Nowy nawóz w stosunku do obecnie produkowanego Saletrzaku 27
standard posiada większą wytrzymałość granul i zwiększoną odporność
na wysokie temperatury otoczenia. Ograniczone zostało jego zbrylanie
w czasie przechowywania. Dodatek żelaza – ważnego mikroelementu - jest
dodatkowym plusem oferowanego nawozu.

®

N(CaO, MgO)
27(2,4)

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
S.A.
standard

N(CaO, MgO)
27-(2-4)

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
S.A.
standard plus
N(CaO, MgO)
27(2,4)

pszenice i pszenżyto – na
każdą 1 t ziarna
67 (bardzo małe i małe), 92
(średnie), 110 (duże i bardzo
duże
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do
beżowego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią
nie mniej niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

pszenice i pszenżyto – na
każdą 1 t ziarna
67 (bardzo małe i małe), 92
(średnie), 110 (duże i bardzo
duże

TEAM–ROL

OrCal®
(doglebowo)

35% CaO
35% subst.
organiczna
4,7 N azot

0,5–1 t/ha
(wiosna/jesień)

Aktywnie reguluje pH gleby
Istotnie zwiększa pobieranie makroskładników N, P, K, S, Mg i Ca
Zwiększa plon i jego parametry
(odstrasza dziki)

K+S KALI

Korn-Kali

40% K2O
6% MgO
12,5% SO3
4% Na2O

250–350 kg/ha
przed siewem

Korn–Kali 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.

TIMAC AGRO

Physiomax 975 PHYSIO+

200–400 kg/ha

PHYSIOMAX 975 zawiera łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC, który
korzystnie wpływa na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia
organicznego. Kompleks PHYSIO+ zawarty w nawozie poprawia wigor roślin
oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa pobieranie fosforu i potasu oraz
podnosi odporność zbóż na wymarzanie. Rozwiązanie polecane na stanowiska
wysoko zasobne w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego
nawożenia NPK.

TIMAC AGRO

Eurofertil
Top 49 NPS

200–300 kg/ha

EUROFERTIL TOP 49 NPS to nawóz zawierający N i P z dodatkiem boru,
siarki oraz łatwo przyswajalnego wapnia – MEZOCALC. Zalecany do
stosowania przedsiewnego. Wzbogacony o aktywny kompleks PHYSIO+
stymuluje harmonijny rozwój roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na
warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w formule TOPPHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi pierwiastkami,
do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

Mezocalc 76%
MgO 3%

.
NAWOZENIE 2018

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 49%
N 4%
P2O5 22%
SO3 24%
B 0,2%

z b o ż a

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma
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Nazwa handlowa

TIMAC AGRO

Eurofertil Top
51 NPK

TIMAC AGRO

Sulfammo 23
N-Process

TIMAC AGRO

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 21%
N 4%
P2O5 10%
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
Zn 0,15%
B 0,2%
N-PROCESS®
Mezocalc 12%
N 23%
MgO 3%
SO3 31%

300–500 kg/ha

EUROFERTIL TOP 51 NPK to uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu,
siarki, boru i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC.
Wzbogacony o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój
roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Zalecany do
stosowania przedsiewnego. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w formule
TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi
pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

200–300 kg/ha

Sulfammo 30
N-Process

N-PROCESS®
Mezocalc 12%
N 30%
MgO 3%
SO3 15%

200–300 kg/ha

AGROSIMEX

ASX CaTS

9% CaO
25% SO3

10-20 l/ha

AGROSIMEX

Rosahumus

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

AGROSIMEX

Liqhumus

18% kwasy humusowe
3% K2O
0,2% Fe

AGROSIMEX

Delsol

AGROSIMEX

Rhizosum N

AGROSIMEX

KTS –tiosiarczan potasu

3% azotu (N) całkowitego
oraz węgiel i „Co–
formulator” stymulujący
rozwój pożytecznych
bakterii glebowych.
1.000.000.000 j.t.k. /1g
bakterii Azotobacter
vinelandii
25% K2O
42,5% SO3

3–6 kg/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion
w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l.
20-40 l/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion
w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l
wody
1 l/ha wody. Nawóz należy
stosować przed siewem ,po
siewie lub po
wschodach roślin.

SULFAMMO 23 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu
i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC.
Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność
nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego nawozu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu.
Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.
SULFAMMO 30 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu
i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC.
Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność
nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego nawozu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu.
Polecany w uprawach wymagających długotrwałego efektu działania.
Idealne źródł wapnia i siarki . Zwiększa dostępność potasu, magnezu
i mikroskładników z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie i poprawia
jego wykorzystanie. Można stosować łącznie z RSM.
Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy.

25–50g/ha przed siewem, po
siewie lub we wczesnych
fazach rozwojowych
20-150L/ha ,po ruszeniu
wegetacji

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie, zmniejsza
skutki suszy
Biologiczny regenerator gleby

Szczepionka bakteryjna Azotobacter vinelandii wiążących wolny azot
z powietrza.Podnosi efektywność zastosowanych nawozów azotowych,
pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%.
Nawóz można stosować łącznie z RSM, najlepsze źródło potasu i siarki do
pierwszych wiosennych zabiegów w rzepaku i zbożach ozimych .Płynna
forma nawozu podnosi zdecydowanie efektywność nawożenia.

EKODARPOL

Nazwa handlowa

Plonar ACtive
BIO
granulowany
nawóz organiczno- mineralny

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

Skład minimum:
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% - Fosfor P2O2;
6,5% - Potas K2O;
9% - Wapń CaO;
0,2% - Magnez MgO;
0,4% - Siarka S;
9 mg/kg - Miedź Cu;
43 mg/kg - Cynk Zn;
34 mg/kg- Mangan Mn;
31mg/kg - Bor B;
980 mg/kg - Fe;
1,8 mg/kg - Mo;
pH 9,6

Cykl roczny 60kg/ha;
Cykl 5 letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi na przemieszczanie
nawozu z wierzchnią warstwą
gleby (do10cm). PLONAR
ACTIVE rozsiewamy równomiernie na powierzchni
pola. Nawóz można również
stosować w uprawach uproszczonych. PLONAR ACTIVE
można stosować jednocześnie
z innymi nawozami mineralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL

Plonar Active
ZBOŻA+
RZEPAK

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
5% Fosfor P2O2;
11% - Potas K2O;
8% - Wapń CaO;
3% - Magnez MgO;
8% - Siarka S;

125kg-500kg/ha
(w zależności od zasobności
gleby w składniki
pokarmowe)
Przedsiewnie przed
planowanymi uprawkami
pozwalającymi na
przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować
w uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można
stosować jednocześnie
z innymi nawozami
mineralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do
prawidłowego rozwoju roślin.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, w tym azotowych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

CALDENA®

MacroSpeed®
OPTIMA

PK (Ca, S) 18-30 (6-6,5)
+ Zn 0,3%, Mn 0,2%

Dawka: 150-450 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku
i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra
rozpuszczalność, fosfor w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne.
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.

CALDENA®

MacroSpeed®
PERFECT

PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5)
+ Zn 0,5%

Dawka: 150-450 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor
w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne. Daleki zasięg rozrzutu
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.

CALDENA®

MacroSpeed®
GREEN

MgO 25%, SO3 50%

Dawka: 55-140 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu
(MgO 25%) i siarki (SO3 50%) bardzo szybko rozpuszczalnych w wodzie oraz
przyswajalnych przez rośliny. Najwyższa jakość i wyrównana granulacja.
Równomierny i szeroki wysiew nawozu.
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NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

NAWOZY DOLISTNE
Firma

AGRII POLSKA

AGRII POLSKA

Nazwa handlowa

Skład
Foliq Makro PK MAKROELEMENTY g/l
N 120
P2O5 240
K2O 240
MIKROELEMENTY g/l
B 0,49
Cu 0,60
Fe 1,50
Mn 0,15
Mo 0,10
Zn 0,45

Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
2-3 l/ha
Produkowany w technologii zawiesinowej
Jesień – faza 3-4 liści
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
Wiosną po ruszeniu wegetacji humektanty i antyodparowywacze)

Foliq Mikromix MAKROELEMENTY g/l

0,5 – 1 l/ha
Produkowany w technologii zawiesinowej
Jesienią w fazie 4-8 liści
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
Wiosną po ruszeniu wegetacji humektanty i antyodparowywacze)

.
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N 120
K2O 150
MgO 30
SO3 135
MIKROELEMENTY g/l
B 4,50
Cu 7,50
Fe 15,00
Mn 22,50
Mo 0,15
Zn 15,00
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Nazwa handlowa

Skład
MAKROELEMENTY g/kg
N9
MgO 17
SO3 350
MIKROELEMENTY g/kg
Cu 23
Mn 150
Zn 80
MAKROELEMENTY g/kg
N 30
MgO 140
K2O 200
SO3 450
MAKROELEMENTY g/l
N 362
MgO 40
MIKROELEMENTY g/l
B 0,13
Cu 2,60
Fe 0,27
Mn 13,40
Mo 0,01
Zn 0,07

AGRII POLSKA

Foliq CuMnS
Plus

AGRII POLSKA

Foliq MagSKop

AGRII POLSKA

Foliq 36
Azotowy

AGROCONSULT
AGROCONSULT

Agriker Silicium
Artal Grain

AGROCONSULT
ARYSTA
LIFESCIENCE

Agriker żel
13-13-13
Arysta Siarka

FOSFAN SA

Fructus Profes- 11% N,
sional NPK 11- 52% P2O5
8% K2O
52-8 + mikro

FOSFAN SA

Fructus Professional NPK
12-12-36 +
mikro

FOSFAN SA

Fructus Professional NPK
20-20-20 +
mikro

17% Si
8% K

Dawka/Termin
1,5 kg /ha
Jesienią od fazy 4 liści
Wiosną do pierwszego
kolanka

Właściwości produktu. Uwagi
Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający szereg makro i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem miedzi, manganu, cynku i siarki
Miedź chelatowana EDTA

3-5 kg/ha
Jesienią od fazy 3-4 liści
Wiosną – po ruszeniu
wegetacji do początku
strzelania w źdzbło
5 l/ha
Jesienią zabieg od fazy 3 liści
Wiosną zabiegi po ruszeniu
wegetacji do końca kłoszenia

Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający wysoką zawartość magnezu,
potasu i siarki

0,5-1 litr/ha

Mikroelementy chelatowane EDTA
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi
plonowanie i odporność na suszę

Aminokwasy bioaktywne 1 l/ha 1-3 razy
10%m/m = 11,9% m/o
Azot całkowity (N): 1,5%
m/m = 1,78% m/o
Azot organiczny 1,4% m/m
= 1,67% m/o
B 0,05% m/m = 0,06% m/o
Zn 0,2% m/m = 0,24% m/o
Cu 0,1% m/m = 0,12% m/o
Fe 0,25% m/m = 0,3% m/o
Mn 0,2% m/m = 0,24%
m/o
Mo 0,05% m/m = 0,06%
m/o
Co 0,05% m/m n=
0,06%m/0
Płynny NPK
2-3 l/ha 1-2 razy
po 13% plus mikro

płynny nawóz dolistny na bazie wolnych aminokwasów, azotu i mikroelementów, specjalnie dobranych do poprawy wegetatywnego wzrostu. Może być
stosowany przez cały cykl uprawy, szczególnie w momentach, intensywnego
wzrostu oraz w sytuacjach stresowych.
ARTAL Grain zaleca się w celu:
• Poprawy wielkości i jakość plonu
• Dostarczenia mikroelementów
• Zwiększenia odporności na stres

Siarka całkowita 80%

6-8 kg – jesień: pierwszy
zabieg w fazie 3-4 liści
4-6 kg – wiosna:1-2 zabiegi;
pierwszy zabieg do końca
krzewienia, drugi zabieg w
fazie strzelania w źdźbło
Zalecane stężenia cieczy
użytkowej wynoszą 0,5-0,6
%. Jednorazowo zaleca się nie
przekraczać dawki 2 kg/ha.

Nawóz Arysta Siarka jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin
uprawnych o dużym zapotrzebowaniu na siarkę oraz uprawianych na glebach
ubogich w siarkę
Nawóz mineralny Arysta Siarka nie jest przewidziany do stosowania
łącznie ze środkami ochrony roślin. Nie stosować nawozu 14 dni przed i po
zastosowaniu preparatów olejowych.
Nowoczesny nawóz krystaliczny o wysokiej zawartości fosforu. Stymuluje
rozwój systemu korzeniowego i krzewienie 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.

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.

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.

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.
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.
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.

Szybkie uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów

FOSFAN SA

Nazwa handlowa

Skład

Fructus Planta- 6% N
3% P2O5
tor NPK 6-3-6
6% K2O
+ mikro

0,01% B
0,02% Cu
0,04% Fe
0,02% Mn
0,002% Mo
0,01% Zn

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

Właściwości produktu. Uwagi
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.

SUMI AGRO
POLAND SP.
Z O.O.

Hydromag
(MgO 500 g/l)

33,1% = 500 g/l tlenek
magnezu (MgO)

Dawka: 2-4 l/ha.
Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom magnezu oraz dla
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. poprawy wysokości i jakości plonu
Od fazy drugiego liścia
właściwego do fazy
widocznego pierwszego
kolanka (BBCH 12-31).
W przypadku silnych
niedoborów zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach. Możliwe jest
również wykonanie zabiegu
w dawce 2 l/ha od fazy liścia
flagowego do końca kłoszenia
(BBCH 39-69).

SUMI AGRO
POLAND SP.
Z O.O.

Mantrac
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn)

Dawka: 1 l/ha.
Zaleca się stosowanie celu zapobiegania niedoborom manganu oraz dla
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. poprawy wysokości i jakości plonu.
Od fazy 2 liści do fazy
widocznego pierwszego
kolanka (BBCH 12-31) –
najczęściej w okresie pełni
krzewienia. W przypadku
poważnych niedoborów
zabieg należy powtórzyć po
10-14 dniach.

SUMI AGRO
POLAND SP.
Z O.O.

Zintrac
(Zn 700 g/l)

700 g/l cynku (Zn)

Dawka: 0,5-1 l/ha.
Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom cynku oraz dla
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. poprawy wysokości i jakości plonu.
Od fazy 2 liści właściwych do
fazy widocznego pierwszego
kolanka (BBCH 12-31).
W przypadku poważnych
niedoborów, zabieg należy
powtórzyć po 10-14 dniach.

FMC

Multiple

Mn 330 g/l
Cu 110 g/l
Zn 84 g/l
Mg 84 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

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 uzupełnienie
mikroelementów

Mikroelementowy doping dla zbóż.
Zwiększenie potencjału plonowania, pobudzenie metabolizmu 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.

FMC

Magnor

Mg 100 g/l
N 50 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

1 – 2 l/ha. Powtórzyć w przypadku silnych niedoborów.
Uzupełnienie niedoborów:
Faza 3 liści do 2-go kolanka
(BBCH 13-32).
Poprawa plonu i jakości
ziarna. Dawki dzielone – tydzień po pojawieniu się liścia
flagowego i powtórka zaraz po
kwitnieniu.

Efektywne dostarczanie roślinom magnezu, dzięki odpowiednio dobranej
kombinacji dwóch form tego pierwiastka.
• Wysoka rozpuszczalność w wodzie – lepsze wnikanie do wnętrza roślin
• Niski punkt higroskopijności – mniej wody potrzeba roślinie do pobrania
pierwiastków
• Dwie formy magnezu pozwalają jednocześnie szybko uzupełnić niedobory
jak i rozłożyć ich pobieranie w czasie
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

FMC

Hi–Phos

P2O5 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

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.

FMC

Zinc 69

Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Od fazy 3 liści do 2-go
kolanka (BBCH 13–32).
Jesienne stosowanie
w oziminach jest
szczególnie polecane.
W przypadku lekkich,
bezobjawowych niedoborów
można dwukrotnie
zastosować 0,5 l/ha w okresie
wiosennoletnim

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.

.
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NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Właściwości produktu. Uwagi

ASX Plus

Gama nawozów makro
i mikroelementowych
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, Uzupełnianie makro i mikroelementów.
krzewienie 2–3 kg/ha,
strzelanie w źdźbło 2–3 kg/ha.
nawóz stosować w formie
oprysku w 200–300 l wody.

AGROSIMEX

Fosfiron Mg

3% N,
39,5% P2O5;
9,9% MgO

Jesień: faza 6 liści
2–2,5 l/ha
wiosna: ruszeniem wegetacji
i przed kłoszeniem
2,5 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

Fosfiron 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 krzewienie
0,3–0,6 kg/ha,
zabieg wykonać w formie
oprysku w 200–300 l wody.

Nawóz mikroelementowy.

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks FERTIACTYL®
N 13% (162,5 g/l)
P 5% (62,5 g/l)
K 8% (100 g/l)

3 l/ha

Nawóz płynny z kompleksem FERTIACTYL®. Szybko rozwijającym się
roślinom dostarcza niezbędnych substancji pokarmowych oraz regeneruje
je po okresie zimowym. Kompleks FERTIACTYL® podwyższa aktywność
fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu
korzeniowego.

TIMAC AGRO

Fertileader
Tonic

Kompleks SEACTIV®
Mn 7,7% (108g/l)
Cu 4,8% (67 g/l)

1x1,5 l/ha

Nawóz płynny zawierający mikroelementy Mn i Cu z kompleksem SEACTIV.
Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów,
zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój
systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Zwiększa efektywność
procesu fotosyntezy, dostarcza w pełni przyswajalnych mikroelementów
odpowiedzialnych za syntezę i ochronę chlorofilu oraz syntezę cukrów
i lignin. Dzięki zawartości miedzi i manganu wpływa na lepsze kwitnienie
i wyższą żywotność pyłku. Podnosi odporność na wyleganie oraz wpływa na
efektywne wykorzystanie azotu. Zalecany do stosowania w zbożach sianych
w optymalnym terminie oraz wiosną w fazie krzewienia.

TIMAC AGRO

Fertileader
Vital-954

Kompleks
SEACTIV®
NPK 9%-5%-4% (104 g/l)–
(58 g/l)–(46 g/l)
B 0,05% (0,580 g/l)
Mn 0,10% (0,116 g/l)
Mo 0,01% (0,116 g/l)
Cu 0,02% (0,232 g/l)
Zn 0,05% (0,580 g/l)
Fe 0,02% (0,232 g/l)

3 l/ha

Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu,
Zn i Fe z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji
minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych
i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełnienia ziarniaków. Produkt
stosuje się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i
magazynowania białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia
wigor i wzrost roślin oraz stymuluje produkcję białek i suchej masy.

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

Kompleks
SEACTIV®
N 7% (94 g/l)
MgO 9% (121 g/l)

3 l/ha

Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego
oraz transport w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na podniesienie
aktywności fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa
odporność roślin na czynniki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.

EKODARPOL

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
ZASADOWY

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
- zielona ruń po ruszeniu
wegetacji wiosną rośliny
jare
- zielona ruń do ustania
wegetacji jesienią rośliny
ozime
- przy krótkookresowych
suszach
- przy widocznych
niedoborach potasu
- przy dużej presji patogenów
grzybowych

• Wysoka zawartość Azotu i Potasu zawartych w Kompleksie Humusowym
pomaga roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny, którym odznacza się PLONOCHRON ZASADOWY
niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób grzybowych, a
także bakteryjnych, przez co praktycznie nie ma konieczności, chemicznej
ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Po zastosowaniu „Plonochronów” nie obowiązuje okres karencji.
• Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze
odżywioną, lecz nie „przenawożoną”.

Potas (K) 24%
pH~14
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost
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Dawka/Termin

AGROSIMEX

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

PLONOCHRON Mikroelementy schelatowane
Active Plus
FOSFOROWY Azot (N) 5%

1% roztwór, 2,5l / 250l
• PLONOCHRON FOSFOROWY PLUS poprzez swój kompleksowy skład,
wody/ ha
zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy roślinom niezbędnego do
– przy niedoborze dostępnego
wzrostu Fosforu, Azotu i mikroelementów.
dla roślin fosforu. Po ruszeniu • Stosowanie PLONOCHRON Active Plus FOSFOROWY w tym okresie
wegetacji, gdy temperatura
często jest konieczne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską
przekroczy 10°C
temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
przed
przymrozkami

Mikroelementy
schelatowane
Azot (N) 3%%
Potas (K) 8%
Siarka (S) 4%
Magnez (Mg) 1,5%
Wapń (Ca) 2%
Krzem (Si) 1%
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– 72 godzin przed
spodziewanymi
przymrozkami
- 48 godzin przed
spodziewanymi
przymrozkami
- W celu regeneracji do 48
godzin po przymrozkach

PLONOCHRON Active Plus PRZED PRZYMROZKAMI zastosowany nalistnie
przed przymrozkami, pomaga wzmocnić kondycję roślin przed warunkami
stresowymi. Zastosowany po przymrozkach znacząco przyśpiesza
i wspomaga regenerację roślin.
• Dodatkowo odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów
co pomoże zbilansować gospodarkę nawozową roślin.
• Wartością dodaną będzie wzrost odporności na pozostałe warunki stresowe,
które mogą oddziaływać na rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
Wapniowo-magnezowy

Azot (N) 5%
Wapń (Ca) 3%
Magnez (Mg) 4%
Siarka (S) 6%
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
-w przypadku widocznych
niedoborów wapnia magnezu
lub siarki
- w fazie intensywnego
wzrostu owoców lun korzeni
spichrzowych

PLONOCHRON Active Plus WAPNIOWO-MAGNEZOWY Zastosowany
fazie intensywnego wzrostu dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego
do prawidłowego rozwoju, plonowania oraz poprawi możliwości
przechowalnicze plonów. Produkt powinien być również stosowany przy
występujących niedoborach wapniowo-magnezowych, występujących
najczęściej na glebach zakwaszonych..

EKODARPOL

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
KOMPLETNY

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– W przypadku zbóż produkt
najlepiej zastosować w dwóch
terminach. Pierwszy termin
przypada na fazę krzewienia
a drugi na fazę wzrostu
poprzedzającą kwitnienie
-W rzepaku optymalnym
terminem jest faza
kształtowania rozety a drugim
optymalnym terminem jest
faza zwartego pąka (przed
kwitnieniem)

PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY odznacza się kompleksowym
składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach
wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
korzenienia i części nadziemnej. PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY
odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów
deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej. Kompleksowy skład
PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY pomoże dodatkowo zbilansować
gospodarkę nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych w strategicznych momentach.

CALDENA®

Agravita®
Amino Zboże

NH2 – 4,1%
P2O5 – 4,1%
K2O – 12,3%
B – 0,09%
Cu – 0,90%*,
Mn – 1,37%*
Zn – 0,40%*
*EDTA

Dawka: 1,5-2 l/ha.
Termin: jesienią w fazie 2-3
liści. Wiosną od momentu
ruszenia
wegetacji do fazy dojrzałości
mlecznej ziarna.

Nawóz płynny, przeznaczony dla zbóż. Działa biostymulująco i antystresowo.
Jesienią hartuje i poprawia zimotrwałość. Stymuluje rozwój systemu
korzeniowego. Zwiększa koncentrację chlorofilu i wydajność fotosyntezy.
Wspomaga wzrost roślin w warunkach stresowych - większa odporność na
wiosenne przymrozki i suszę.

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 48

NH4 - 8%
P2O5 - 20%
K2O - 20%,
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,10%*,
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka: zaprawianie nasion
- 0,25-0,3 kg/ha, nawożenie
dolistne - 0,5 kg/ha. Termin:
jesienią w przypadku
opóźnionych siewów i słabego
krzewienia. Wiosną od
momentu ruszenia wegetacji
do fazy liścia flagowego.

Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie o wielofunkcyjnym zastosowaniu;
przeznaczony do zaprawiania nasion i nawożenia dolistnego. Nawóz o
działaniu stymulującym produkowany w USA. Charakteryzuje się szybkim
działaniem i znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. Reguluje wzrost
wegetatywny. Wspomaga regenerację uszkodzeń pozimowych zbóż, poprawia
żywotność i kondycję roślin, minimalizuje skutki stresu, aktywizuje procesy
fizjologiczne, zwiększa intensywność fotosyntezy, stymuluje rozwój systemu
korzeniowego i krzewienie zbóż, wpływa na lepsze wykorzystanie składników
pokarmowych z gleby, zwiększa odporność zbóż na stresy abiotyczne i
biotyczne, ułatwia przezwyciężenie warunków stresowych, wpływa na lepsze
wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin, stymuluje wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 70

NH4 - 10%
P2O5 - 52%
K2O - 8%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,10%*
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy liścia
flagowego do fazy dojrzałości
mlecznej
ziarna.

Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie
rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy
niskich dawkach. Reguluje rozwój generatywny. Zwiększa ilość ziarniaków,
podtrzymuje zieloność liści, usprawnia transport metabolitów do organów
generatywnych – większa MTZ, wpływa na wzrost zawartości białka w
ziarnie, zwiększa odporność zbóż na czynniki stresowe, maksymalizuje
wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin, stymuluje wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita® Cu
FAST

Cu – 10%
Mn – 2%
Zn – 4%
N – 5%
MgO - 5%

Dawka: 0,3 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 3
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do fazy 2.
kolanka.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii
FAST CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera zestaw kluczowych dla zbóż
mikroelementów w odpowiednich proporcjach. Obniża pH wody. Cechuje
się błyskawiczną rozpuszczalnością i maksymalną przyswajalnością oraz
znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. Stymuluje krzewienie
zbóż, zapobiega występowaniu choroby nowin, kształtuje liczbę ziarniaków
w kłosie, reguluje przemieszczanie azotu z liści i źdźbeł do kłosa, zwiększa
odporność na patogeny grzybowe oraz wyleganie.

EKODARPOL

Fosfor (P) 25%
20% octany
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

Fosfor (P) 7%
Potas (K) 0,2%
Magnez (Mg) 3%
Siarka (S) 6%
Cynk (Zn) 0,8%
Mangan (Mn) 0,4%
Miedź (Cu) 1%
Krzemionka Koloidalna
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

.
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Agravita® Mn
FAST

Mn – 14%
Zn – 3%
N– 5%
MgO – 6,5%

CALDENA®

Agravita® Zn
FAST

Zn – 15%
B - 2%
N - 5%
MgO - 6,5%

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy
3 liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do fazy
liścia flagowego.

CALDENA®

Agravita® Molibden 39,5%

Mo - 39,5%

CALDENA®

Agravita®
Complete

Dawka: 20-50 g/ha.
Termin: jesienią od fazy 2-3
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do fazy
dojrzałości mlecznej ziarna.
Dawka: 2-3 kg/ha. Termin:
jesienią od fazy 3 liści.
Wiosną od momentu ruszenia
wegetacji do fazy dojrzałości
mlecznej ziarna.

CALDENA®

CALDENA®

CALDENA®

N – 20%
(NO3 - 5,4%, NH4 - 3,5%
NH2 - 11,1%)
P2O5 - 20%
K2O - 20%
MgO – 0,5%
SO3 – 1%
B - 0,009%
Cu - 0,006%*
Fe - 0,0525%*
Mn - 0,026%*
Mo - 0,00375%
Zn - 0,0075%*
*EDTA
N - 10%
Agravita®
Premium FAST (NO3 – 1,5%, NH4 – 8,5%),
P2O5 - 50%
K2O - 10%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA
NO3 – 9%
Agravita®
Potasowa FAST P2O5 - 10%
K2O - 40%
MgO – 1,6%
SO3 – 2,5%
B - 0,02%
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
Cu - 0,05%*
*EDTA
MgO - 16%
Agravita®
SO3 - 32%
Siarczan

Magnezu
Siedmiowodny

BIOPHARMACOTECH
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB®
L-Amino+
naturalne
aminokwasyy

Biostymulator
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Dawka/Termin
Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 2
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji
do fazy 3. kolanka.

CALDENA®

- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 5,0%
(m/m) min 52g/l
- azot całkowity 2,0%
(m/m)
- węgiel organiczny 4,0%
(m/m)

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera wysoką koncentrację manganu, który
jest pobierany przez zboża w największych ilościach. Obniża pH wody.
Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością i maksymalną przyswajalnością
oraz znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. Stymuluje pobieranie
fosforu z gleby, usprawnia wzrost systemu korzeniowego, poprawia gospodarkę
azotem, kształtuje liczbę kłosów, zwiększa intensywność fotosyntezy,
poprawia zdrowotność zbóż. Szczególnie zalecany na glebach o pH > 6,0.
Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Intensyfikuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa efektywność
wykorzystania azotu, zmniejsza podatność zbóż na choroby podstawy źdźbła,
przedłuża aktywność fotosyntetyczną liści – lepsze wypełnienie ziarna.
Nawóz o bardzo wysokiej zawartości molibdenu, całkowicie rozpuszczalny
w wodzie. Skutecznie odżywia rośliny molibdenem i zapobiega jego
niedoborom. Poprawia przetwarzanie i wykorzystanie azotu, zwiększa
zawartość chlorofilu, ułatwia przyswajalność żelaza przez rośliny.
Nawóz o zrównoważonym składzie NPK. Całkowicie rozpuszczalny
w wodzie. Zawiera azot w trzech formach. Szybko dostarcza roślinom idealnie
zbilansowane makro i mikroelementy, co jest szczególnie ważne w warunkach
ograniczonej dostępności tych składników z gleby. Zwiększa biomasę
i odporność, poprawia wigor i kondycję roślin, wpływa na lepszą wydajność
i jakość plonu.

Dawka: 2-4 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy
3 liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji
do fazy dojrzałości mlecznej
ziarna.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji fosforu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością i szybkim
działaniem. Szczególnie zalecany przy niskich temperaturach, na glebach
kwaśnych i zasadowych oraz przy objawach niedoboru fosforu. Intensyfikuje
procesy energetyczne i krzewienie zbóż, pobudza rozwój systemu
korzeniowego, zwiększa odporność na choroby, wpływa na prawidłowe
tworzenie i rozwój organów generatywnych, poprawia cechy jakościowe
ziarna.

Dawka: 3-4 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 3
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji
do fazy dojrzałości mlecznej
ziarna.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością i
szybkim działaniem. Reguluje gospodarkę wodną i zmniejsza wrażliwość zbóż
na suszę, kształtuje wydajność fotosyntetyczną, optymalizuje wykorzystanie
azotu, zwiększa odporność zbóż na patogeny i wyleganie.

Stężenie: 5% (10 kg/200l
wody).
Termin: w całym okresie
wegetacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz bardzo
szybką i całkowitą rozpuszczalnością. Bezchlorkowy.
Zapobiega chlorozie i zwiększa intensywność fotosyntezy. Intensyfikuje
rozwój systemu korzeniowego i usprawnia jego funkcjonowanie, wpływa
na lepsze pobieranie składników pokarmowych, zwiększa efektywność
plonotwórczą azotu, podnosi odporność zbóż na stresy środowiska i patogeny
Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie ilości nasion w kłosie.
6. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
7. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów)
8. Wzrost zawartości w ziarnie białka i glutenu.
9. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
10. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016
www.polskieaminokwasy.pl

Stosować dolistnie w dawce
1,5-2 L/ha, ilość wody: 200300 L/ha
– wykonać łącznie 2-3 zabiegi oraz dodatkowo w razie
wystąpienia warunków stresowych (przymrozek, grad,
susza, wiatr, zimno, gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5L-1L na 100L wody).
Zboża ozime: 1 zabieg jesienią w fazie 3-4 liści, 2 zabiegi
wiosną: pierwszy w fazie
ruszenia wegetacji, drugi
w fazie liścia flagowego/początek kwitnienia.
Zboża jare: 2 zabiegi: pierwszy w fazie 3-4 liści, drugi
w fazie liścia flagowego.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB L-Amino+ z zabiegami fungicydowymi oraz
odżywianiem dolistnym.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK
P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK
P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Nazwa handlowa

Skład

Amidomag
NMgFe/S

N- 16,0%,
MgO – 5,0%
B – 0,03%
Cu – 0,04%
Fe - 1,2%
Mn – 0,09%
Mo – 0,0025%
Zn – 0,04%
- %m/m (%wag)
N- 16,0%,
Makroplon
MgO – 2,0%
ZBOŻA
B – 0,1%
Cu – 1,2%
Fe - 0,3%
Mn – 1,7%
Mo – 0,01%
Zn – 1,4%
- %m/m (%wag)
N- 5,0%,
Multifoliar
MgO – 5,0%
ZBOŻA
Superkoncentrat B – 0,01%
Cu – 1,3%
Fe - 0,3%
Mn – 2,6%
Mo – 0,02%
Zn – 1,15%
B – 11,0% (150 g w l)
Mikrofoliar

Wysokoborowy
MAX
Mikrofoliar
Miedź

Dawka/Termin
Jesienią w fazie 4-8 l w dawce
3-5 l/ha
Po ruszeniu wegetacji co
10-14 dni 3 opryski w dawce
3-5 l/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Bardzo plonotwórczy nawóz płynny do szerokiego zastosowania jako
kondycjoner wody, regulator pH oraz obniża napięcie powierzchniowe cieczy.
Nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami schelatowanymi przez EDTA
lub DTPA oraz skompleksowanmi naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami).

Jesienią (lub wiosną na jare)
w fazie początku krzewienia
w dawce 2 l/ha
W fazie strzelania w źdźbło
w dawce 2 l/ha
W fazie początku kłoszenia
dawce 2 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny azotowy z dużą zawartością
wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie zbóż
zarówno ozimych jak i jarych.

Jesienią (lub wiosną na jare)
w fazie początku krzewienia
w dawce 1,5 l/ha
W fazie strzelania w źdźbło
w dawce 1,5 l/ha
W fazie początku kłoszenia
dawce 1 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny z azotem i magnezem oraz z dużą
zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów (z podwyższoną
zawartością manganu) schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz
skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie zbóż
zarówno ozimych jak i jarych.

W fazie początku kłoszenia
w dawce 0,5 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz borowy.

N – 6,0%
Cu – 6,7%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie 4-8 l w dawce Specjalistyczny, płynny nawóz miedziowy schelatowany przez EDTA lub
1l/ha
DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
Po ruszeniu wegetacji 1 l/ha
aminokwasami) z azotem.

Mikrofoliar
Mangan

Mn – 12,0%
- %m/m (%wag)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
MnCuZn

Mn – 6,0%
Cu – 1,5%
Zn – 1,5%
- %m/m (%wag)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Zboża

B – 0,4%
Cu – 8,2%
Fe - 4,8%
Mn – 6,5%
Mo – 0,04%
Zn – 3,7%
SO3 – 3,7%
- %m/m (%wag

Jesienią w fazie 4-8 l w dawce
1 l/ha
Wiosną w fazie krzewienia 1
l/ha oraz ewentualnie w fazie
strzelania w źdźbło w dawce
1 l/ha
Jesienią w fazie 4-8 w dawce
1,5 l/ha
Wiosną w fazie krzewienia 1,5
l/ha oraz ewentualnie w fazie
strzelania w źdźbło w dawce
1,5 l/ha
Jesienią (lub wiosną na jare)
w fazie początku krzewienia
w dawce 0,4 – 0,8 kg/ha
W fazie strzelania w źdźbło
w dawce 0,4 – 0,8 kg/ha

.5$ĝ1,.

z b o ż a

NAWOZY DOLISTNE
Firma

Specjalistyczny, płynny nawóz manganowy schelatowany przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami)

Specjalistyczny, płynny nawóz mikroelementowy (manganowy – miedziowo
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością
wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie zbóż
zarówno ozimych jak i jarych.

PŁYNNE I KRYSTALICZNE
NAWOZY DOLISTNE
www.ekoflora.co.pl
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NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Extra Zboża

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Extra Siarka

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK
P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Skład
Cu – 5,0%
Mn – 16,0%
Mo – 0,1%
Zn – 5,0%
- %m/m (%wag

N- 9,0%,
K2O – 14,0%
S – 52,0%
B – 0,03%
Cu – 0,006%
Fe – 0,06%
Mn – 0,03%
Mo – 0,003%
Zn – 0,006%
- %m/m (%wag)
Makrofoliar NPK N- 6,0%,
6-57-16 + mikro P2O5 – 57%
K2O – 17,0%
B – 0,01%
Cu – 0,002%
Fe – 0,02%
Mn – 0,01%
Mo – 0,001%
Zn – 0,002%
- %m/m (%wag)
N – 5,0%
Makrofoliar
P2O5 – 34%5
Fosfo

Makrofoliar PK

P2O5 – 10,0%
K2O – 20,0%

Dawka/Termin
Jesienią (lub wiosną na jare)
w fazie początku krzewienia
w dawce 0,4 kg/ha
W fazie strzelania w źdźbło
w dawce 0,4 kg/ha oraz
ewentualnie w fazie początku
kłoszenia dawce 0,3 kg/ha
Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
2,0-4,0 kg/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
2,0-4,0 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością
wszystkich krytycznych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie zbóż
zarówno ozimych jak i jarych.
Specjalistyczny, krystaliczny nawóz azotowo – potasowy mikroelementowy
z bardzo dużą zawartością siarki oraz mikroelementów schelatowanych przez
EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi
(w tym aminokwasami)

Jesienią (lub wiosną na jare)
w fazie początku krzewienia
w dawce 3-5 kg/ha
W fazie końca krzewienia
w dawce 3-5 kg/ha
W fazie strzelania w źdźbło
dawce 3-5 kg/ha

Krystaliczny nawóz dolistny NPK azotowo fosforowo potasowy z dodatkiem
mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) wpływający
na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego kondycję zdrowotną

Jesienią (lub wiosną na jare)
w fazie początku krzewienia
w dawce 3-5 l/ha
W fazie końca krzewienia
w dawce 3-5 l/ha
Jesienią (lub wiosną na jare)
w fazie początku krzewienia
w dawce 6-8 l/ha
W fazie końca krzewienia
w dawce 6-8 l/ha

Płynny nawóz dolistny fosforowy wpływający na lepsze ukorzenienie, start
rośliny oraz jego kondycję zdrowotną

Płynny nawóz dolistny fosforowo - potasowy wpływający na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego

NAWOZY STARTOWE
Firma

22

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

AGROCONSULT
SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.A

Agriker Seed

3% N, 8% aminokwasów

1 l na tonę materiału
siewnego

Poprawia siłę i energię kiełkowania , nawóz dozarodkowy/donasienny

Teprosyn
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn)

Zaleca się stosowanie w celu lepszego rozwoju systemu korzeniowego.
Teprosyn zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników
pokarmowych oraz korzystnie wpływa na kondycję ozimin, przygotowując je
do lepszego przezimowania.

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Teprosyn
Cereale

69 g/l azotu całkowitego
(N),
82 g/l (P2O5),
50 g/l miedzi (Cu),
250 g/l manganu (Mn)
120 g/l cynku (Zn)

TEAM–ROL

OrCal
(pogłównie)

35% CaO
35% subst. organiczna
4,7 N azot

Dawka: 3 l/tonę ziarna.
Teprosyn stosować łącznie z
zaprawą nasienną, pamiętając
o zmniejszeniu ilości wody
w zabiegu o dawkę nawozu.
Przykład:
• zaprawianie zbóż bez
nawozu Teprosyn: 200 ml
zaprawy + 800 ml wody
• zaprawianie zbóż z
nawozem Teprosyn: 250
ml Teprosynu + 200 ml
zaprawy + 550 ml wody
Dawka: 2,5 l/tonę ziarna (250
ml/100 kg ziarna).
Teprosyn stosować łącznie z
zaprawą nasienną, pamiętając
o zmniejszeniu ilości wody
w zabiegu o dawkę nawozu.
Przykład:
• zaprawianie zbóż bez
nawozu Teprosyn: 200 ml
zaprawy + 800 ml wody
• zaprawianie zbóż z
nawozem Teprosyn: 250
ml Teprosynu + 200 ml
zaprawy + 550 ml wody
0,5–1 t/ha
(wiosna/jesień)

AGROSIMEX

Microstar PZ

AGROSIMEX

Microstar C-2

10% N
40% P2O5
11% SO3
2% Zn
45% P2O5,
3% MgO;
0,5% Cu,
0,5% Mn

Zaleca się stosowanie w celu lepszego rozwoju systemu korzeniowego.
Teprosyn Cereale zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny
składników pokarmowych oraz korzystnie wpływa na kondycję ozimin,
przygotowując je do lepszego przezimowania.

Aktywnie reguluje pH gleby
Istotnie zwiększa pobieranie makroskładników N, P, K, S, Mg i Ca
Zwiększa plon i jego parametry
(Odstrasza dziki)

20 kg/100 kg ziarna , siew
razem z ziarnem zbóż

Mikrogranulat do startowego nawożenia kukurydzy,rzepaku , buraków i zbóż

20 kg/100 kg ziarna,siew
razem z ziarnem zbóż

Mikrogranulat do startowego nawożenia zbóż

EKODARPOL

Nazwa handlowa

Plonar Active
BIO
granulowany
nawóz organiczno- mineralny

EKODARPOL

PLONAR ACTIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

Skład

Dawka/Termin

Skład minimum:
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% Fosfor P2O2;
6,5% - Potas K2O;
9% - Wapń CaO;
0,2% Magnez MgO;
0,4% - Siarka S;
9mg/kg Miedź Cu;
43 mg/kg – Cynk Zn;
34 mg/kg- Mangan Mn;
31 mg/kg- Bor B;
980 mg/kg- Żelazo Fe;
1,8 mg/kg Molibden Mo;
pH 9,6

Cykl roczny 60kg-100kg/ha;

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
5% Fosfor P2O2;
11% - Potas K2O;
8% - Wapń CaO;
3% Magnez MgO;
8% - Siarka S;

125kg-500kg/ha
(w zależności od zasobności
gleby w składniki
pokarmowe)

Właściwości produktu. Uwagi

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do
prawidłowego rozwoju roślin w początkowych fazach wzrostu.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
Przedsiewnie przed
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
planowanymi uprawkami
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pozwalającymi na
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
przemieszczanie nawozu z
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE • Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
rozprowadzamy rozsiewamy • Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
równomiernie na powierzchni • Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
pola. Nawóz można również
w okresach niedoborów wody
stosować w uprawach
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
uproszczonych. PLONAR
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
ACTIVE można stosować
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
jednocześnie z innymi
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
nawozami mineralnymi.
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

Przedsiewnie przed
planowanymi uprawkami
pozwalającymi na
przemieszczanie nawozu z
wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować w
uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można
stosować jednocześnie
z innymi nawozami
mineralnymi.

z b o ż a

NAWOZY STARTOWE
Firma

*Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do
prawidłowego rozwoju roślin.
*Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
*Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
*Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
*Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, w tym azotowych
*Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
*Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
*Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
*Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
*Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
*Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
Poprawia strukturę gleby.

STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

Aminokwasy roślinne plus
mikroelementy
MIKROELEMENTY g/l
B 2,26
Cu 5,65
Fe 22,6
Mn 5,65
Mo 0,22
Zn 5,98

2-3 l/ha
Jesienią od fazy 3 liści
Wiosną po ruszeniu wegetacji
do fazy kłoszenia

Wysoka zawartość aminokwasów roślinnych, naturalnych bioregulatorów
i witamin
Mikroelementy chelatowane EDTA
Silne działanie przeciwstresowe, regeneracyjne

AGRII POLSKA

Foliq
Aminovigor

AGRII POLSKA

Foliq Ascovigor Algi morskie

2-3 l/ha
Wysoka zawartość wyciągu z alg morskich Ascophyllum nodosum
Jesienią od fazy 3 liści
Mikroelementy chelatowane EDTA
Wiosną po ruszeniu wegetacji Silne działanie przeciwstresowe, regeneracyjne
do fazy kłoszenia

AGRII POLSKA

NutriPhite PGA MAKROELEMENTY g/l

Dawka 0,5 – 1 l/ha
(max 2 l na sezon)
Do 4 zabiegów: od fazy 2 – 6
liści do fazy liścia flagowego

Działanie stymulujące
Fosfor w formie fosfonianu
Ponadto zawiera naturalny aminokwas – pyroglutaminian

AGRII POLSKA

Myconate HB

Formomentin
950 g/kg

80 g/ha
Zastosować bezpośrednio po
wschodach roślin

Indukuje rozwój grzybów mikoryzowych dzięki czemu następuje lepsze
zaopatrzenie w makroelementy, lepszy rozwój korzenia i wyższy plon

AGROCONSULT

Agriker Top

8% L aminokwasy
4% Azot

0,5-1,5 l/ha
1-3 razy w sezonie

Nawóz biostymulujący o silnym działaniu antystresowym i
poprawiającym wzrost roślin.

+ mikroelementy
MIKROELEMENTY g/l
B 41,1
Mn 10,9
Zn 6,85

N 41
P2O5 w formie fosfonianu
359
K2O 97
MIKROELEMENTY g/l
Mn 6,9
Zn 6,9

.
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Nazwa handlowa

Skład
Dawka/Termin
0,5-1,5 l/ha
5,0 % (m/m) azotu (N)
całkowitego
w tym 2,5 % (m/m) azotu
(N) w formie amonowej
0,75 % (m/m) cynku (Zn)
rozpuszczalnego w wodzie
0,50 % (m/m) Mn
0,10 % (m/m) Fe
0,10 %(m/m) Cu
0,10 % (m/m) B
0,02 % (m/m) Mo
0,01 % (m/m) Co
10,0 % (m/m)
aminokwasów
Bioaktywne aminokwasy: 1-1,5 l/ha
20,0 % m/m = 24,8 % m/o
Azot całkowity (N): 3,88 %
m/m = 4,81 % m/o
Azot amidowy: 0,03% m/m
= 0,04% m/o
Azot organiczny: 3,85%
m/m = 4,77% m/o

AGROCONSULT

Agriker Grow

AGROCONSULT

Vegeamino

AGROCONSULT

Aminotal
Super

Bioaktywne aminokwasy:
30,0% m/m = 36,9% m/o
Azot całkowity (N): 9,0%
m/m = 11,07% m/o
Azot amonowy: 3,6% m/m
= 4,43% m/o
Azot organiczny: 5,2%
m/m = 6,4% m/o

1 l/ha

ARYSTA
LIFESCIENCE

Aminoplant

1-1,5 l/ha - wykonać
1-2 zabiegi w sezonie,
wiosną w okresie krzewienia,
następnie co 10-14 dni

ARYSTA
LIFESCIENCE

Asahi SL

ARYSTA LIFE
SCIENCE

Rooter

FMC

Amalgerol

AGROSIMEX

ASX Krzem
plus

Azot całkowity (N)- co
najmniej 8,5% (m/m)
Zawartość substancji
organicznej w suchej
masie: 54% (17,3%
stanowią L-aminokwasy;
82,7% bioaktywne
peptydy)
Para-nitrofenolan sodu03% (3g w litrze środka);
orto-nitrofenolan sodu 02% (2g w litrze środka);
5-nitrogwajakolan sodu01%-1g w litrze środka
13% pięciotlenku fosforu
(P2O5) rozpuszczalnego w
wodzie;
5% tlenku potasu (K2O)
rozpuszczalnego w wodzie
234,5 gram w litrze elementarnego węgla pod
postacią łatwo przyswajalnych węglowodanów,
będących doskonałą
pożywką dla naturalnych
drobnoustrojów glebowych; esencje; pierwiastki
śladowe; wyciągi z ziół;
oleje roślinne
2,5% Si

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2% B,

AGROSIMEX

Humicraft
Liquid

0,6% Ti
Kwasy humusowe – 10%,
alginat potasu 10%,
aminokwasy 10%,
(K2O) 3,0%,
(Fe) 0,3%

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz azotowy organiczno mineralny z mikroskładnikami pokarmowymi
do stosowania dolistnego:
• pobudza wzrost roślin, wzmacnia odporność oraz działa antystresowo,
ogranicza skutki suszy i przymrozków, przyśpiesza wzrost
• poprawia zimowanie ozimin
• pomaga wrócić roślinom do równowagi po wystąpieniu warunków
stresowych (susza, chłody, zalanie)
• przyspiesza pobieranie i transport składników pokarmowych, zwiększa
długość systemu korzeniowego
• zwiększa produktywność i jakość plonu (cukier, skrobia, białko itp)
• poprawia jakość i wielkość plonu upraw paszowych
• przyspiesza i poprawia zakiszanie zielonki
• poprawia jakość kiszonek oraz ich odporność na dłuższe przechowywanie
VEGEAMINO jest nawozem bioaktywnym otrzymanym w procesie
hydrolizy enzymatycznej białek roślinnych. Aktywuje procesy
fizjologiczne i hormonalne. Zawarte w nim składniki są przeznaczone
do stymulowania syntezy chlorofilu. Wzmacnia proces fotosyntezy,
przyspiesza wegetatywny rozwój roślin. VEGEAMINO poprawia i pobudza
bioretencję mikroelementów, wzmacniając ich efektywność, szczególnie
gdy jest stosowany razem z innymi nawozami. Dzieki zastosowaniu
VEGAMINO poprawiamy efektywność działania fungicydów i środków
owadobójczych. VEGEAMINO jest specjalnie zalecany do wczesnego
zasilania upraw, ponieważ wzmacnia i przyspiesza rozwój, poprawia
wigor rośliny i tolerancję na niektóre choroby. VEGAMINO stosujemy
podczas krytycznych etapów wzrostu oraz w sytuacjach stresowych.
AMINOTAL SUPER należy do szybko działających organicznych, aminokwasowych biostymulatorów i nawozów płynnych do stosowania
dolistnego. Wyjątkowa formulacja umożliwia dotarcie Aminotalu Super
do soku komórkowego roślin aktywując zmagazynowane składniki pokarmowe (fosfor, potas, mikroelementy, itd.) wzmacniając procesy rozwojowe
w trakcie kiełkowania, wzrostu, po przesadzaniu, przeciwdziała stresom
Wzmacnia zdecydowanie efekt zastosowanych środków ochrony roślin
i bioretencję składników pokarmowych stosowanych dolistnie.
Aminotal Super rekomendowany jest we wszystkich uprawach i stadiach rozwojowych (młodych nasadzeń drzew i krzewów owocowych,
w okresach zawiązywania owoców i nasion, po opadzie zawiązków
itd.) w trakcie intensywnej ochrony przed chorobami i szkodnikami, po
przymrozkowym i gradowym uszkodzeniu roślin. Zalecany w okresach
dłuższych spadków temperatury, podczas wegetacji w większości upraw,
w celu wzmocnienia i poprawienia kondycji fizjologicznej roślin. Posiada
działanie prozdrowotne.
Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100%. Optymalna zawartość
L-aminokwasów, czyli formy najefektywniej wykorzystywanej przez
rośliny. Minimalizuje negatywny wpływ warunków stresowych, zwiększa
plon i poprawia jego jakość.

0,6l/ha

Asahi SL jest regulatorem wzrostu w formie cieczy do rozcieńczania
wodą, wpływającycm na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości
plonów. Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, np.
susza, przymrozki.

1l/ha (1-2 zabiegi) od fazy 3
liści do końca krzewienia

Rooter został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM,
stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację,
poprawia pobieranie składników mineralnych
z gleby.

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 początku kłoszenia
do początku kwitnienia – 3,0–
5,0 l/ha, rozkład słomy – 3,0 l/
ha + 10 kg mocznika.
Jesienią 0,5L/ha w fazie 3-4
lisci , wiosną po ruszeniu
wegeatcji, w fazie strzelania
w źdźbło ,
Jesienią 0,2L/ha w fazie 3-4
lisci , wiosną po ruszeniu
wegeatcji, w fazie strzelania
w źdźbło, w fazie kłoszenia
Oprysk dolistny
1 l/ha w 300 l wody
(co 14–21 dni).

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

ASX krzem plus ,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy
życiowe w sytuacjach stresowych
ASX Tytan plus aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy
życiowe w sytuacjach stresowych
Płynny, rozpuszczalny w wodzie
organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. Wpływa na
poprawę kondycji, działa antystresowo.

Nazwa handlowa

AGROSIMEX

Aminopool 70

EKODARPOL

HUMUS UP

PUH „POLGERKIDO”
RÓŻA KIDO,
MACIEJ
KRAWCZEWSKI
S.C.

Bio-algeen S90
plus 2

.
NAWOZENIE 2018

Skład
11% azot całkowity (N),
75% aminokwasów
ogółem,
70% wolnych
aminokwasów,
80% materia organiczna

Próchnica Pokarmowa,
12105 jtk Promieniowce,
0,342105 jtk Bakterie
przetrwalnikujące,
2653,332103 jtk
Bakterie Fluoryzujące
Pseudomonas,
12672104 jtk Bakterie
Fosforowe,
0,832103 jtk
Mikroorganizmy
celuloityczne,
3,67 jtk Bakterie
Azotobacter,
0,432104 jtk Grzyby
Naturalne enzymy
stymulujące wzrost
Ekstrakt z alg :
masa organiczna, a w niej
m.in.:
kwas alginowy
aminokwasy
witaminy
fitohormony
mikro- i makroelementy,
mono-, polii oligosacharydy

Dawka/Termin
100 g/100 l wody
w połączeniu z fungicydami,
insektycydami, herbicydami,
regulatorami wzrostu oraz
nawozami dolistnymi.
(z wyjątkiem fungicydów
miedziowych i siarkowych
oraz herbicydów
sulfonylomocznikowych).
Dolistnie – w okresie
wegetacji, możemy stosować
po każdorazowym oprysku
chemicznym. Opryski
wykonywać 5% stężeniem
HUMUS UP.

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

Stadium 10-13 (1-3 liści)
– 2l/ha
14 dni później – 21/ha

Przyspiesza krzewienie
Podwyższa odporność na choroby
Podwyższa odporność na wyleganie
Podwyższa masę tysiąca ziaren

• Odbudowuje naturalną odporność roślin,
• Regeneruje rośliny po opryskach chemicznych, *Stymuluje rośliny do
wzrostu,
• Przywraca równowagę mikrobiologiczną,
• Humus Up zwiększa opłacalność produkcji rolnej,
• Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do
wzrostu rośliny,
• Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie
pokarmowej (nawet 70 kg/ha),
• Nie posiada okresu karencji,
• Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i
środowiska naturalnego).

z b o ż a

STYMULATORY WZROSTU
Firma
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STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

AGRO-SORB®
BIOPHARMACOTECH SP. Z O.O. SK Folium

Biostymulator

26

Skład
- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 9,3%
(m/m) min 102g/l
- bor 0,02% (m/m)
- mangan 0,05% (m/m)
- cynk 0,07% (m/m)

Dawka/Termin
Stosować dolistnie
dawkach 1,5-2 L/ha w 200-300
L wody – wykonać łącznie
2-3 zabiegi oraz dodatkowo w
razie wystąpienia warunków
stresowych (przymrozek,
grad, susza, wiatr, zimno,
gorąco). Zalecane stężenia
0,5-1% (0,5-1L na 100L
wody).
Zboża jare 2 zabiegi:
pierwszy w fazie 3-4 liści,
drugi w fazie liścia flagowego/
początek kwitnienia.
Zboża ozime
1 zabieg jesienią w fazie 3-4
liście + 2 zabiegi na wiosnę:
pierwszy po wznowieniu
wegetacji oraz drugi w fazie
liścia flagowego.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB Folium z
zabiegami fungicydowymi
oraz odżywianiem dolistnym.

Właściwości produktu. Uwagi
Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie ilości nasion w kłosie.
6. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych
z gleby jak i nawozów dolistnych.
7. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin
(fungicydów i insektycydów)
8. Wzrost zawartości w ziarnie białka i glutenu.
9. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
10. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.polskieaminokwasy.pl

Szerokość robocza do 36
Do 33
Prędkość robocza do 30

ha/h

m

Do 390

kg/min

Najnowocześniejsza komunikacja

ISOBUS

km/h

200 Hz technika ważenia

z czujnikiem pochylenia

Zbiornik o pojemności

1700 do 4200 litrów
Limiter V+
regulowany elektrycznie

Argumenty:
+ Precyzyjny obraz rozsiewu przy szerokościach roboczych do 36 m
+ W wariancie Tronic seryjna komunikacja ISOBUS
+ Nadzór i sterowanie dawki rozsiewu za pomocą wagi pracującej
+
+
+
+
+
+

z częstotliwością 200 Hz
Soft Ballistic System (SBS) do wyjątkowo delikatnego traktowania nawozu
Mechanizm rozsiewający dla dawek do 390 kg/min
Inteligentne mieszadło chroniące nawóz dzięki automatycznej redukcji
obrotów przy zamkniętej zasuwie
Tarcze rozsiewające z łopatkami rozsiewającymi regulowanymi wyjątkowo
szybko i dokładnie przez QuickSet
Wprowadzany w strumień nawozu i obsługiwany elektrycznie Limiter V+ do
dokładnego rozsiewu krawędziowego, granicznego i rozsiewu przy rowach
Kompaktowe, szczelne, zwijane plandeki łatwe w obsłudze

P.I.P. Agromix Sp. z o.o.
Rojęczyn 36
64-130 Rydzyna
tel. (65) 538 81 67
(65) 538 81 81
www.agromix.agro.pl

dr inż. Piotr Ochal
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
- Państwowy Instytut Badawczy

Nowości w nawozach wapniowych
i środkach wapnujących
Specyfiką warunków rolnictwa w Polsce jest duży udział gleb lekkich,
ulegających silnemu zakwaszeniu. Znaczne zakwaszenie gleb ma charakter
przede wszystkim naturalny i wynika z procesu glebotwórczego i rodzaju
skał macierzystych.
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odatkowo nakładają się na to
procesy
antropogenicznego
zakwaszania i zbyt małe zużycie
nawozów o działaniu odkwaszającym, głównie nawozów wapniowych
i wapniowo-magnezowych. Udział
gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych
według badań okręgowych stacji chemiczno-rolniczych wynosi obecnie
około 38 proc., lekko kwaśnych 34
proc., o odczynie obojętnym i zasadowym 28 proc. Jak wynika z badań
Głównego Urzędu Statystycznego,
w roku gospodarczym 2016/2017
zużywano 46,7 kg ha-1 CaO, a średnio
w ostatnich 10 latach niespełna 37 kg
ha-1 CaO (Rys. 1). Średnio szacuje się,
że dla utrzymania odczynu gleb na
stałym poziomie należy wysiewać
około 200 kg CaO/ha, a więc są to
ilości znacznie niższe.

20

D

Rysunek 1. Zużycie wapna nawozowego w kg CaO/ha w latach 2006/2017

Produkcja nawozów w formie tlenkowej wymaga dodatkowo przeróbki
termicznej, w wyniku wyprażenia
kamienia wapiennego.
Oprócz nawozów wapniowych
powstających w wyniku przerobu
skał wapiennych, w rolnictwie wykorzystuje się również wapna z produkcji ubocznej z różnych gałęzi
przemysłu. Nawozy te charakteryzują się zróżnicowaną zawartością tlenku wapnia (CaO) i wilgotnością.
Decydując się na stosowanie wapien
z produkcji ubocznej, koniecznie
trzeba zwrócić uwagę na zawartość

Źródła surowca
do produkcji wapna
nawozowego
Podstawowym źródłem wapna
dla celów rolniczych są złoża wapieni i margli a także dolomitów i kredy.
Powstały one najczęściej jako skały
osadowe na dnie mórz, które zajmowały znaczne obszary na terenie
naszego kraju w dawnych okresach
geologicznych lub osadzały się
w śródlądowych zbiornikach wodnych w czasach po ustąpieniu lodowca. Z tych skał powstają nawozy
wapniowe i wapniowo-magnezowe
węglanowe, które aby mogły być
wykorzystane w rolnictwie, poddaje
się obróbce polegającej między innymi na dokładnym ich rozdrobnieniu.

ściekowe, do których w procesie produkcji czy higienizacji dodano
wapno. Najczęściej przy produkcji
tych nawozów wykorzystuje się
wapno palone lub gaszone (hydratyzowane).

Nowości na rynku nawozów
wapniowych
W ostatnich latach na rynku
nawozów wapniowych wprowadzono innowacje polegającą na granulowaniu wcześniej rozdrobnionej kopaliny. Jest to bardzo dobre rozwiązanie
dla producentów rolnych i dystrybu-

Mielenie surowca na drobne frakcje jest zabiegiem
bardzo kosztownym, dlatego aby poprawić
efektywność działania wapna nawozowego
należałoby zwiększyć wielkość dawek wapna dla
frakcji o większym uziarnieniu.
szkodliwych pierwiastków, głównie
kadmu i ołowiu.
Mówiąc o nawozach do odkwaszania gleb, w pierwszej kolejności
mamy na myśli nawozy wapniowe
wytwarzane z przerobu skał wapiennych, następnie produkty uboczne
z różnych gałęzi przemysłu, które
w swoim składzie zawierają znaczne
ilości składnika odkwaszającego.
Również jako produkty do odkwaszania gleb możemy stosować nawozy
organiczno-mineralne, oraz osady

torów. Wapna nawozowe granulowane mogą być sprzedawane luzem
w big-bagach czy w workach foliowych. Granulacja nawozów wapniowych zdecydowanie ułatwia wysiew
ogólnie dostępnymi rozsiewaczami
do nawozów, tzw. lejkami, ograniczone jest pylenie nawozu w trakcie
wywiewu.
Wraz ze wzrostem świadomości
rolników odnośnie jakości nawozów
wapniowych, ich cech, które odpowiadają za jakość wapna nawozowego,
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Rysunek 2. Wpływ dolomitu o różnym stopniu zmielenia na pH gliny lekkiej po
18 miesiącach od zastosowania (Boguszewski 1980).

0,4–0,8 mm prawie dorównywały
działaniu na odczyn gleby dawce 7,5
CaCO3/ha (4,2 t CaO/ha) frakcji drobnych. Aktywność grubszych frakcji
o średnicy powyżej 0,8 mm nie była
już znaczna nawet po zwiększeniu
dawki do 25 ton CaCO3/ha (14 t CaO/
ha).
Na rynku możemy spotkać też
nawozy wapniowe węglanowe
z dodatkiem bakterii, np. z grupy
bacillus sp. W tym miejscu należy
wspomnieć, że producent, który
deklaruje w swoim składzie zawartość bakterii czy kwasów humuso-

Aktywność chemiczna w proc. frakcji
o średnicy cząstek w mm
2,0–5,0

Ø

mm
,15
<0

7,0

Tabela 1. Aktywność chemiczna różnych frakcji kilku odmian surowca wapiennego (Kac-Kacas 1970)
Rodzaj surowca
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m
,25

0

8–

0,1

Ø

producenci oznaczają dodatkowo
parametry takie jak reaktywność oraz
oferują nawozy wapniowe węglanowe i dolomity bardziej zmielone.
Stopień zmielenia nawozów wapniowych węglanowych czy dolomitów
wpływa na ich właściwości odkwaszające wskutek zwiększenia aktywności chemicznej. Aktywność chemiczna jest związana ze stanem
surowca wapniowego, surowiec
twardy jest mało aktywny. Twardość
wapieni zależy od ich pochodzenia,
wieku geologicznego i struktury.
Skały geologiczne starsze wskutek
działania ciśnienia osadów leżących
nad nimi przekrystalizowują się
i tracą pierwotną luźną strukturę.
Z tego względu wapienie starszych
okresów geologicznych do jurajskich
włącznie, są zwykle twarde. Bardziej
miękkie są wapienie okresu kredowego. Wymieniona zależność od
wieku geologicznego nie jest regułą.
W tym przypadku istotne znaczenie
ma stopień rozdrobnienia nawozu.
W tabeli 1 podano aktywność chemiczną kilku surowców wapniowych
o różnej twardości w zależności od
stopnia zmielenia. Kreda jeziorna
wykazywała wysoką aktywność we
wszystkich frakcjach, wapniak triasowy był podobnie aktywny dopiero
przy zmieleniu na cząstki o średnicy
poniżej 0,32 mm, a przemiał wapniaka dewońskiego oraz dolomitu musi
być jeszcze bardziej dokładny.
Aktywność chemiczna wzrasta
w miarę coraz drobniejszego przemiału.
Mielenie surowca na drobne frakcje jest zabiegiem bardzo kosztownym, dlatego aby poprawić efektywność działania wapna nawozowego
należałoby zwiększyć wielkość
dawek wapna dla frakcji o większym
uziarnieniu. Rysunek 2 wykazuje, że
duże dawki ponad 12 t CaCO3/ha
(6,7 t/ha CaO) wapna dolomitowego
frakcji
średnich
o
średnicy

0,32–2,00

0,32

0,063

98

99

100

-

Wapień dewoński

17–20

3–48

94–100

-

Wapień triasowy

15

28

78

-

Dolomit

17

29

66

93

wych musi uzyskać pozwolenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
wprowadzenie takiego nawozu do
obrotu.

Technologia produkcji
i wymagania dla nawozów
wapniowych
Nawozy stosowane do odkwaszania gleb produkuje się na bazie
surowców naturalnych, pozyskiwanych ze złóż zawierających minerały
wapnia (kalcyt CaCO3) lub wapnia
i magnezu (dolomit CaCO . MgCO3).
Surowcem do produkcji tych nawozów mogą być również produkty
uboczne w różnych gałęziach przemysłu. Szczegółowe wymagania
jakościowe dla typów wapna nawozowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
8 września 2010 r. DzU Nr 183, poz.
1229, załącznik nr 6. Nawozy wapniowe można też wprowadzać do
obrotu na podstawie Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 463/2013 z dnia

Jednorazowe stosowanie wysokich dawek nawozów
wapniowych w praktyce nie jest uzasadnione.
Zbyt wysokie dawki mogą wywołać szereg
niekorzystnych zmian fizyko-chemicznych gleby.
17 maja 2013r. W przypadku nawozów wapniowych wprowadzanych
na rynek na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 463/2013 z dnia
17.05.2013 r. (DzU UE.L.2013.134.1)
zmieniające Rozporządzenie (WE)
2003/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie nawozów w celu
dostosowania jego załączników I, II
i IV do postępu technicznego. W Rozporządzeniu UE, w rubryce dotyczącej minimalnej zawartości składników pokarmowych wprowadzono
minimalną liczbę zobojętniania oraz
odmienne do wymagań krajowych

normy w stosunku do przesiewu,
uwzględniające odsiew na mokro
i sucho. W normach europejskich,
w porównaniu do norm krajowych,
brakuje informacji dotyczącej minimalnej procentowej zawartości składników nawozowych (CaO, CaO +
MgO), które według wymogów unijnych deklaruje sam producent,
włącznie z podaniem ich formy i rozpuszczalności.
Pierwszym etapem produkcji
wapna nawozowego jest dokładne
rozdrobnienie skały wapiennej tak,
aby spełniała minimalne wymagania

normatywne dla nawozów wapniowych. Drugim etapem może być
obróbka termiczna, która polega na
wyprażaniu kamienia wapiennego,
lub w przypadku wapna magnezowego tlenkowego – prażeniu rozdrobnionego dolomitu. Do wapnowania
wykorzystuje się również tzw. wapno
gaszone, które powstaje w wyniku
traktowania wodą wapna palonego.
Kolejny etap produkcji zależy od producenta, może on poddać surowiec
granulacji, mieszać różne odmiany
i typy wapna nawozowego np. wapna
tlenkowe i węglanowe.

Nawozy wapniowe
granulowane
Od 2010 r. obserwuje się trend do
wprowadzania na rynek granulowanych form zmielonego wcześniej
wapna nawozowego, a także środków
wapnujących uzyskiwanych w wyni-

OrCal® - wyjątkowy nawóz
OrCal – nawóz organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia
Dawka azotu (N) „na słomę”, czy „wapnowanie”, doczekały się bardzo skutecznej alternatywy.
Dawka 1t/ha OrCalu, zastosowana jesienią, doglebowo
(np. na ściernisko) wprowadziła w zdumienie nie jednego farmera. Dynamiczna i trwała regulacja pH gleby (nawet o +1,3
stopnia pH!!!) i silna stymulacja mikrobów glebowych przez
pożywkę organiczną z naturalnym azotem sprawiają, że kolejna uprawa w zmianowaniu naprawdę może nas zaskoczyć
wyjątkowo dobrym vigorem, szybkim wzrostem i skutecznym programowaniem wysokiego plonu.
Czemu tak się dzieje?
OrCal® w części wapniowej zawiera aktywny hydrat wapnia, który jest liderem w skutecznym i bezpiecznym regulowaniu odczynu pH gleby (dystansując węglany i tlenki wapnia).
Kolejną pozytywną cechą nawozu OrCal® jest zawartość
substancji organicznej. Dzięki niej nawóz użyźnia glebę,

zwiększa udział cennej próchnicy a tym samym poprawia
znacząco właściwości sorpcyjne gleby (azot, potas, mikroorganizmy czy woda). Ma to szczególne znaczenie w czasie
okresowych suszy, które są częstym i dokuczliwym zjawiskiem. Poprzez zawartą w nawozie organikę, wprowadzamy
do gleby azot (w tonie OrCal-u ok. 47 kg N), dostarczamy
roślinom cennego fosforu w formie łatwo przyswajalnej
(ok. 2,5%), a także potas ( ok. 1,1%) i wiele innych cennych
makro i mikroelementów pochodzenia zwierzęcego, tak bardzo potrzebnych dla prawidłowego rozwoju roślin i mikroflory glebowej.
Wyjątkowe działanie nawozu OrCal® mogą potwierdzić
setki rolników z różnych regionów Polski (Warmia i Mazury,
Podlaskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie).
Za wszystkich trzymamy kciuki, życząc wysokich plonów.

ku mieszania różnych odmian wapna
nawozowego. Główną zaletą nowych
form wapna nawozowego jest to, że
wapno takie daje się stosunkowo łatwo
rozsiewać różnego typu rozsiewaczami. Ograniczone jest poza tym pylenie
i przemieszczanie się drobnych cząstek wapna pod wpływem wiatru na
sąsiednie pola i tereny zabudowane.
Zdaniem producentów wapna, stosunkowo nietrwałe granule łatwo rozpadają się pod wpływem wilgoci
w glebie i praktycznie nie ograniczają
aktywności chemicznej wapna. Proces
granulacji nie może jednak ukrywać
niedokładności rozmiału obowiązującego dla określonych odmian wapna.
W myśl Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
(DzU Nr 183 poz. 1229) dla znacznej
ilości odmian wapna nawozowego
(wszystkie odmiany wapna zawierającego magnez i odmiany 01, 02, 03, 04,
05 wapna niezawierającego magnezu)
wymagany jest odsiew na sicie o boku
oczek 2 mm – na poziomie nie większym niż 10 lub 25 proc. całkowitej
masy nawozu, ponadto dla odmian
wapna zawierającego magnez 03, 04,
05, 06, 07 i dla odmian 04, 05 wapna
niezawierającego magnezu wymagany
jest przesiew przez sito o boku oczek

Tabela 2. Przedziały potrzeb wapnowania
Kategoria
agronomiczna
gleby

pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania
konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Bardzo lekkie

do 4,0

4,1–5,5

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

Średnie

do 5,0

5,1–5,5

5,6–6,0

6,1–6,5

od 6,6

Ciężkie

do 5,5

5,6–6,0

6,1–6,5

6,6–7,0

od 7,1

Użytki zielone

do 5,0

5,1– 5,5

5,6–6,0

-

-

Źródło: zalecenia nawozowe. cz. I
Tabela 3. Optymalne dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na hektar
Kategoria
agronomiczna
gleby

Przedział potrzeb wapnowania
konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Bardzo lekkie

3,0

2,0

1,0

1,0

-

Lekkie

3,5

2,5

1,5

1,5

-

Średnie

4,5

3,0

1,7

1,7

1,0

Ciężkie

6,0

3,0

2,0

2,0

1,0

Źródło: zalecenia nawozowe. cz. I

dzanie do obrotu mieszanek środków
wapnujących z innymi typami nawozów WE (sekcja G5 rozporządzenia).
Do potwierdzenie wymagań stawianych nawozom wapniowym
wprowadzanym na rynek oraz stwierdzenia zgodności z typem są upoważnione laboratoria akredytowane,
zamieszczone w obwieszczeniu
Ministra Gospodarki z dnia 28 kwiet-

Stosunkowo nietrwałe granule łatwo
rozpadają się pod wpływem wilgoci w glebie
i praktycznie nie ograniczają aktywności
chemicznej wapna

0,5 mm, na poziomie co najmniej 50
proc. całkowitej ilości wapna. Po zgranulowaniu odmiany wapna nie dają
się zidentyfikować na podstawie zwykłej analizy sitowej („na sucho”), nie
jest możliwe także ustalenie tą metodą
analityczną wyjściowego składu ziarnowego badanego nawozu, dlatego
wymagane w tym przypadku jest
zastosowanie analizy sitowej „na
mokro”.
Również w Rozporządzeniu Unijnym dopuszcza się granulację zmielonych surowców wapiennych, jednak po oznaczeniu uziarnienia na
mokro muszą one spełniać parametry przesiewu jak wapna sypkie. Rozporządzenie to pozwala na wprowa-
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nia 2014 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań
potwierdzających spełnianie przez
nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ
WE” wymagań określonych dla tych
nawozów w odrębnych przepisach.

Nawozy
organiczno-mineralne
zawierające wapń
Kolejną propozycją na rynku
nawozów do odkwaszania gleb mogą
być nawozy organiczno-mineralne
o podwyższonej zawartości CaO.
Niektóre rodzaje tych nawozów mogą
zawierać nawet 30 proc. wapnia
w przeliczeniu na CaO. Nawozy te

zawierają w swoim składzie dodatkowo inne składniki pokarmowe np.
azot, fosfor, potas oraz substancję
organiczną (co najmniej 20 proc.).
Decydując się na stosowanie takiego
nawozu trzeba postępować podobnie
jak z wapnem nawozowym; podstawą ustalenia dawki jest pH gleby
i kategoria agronomiczna. Podczas
ustalania dawek NPK należy wziąć
pod uwagę zawartość makroskładników w nawozie.

Zasady stosowania
nawozów wapniowych
Podstawową zasadą dobrych praktyk rolniczych jest dbałość o optymalny odczyn gleby wynikający z kategorii agronomicznej gleby, jak i uprawianej rośliny. Wielkość zalecanych
dawek nawozów wapniowych na
gleby gruntów ornych zależy od odczynu gleby i jej składu granulometrycznego (tabela 2 i 3). Zapotrzebowanie
na nawozy wapniowe wynika ze stanu
zakwaszenia gleb oraz konieczności
doprowadzenia ich odczynu do uznawanego za optymalny dla danej kategorii agronomicznej gleb.
Jednorazowe stosowanie wysokich dawek nawozów wapniowych
w praktyce nie jest uzasadnione.
Zbyt wysokie dawki mogą wywołać
szereg niekorzystnych zmian fizykochemicznych gleby. W związku z tym
nie zaleca się jednorazowo stosować
więcej jak 2/3 zalecanej dawki wapna
przy wapnowaniu koniecznym, czyli
od 2,0 do 4,0 t CaO/ha.

Przy wyborze formy nawozu wapniowego i ustaleniu warunków jego
zastosowania należy wziąć pod
uwagę rodzaj gleby podlegającej wapnowaniu oraz wymagania uprawianej rośliny. Wapno tlenkowe nadaje
się przede wszystkim na gleby cięższe, których odczyn zmienia się bardzo powoli. Na tych glebach nie ma
niebezpieczeństwa gwałtownej zmiany odczynu, gdyż odznaczają się one
wysoką zdolnością buforową, dlatego
nie zachodzi ryzyko przewapnowania. Natomiast na glebach lekkich,
szczególnie piaskach, bardziej celowe jest stosowanie wapna węglanowego, kredy, które jest znacznie
łagodniejsze w działaniu.
Uprawa roślin na glebach o optymalnym dla nich odczynie gwarantuje
dobre wykorzystanie przez nie składników pokarmowych z rezerw glebowych, nawozów naturalnych i mineralnych. Wapnowanie jest zabiegiem
przywracającym podstawowe funkcje
gleby, traktowanym jako czynnik
warunkujący optymalny przebieg procesów biogeochemicznych.
Rynek polski dysponuje szerokim
asortymentem nawozów wapniowych oferowanych dla rolnictwa.

34

Najbardziej popularnymi są wapna
węglanowe, dolomity pochodzące
z przerobu skał wapiennych. Zazwyczaj nawozy te powstają jako produkty uboczne w wyniku rozkruszania
skał i ewentualnie potem są domielone do uzyskania właściwych parametrów ustanowionych w odpowiednich aktach prawnych.

cydowanie ułatwia wysiew, nawet
tradycyjnymi rozsiewaczami nawozowymi, ograniczone jest pylenie
nawozu, dzięki czemu możemy wapnować przy wietrznej pogodzie bez
obawy znoszenia nawozu na sąsiednie pola.
Alternatywą dla tradycyjnych
nawozów wapniowych mogą być

Uprawa roślin na glebach o optymalnym dla
nich odczynie gwarantuje dobre wykorzystanie
przez nie składników pokarmowych z rezerw
glebowych, nawozów naturalnych i mineralnych.

W ciągu kilku lat szybko rozwinął
się rynek granulowanego wapna
nawozowego. Na rynku dostępne są
granulowane wapna węglanowe,
dolomity, kredy czy wapna tlenkowe.
Koniecznie trzeba pamiętać, że granulacja nie może ukrywać zbyt grubego przemiału, a oferowane produkty muszą spełniać normy przesiewu
dla deklarowanej odmiany. Wprowadzenie nawozu w takiej formie zde-

nawozy organiczno-mineralne, odpady, osady ściekowe zawierające
w swoim składzie wapń. W przypadku stosowania odpadów i osadów
koniecznie trzeba przestrzegać zasad
bezpiecznego ich stosowania zgodnie
z obowiązującym prawem.
Opracowanie wykonano w ramach
zadania 2.2 w Programie Wieloletnim IUNG-PIB

NOWOCZESNE ROLNICTWO
wymaga przemyślanych rozwiązań

PODWÓJNY ŁAŃCUCH
system GPS

Jakość w dobrej cenie
Zakwaszenie, jak stwierdza prof. dr hab. Tadeusz Filipek z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, jest jednym z czynników powodujących chemiczną
degradację gleb. Proces ten możemy ograniczyć poprzez wapnowanie gleb,
przy czym istotna jest jakość zastosowanego nawozu wapniowego.

P

lanując zakup wapna nawozowego należy zwrócić uwagę na
zawartość CaO w oferowanym nawozie oraz jego reaktywność. Jeżeli przy
wyborze wapna uwzględnimy te
parametry okaże się, że jednym
z najlepszych nawozów wapniowych

jest granulowany Polcalc III Generacji. Wapno to jest produkowane od
5 lat w zakładzie zlokalizowanym
w Lubieniu Kujawskim przez polską
firmę Polcalc Sp. zo.o. Granulowane
wapno węglanowe Polcalc III Generacji zawiera do 98% CaCO3 (52%

■ Najdogodniejszą porą
wysiewu jest wiosna
(przedsiewnie i pogłównie)
oraz okres jesienny
(pogłównie). Nie ma
obawy „przypalenia”
roślin ponieważ Polcalc III
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Rys. Wpływ wapna na przyswajalność składników pokarmowych (źródło: Hołubowicz-Kliza 2006)
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nawozami szybkodziałającymi
ale agresywnymi, które
oddziałują niekorzystnie na
mikroflorę gleby

■

Nawozu Polcalc III Generacji nie należy mieszać z żadnym nawozem w
komorze rozsiewacza. Można go jednak wysiewać w jednym terminie
z innymi nawozami za wyjątkiem: saletry amonowej, mocznika,
obornika, fosforanu amonu, siarczanu amonu, superfosfatu. Aplikację
wapna granulowanego z wyżej wymienionymi nawozami sztucznymi
należy poprzedzić odstępem czasowym minimum dwóch tygodni, a z
obornikiem minimum czterech tygodni

CaO), a reaktywność nawozu wynosi
100%. Wysoka reaktywność wynika
z ekstremalnego rozdrobnienia
surowca użytego do produkcji granul wapna Polcalc III Generacji –
50% surowca jest rozdrobniona
poniżej 0,02 mm, co znacznie przewyższa parametry innych tego typu
produktów. Produkcja granul o wielkości 2–8 mm odbywa się bez użycia
jakichkolwiek spoiw, przez co produkt szybko uaktywnia się w glebie
i zaczyna działać. Wapno węglanowego Polcalc III Generacji można
rozsiewać za pomocą nowoczesnych
rozsiewaczy nawozowych, a wapń
zawarty w nawozie po wniknięciu
do roztworu glebowego podnosi
odczyn gleby oraz jest pobierany
przez rośliny uprawne.
Wapnowanie gleb zwiększa przyswajalność azotu, fosforu i potasu
przez rośliny, zwiększa efektywność
plonotwórczą azotu, zwiększa tempo
rozkładu resztek pożniwnych, stymuluje wzrost korzeni, zmniejsza

■
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nakłady na środki ochrony roślin
oraz zmniejsza skutki suszy (Hołubowicz-Kliza 2006; Grzebisz 2011).
Podwyższenie
odczynu
gleby
z poziomu pH 4,5 do pH 5,5 powoduje dwukrotne zwiększenie przyswajalności azotu, fosforu i potasu,
co znacząco wpływa na opłacalność
produkcji (rys.).
Granulowany nawóz wapniowy
firmy Polcalc Sp.zo.o. przyczynia się
do poprawy odczynu i struktury
gleby oraz zaopatruje rośliny w przyswajalną formę wapnia warunkującego optymalną wielkość i jakość
plonów roślin.
Granulowane wapno węglanowe
Polcalc III Generacji jest dostępne
u dystrybutorów na terenie całej Polski. W celu uzyskania informacji
o dystrybutorze prosimy o kontakt
telefoniczny: 880-880-801 lub e-mail:
polcalc@polcalc.pl.
Dr inż. Piotr Szulc
Mgr Mariusz Pochylski

Produkt należy wysiewać podobnie jak inne nawozy granulowane
przy pomocy standardowych rozsiewaczy rolniczych. Produkt należy
wysiewać przedsiewnie pod agregat lub pogłównie po wschodach
roślin. Nie należy wysiewać granulatu pod orkę – mieszanie z glebą
jest niewskazane – lepiej zastosować Polcalc III Generacji na wierzch
na wyrównane pole i pozostawić granulat, by się rozłożył i przesączył

ZZZSROFDOFSO

w głąb warstwy ornej gleby wraz z wodą opadową. Produkt idealnie
nadaje się do stosowania na użytki zielone, znacząco podnosząc ich
wydajność

=DNáDG3URGXNFML1DZR]yZ:DSQLRZ\FK
Z/XELHQLX.XMDZVNLP
XO.DOLVND/RWQLVNR
/XELHĔ.XMDZVNL
WHO

HPDLOSROFDOF#SROFDOFSO

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

AGRII POLSKA

Super N 46

AGRII POLSKA

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

Wiosna

Azot stabilizowany inhibitorem zapobiegający ulatnianiu amoniaku oraz
ograniczający wymywanie

Dalmag S + Zn 17 %MgO

Wiosna

Zawiera łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do
zastosowania posypowego

AGRII POLSKA

Dalmag SK
+ Zn

20% K2O
11% MgO
24% SO3
0,1% Zn

Wiosna

Zawiera potas oraz łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do
zastosowania posypowego

AGRII POLSKA

ABS Corn

6% N
14% P
29% K
10 %S
2 % Mg
0,1% Zn
0,1% B

Wiosna

Nawóz otoczkowany specjalną powłoką, zapobiegający stratom fosforu,
uwstecznianiem

FOSFAN SA

SUPROFOS 25

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

350-450 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

MagSul

Magnez (MgO) 18%
100-300 kg/ha. Może być
całkowity (15% MgO
stosowany przedsiewnie i
rozpuszczalnego w
pogłównie.
wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna w
wodzie).

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 stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

FOSFAN SA

MagSul Power

Magnez (MgO) 22%
100-250 kg/ha. Może być
całkowity (17% MgO
stosowany przedsiewnie i
rozpuszczalnego
pogłównie.
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna
w wodzie).

Nawóz magnezowo – siarkowy szczególnie polecany pod rośliny o wysokich
wymaganiach względem magnezu i siarki. Składniki nawozu są łatwo
przyswajalne dla roślin. Nawóz ma postać granulatu, co zapewnia
równomierny wysiew. MagSul Power może być stosowany na wszystkich
typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno w uprawie polowej, jak
i pod osłonami.

FOSFAN SA

SuproFoska 20

10% P2O5,
20% K2O,
5% CaO,
4% MgO,
15% SO3

300-400 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

SUPROPLON

12% N,
5% P2O5,
10% K2O,
2% MgO,
35% SO3

400-500 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

Superfosfat
prosty

19% P2O5
10% CaO
28% SO3

200-350 kg/ha.
Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania
Zaleca się stosowanie
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Do
przedsiewne ale dopuszczalne stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne

FOSFAN SA

SuproFoska 15

5% N
10%P2O5
15%K2O
24% SO3

400-550 kg/ha. Zaleca się
stosowanie przedsiewne
ale dopuszczalne jest także
pogłówne

Kompleksowy nawóz granulowany do stosowania przedsiewnego (zalecane)
i pogłównego. Posiada odpowiednie proporcje składników pokarmowych,
jednakowe w każdej granuli nawozowej, dzięki czemu zapewnia wysoki i
dobry pod względem jakościowym plon uprawianych roślin.

FOSFAN SA

KalPro 40
NOWOŚĆ!

40%K2O (rozpuszczalnego
w wodzie), 5% MgO
(rozpuszczalnego w
wodzie), 11% SO3
(rozpuszczalnego w
wodzie)

350-450 kg/ha. Zaleca się
stosowanie przedsiewne
ale dopuszczalne jest także
pogłówne

Granulowany nawóz potasowy z dodatkiem magnezu i siarki zalecany do
stosowania na wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne
z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru. KalPro 40
zawiera dobrze rozpuszczalne w wodzie związki potasu, magnezu i siarki.
Przeznaczony jest do bieżącego zaspakajania potrzeb pokarmowych roślin, jak
również poprawy zasobności gleb, głównie w potas.

POLCALC

Polcalc
III Generacji

98% CaCO3

500-1000 kg·ha-1wysiać na
jesieni po wykonaniu orki
jesiennej, wczesną wiosną
lub pogłównie po wschodach
kukurydzy (faza 3-5 liści).

Kukurydza wykazuje bardzo pozytywną reakcje na pogłówne zastosowanie
granulatu, który może znacząco zwiększyć możliwości plonotwórcze.

Nawóz azotowy
Azotan amonu 34N
Zawartość azotu
całkowitego – 34% N
Zawartość azotu
amonowego – 17% N
Zawartość azotu
azotanowego – 17% N

Do stosowania przedsiewnego • Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy
i pogłównego
polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy
owocowe oraz trawniki.
• Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
• Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową
i powoli uwalnianą, amonową.
• Zawiera dodatkowo magnez.
• Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.

35% SO3
0,1% Zn

GRUPA AZOTY, PULAN®
PUŁAWY
Saletra

amonowa 34 N
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Skład
46 % N

Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY, PULREA®
PUŁAWY
Mocznik 46N

GRUPA AZOTY, PULGRAN®
PUŁAWY
Mocznik 46N

Skład
Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

Dawka/Termin
Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego. Można
stosować w formie oprysku
drobnokroplistego. Jednorazowa dawka mocznika
PULREA® nie powinna przekraczać 250 kg/ha, w formie
roztworu do dolistnego dokarmiania: 3-20 kg/ha.

Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

Do użytkowania
• Jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie
przedsiewnego i pogłównego.
rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe,
Jednorazowa dawka mocznika
drzewa i krzewy owocowe i ozdobne oraz trawniki.
®
PULGRAN nie powinna
• Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb bardzo
przekraczać 250 kg/ha.
kwaśnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.
• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń
mechanicznych.
• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

GRUPA AZOTY, RSM®
PUŁAWY
Roztwór sale-

Wysokoskoncentrowany
Stosowany do nawożenia
nawóz azotowy w formie
przedsiewnego i pogłównego.
trzano-moczni- wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego.
kowy
Roztwór produkowany jest
w trzech rodzajach dostosowanych do różnych
temperatur transportu
i przechowywania.
Zawartość azotu całkowitego – 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową
– 25%, amonową – 25%,
amidową – 50%)

Właściwości produktu. Uwagi
• Do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone,
rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
• Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim
odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.

• Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż,
rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw
warzywniczych i sadowniczych.
• Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
• Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
• Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach niedoborów wilgoci
w glebie.
• Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
• Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

GRUPA AZOTY, RSM® S
PUŁAWY
Roztwór

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzanomocznikowy z siarką
otrzymywany na bazie
roztworu saletrzanomocznikowego i roztworu
mocznika z siarczanem
amonu.
Zawartość azotu
całkowitego – 26%
Zawartość azotu
amonowego – 6,6%
Zawartość azotu
azotanowego – 4%
Zawartość azotu
amidowego – 15,4%
Zawartość siarki – 3% S

GRUPA AZOTY, PULSAR®
PUŁAWY
Siarczan

Nawóz azotowy z siarką
Typowy nawóz przedsiewny.
Zawartość azotu
całkowitego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość azotu
amonowego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość siarki – 24,2% S

• Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na
glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy
są systematycznie wapnowane.
• Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
• Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
• Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat
azotu.

GRUPA AZOTY Saletrosan®26
SA
N(S) 26(13)

26% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 19%
(m/m)
azotu (N) azotanowego
7% (m/m)
13% (m/m) SIARKI (S)
całkowitej
tj. 32,5% (m/m)
TRÓJTLENKU SIARKI
(SO3) w formie
siarczanowej

Zalecane dawki w kg/ha
Kukurydza na ziarno: 200
(bardzo małe i małe), 250
(średnie)
Kukurydza na silos: 150
(bardzo małe i małe), 200
(średnie) na oborniku.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego
do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. Granule wielkości
2-6 mm, nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3.
Saletrosan® 26 to mieszanina azotanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem
mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez

GRUPA AZOTY Saletrosan®30
SA
N(S) 30(7)

30% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
18% (m/m) azotu (N)
amonowego
12% (m/m) azotu (N)
azotanowego
7% (m/m) SIARKI (S)
całkowitej
tj. 17,5% (m/m) TRÓJTLENKU SIARKI (SO3)
w formie siarczanowej

Dawki kg/ha w zależności od
potrzeb nawożenia azotem
Kukurydza na ziarno:
260 (bardzo małe i małe),
310 (średnie i wysokie)

Nawóz mineralny Saletrosan® 30 to siarczanoazotan amonu. Otrzymywany
jest on w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu z
dodatkiem bogatej w wapń i magnez mączki dolomitowej. Taka technologia
gwarantuje identyczny skład każdej granuli. Saletrosan® 30 to nawóz WE,
nie podlegający przepisom RID i ADR. Ma on postać równomiernych granul
o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Ziarna o wielkości 2÷6 mm
stanowią co najmniej 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3.
Saletrosan® 30 zawiera 30% azotu całkowitego (N), w tym co najmniej
18% azotu w formie amonowej (NNH4+) i co najmniej 12% azotu w formie
saletrzanej (NNO3-). Zawartość siarki (S) wynosi 6% co w przeliczeniu na
trójtlenek siarki daje 15% SO3. Obecna w Saletrosanie® 30 siarka siarczanowa
jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie a więc w pełni dostępna dla roślin.

saletrzanomocznikowy
z dodatkiem
siarki

amonu

.
NAWOZENIE 2018

Do nawożenia przedsiewnego
i pogłównego.

kukurydza

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

• RSM®S może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie
rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także warzywa.
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy, roślin
okopowych.
• Posiada w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej.
• Doskonały dla roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę.
• Jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.
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NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY Saletra amoSA
nowa

40

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

N32

32% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 16%
(m/m)
azotu (N) azotanowego
16% (m/m)

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

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego
do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. Granule wielkości 2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu.
Gęstość nasypowa: 0,96 kg/dm3.

TEAM–ROL

OrCal
(doglebowo)

35% CaO
35% subs.organiczna
4,7 N azot

0,5–1 t/ha
(wiosna/jesień)

Aktywnie reguluje pH gleby
Istotnie zwiększa pobieranie makroskładników N, P, K, S, Mg i Ca
Zwiększa plon i jego parametry (odstrasza dziki)

K+S KALI

Korn–Kali

40% K2O
6% MgO
12,5% SO3
4% Na2O

500–650 kg/ha

Korn–Kali 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.

AGROSIMEX

Rosahumus

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

3–6 kg/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion w formie oprysku doglebowego
w 300–500 l.

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy.

AGROSIMEX

Liqhumus

18% kwasy humusowe
3% K2O
0,2% Fe

20-40 l/ha.
Nawóz należy stosować przed
siewem nasion w formie
oprysku doglebowego w 300–
500 l wody

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy

AGROSIMEX

Delsol

3% azotu (N)
całkowitego oraz węgiel
i „Co-formulator”
stymulujący
rozwój pożytecznych
bakterii glebowych.

1 l/ha wody. Nawóz należy
stosować przed
siewem ,po siewie lub po
wschodach roślin.

Biologiczny regenerator gleby

AGROSIMEX

Rhizosum N

1.000.000.000 j.t.k. /1g
bakterii Azotobacter
vinelandii

25-50 g/ha przed siewem, po
siewie lub we wczesnych
fazach rozwojowych

Szczepionka bakteryjna Azotobacter vinelandii wiążących wolny azot
z powietrza.Podnosi efektywność zastosowanych nawoz,ów azotowych,
pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%

AGROSIMEX

ASX CaTS

9% CaO,
25% SO3

10-20 l/ha

Idealne źródło wapnia i siarki . Zwiększa dostępność potasu, magnezu
i mikroskładników z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie i poprawia
jego wykorzystanie. Stosowany razem z RSM podnosi efektywność
wykorzystania azotu. ,

TIMAC AGRO

Physiomax 975 PHYSIO+

200–400 kg/ha

PHYSIOMAX 975 zawiera łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC, który
korzystnie wpływa na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia
organicznego. Kompleks PHYSIO+ zawarty w nawozie poprawia wigor roślin
oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa pobieranie fosforu i potasu oraz
podnosi odporność zbóż na wymarzanie. Rozwiązanie polecane na stanowiska
wysoko zasobne w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego
nawożenia NPK.

TIMAC AGRO

Eurofertil
TOP 35 NP

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 18%
N 15%
P2O5 20%
MgO 3%
SO3 18%
Zn 0,5%

200–300 kg/ha

EUROFERTIL TOP 35 NP to nawóz NP z dodatkiem magnezu, siarki i cynku
oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC. Wzbogacony o aktywny
kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój roślin jesienią i ogranicza
podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji
w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi
pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. Polecany
szczególnie w siewie rzędowym.

TIMAC AGRO

Eurofertil TOP
51 NPK

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 21%
N 4%
P2O5 10%
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
Zn 0,15%
B 0,2%

300–500 kg/ha

EUROFERTIL TOP 51 NPK to uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu,
siarki, boru i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC.
Wzbogacony o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój
roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Zalecany do
stosowania przedsiewnego. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w formule
TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi
pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

TIMAC AGRO

Sulfammo 30
N-Process

N-PROCESS®
Mezocalc 12%
N 30%
MgO 3%
SO3 15%

200–300 kg/ha

SULFAMMO 30 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu
i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC.
Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność
nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego nawozu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu.
Polecany w uprawach wymagających długotrwałego efektu działania.

Mezocalc 76%
MgO 3%

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

LUVENA S.A.

LUBOFOS
CORN

Nawóz NPK (Ca,S) 5-10-21
- (2-18,5) z borem (B) 0,09
cynkiem (Zn) 0,20

• polecany szczególnie do nawożenia kukurydzy
• zapewnia uzyskanie wysokich plonów ziarna, ccm, kiszonki, zielonki
• zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie pokarmowe kukurydzy na fosfor
i cynk – składniki decydujące o wysokim plonie
• polecany również pod uprawę grochu, cebuli i lnu
• ze względy na zawartość cynku i boru zalecany także pod uprawy owoców
i warzyw
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12

Nawóz PK (Ca,Mg,S)
12-20 - (2-4,5-6)

• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
uprawy roślin okopowych
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż
i użytków zielonych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
3,5-10-20

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

• uniwersalny - do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża
ozime i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo
dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach
rozwojowych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

SÓL
POTASOWA

Chlorek potasu 60% K2O

• przeznaczona do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie
rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru
w nawozie
• zwiększa efektywność nawożenia azotem
• poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
• powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie
suszy glebowej
• aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
• zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

Nawóz K
(Ca, Mg, S)
40 – (4,5-4-13)

• przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie
rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru
w nawozie
• bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych
użytków zielonych
• polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności
gleb w potas
• zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

LUVENA S.A.

SUPERFOSFAT Superfosfat prosty
P (Ca, P) 19 – (25-31,5)
granulowany

kukurydza

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

• do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
• na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
• zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
• plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest
uruchamiana przez cały okres wegetacji rośliny

W trosce
o Twoje plony

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

EKODARPOL

Nazwa handlowa

PLONAR
ACTIVE
granulowany
nawóz organiczno- mineralny

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład
Skład minimum:
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% - Fosfor P2O2;
6,5% - Potas K2O;
9% - Wapń CaO;
0,2% - Magnez MgO;
0,4% - Siarka S;
9mg/kg - Miedź Cu;
43mg/kg - Cynk Zn;
34mg/kg - Mangan Mn;
31mg/kg - Bor B;
980mg/kg - Żelazo Fe;
1,8mg/kg Molibden Mo;
pH 9,6
Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
6% - Fosfor P2O2;
20% - Potas K2O;
5% - Wapń CaO;
1% - Magnez MgO;
2% - Siarka S;

CALDENA®

MacroSpeed®
OPTIMA

PK (Ca, S)18-30 (6-6,5)
+ Zn 0,3%, Mn 0,2%

CALDENA®

MacroSpeed®
PERFECT

PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5)
+ Zn 0,5%

CALDENA®

MacroSpeed®
GREEN

MgO 25%
SO3 50%

Dawka/Termin
Cykl roczny 80 kg/ha;
Cykl 5 letni 400 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi na przemieszczanie
nawozu z wierzchnią warstwą
gleby (do10cm). PLONAR
ACTIVE rozsiewamy równomiernie na powierzchni
pola. Nawóz można również
stosować w uprawach uproszczonych. PLONAR ACTIVE
można stosować jednocześnie
z innymi nawozami mineralnymi.

Właściwości produktu. Uwagi
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
125kg-500kg/ha
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
(w zależności od zasobności
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
gleby w składniki pokarhumusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
mowe)
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
Przed siewem lub planowanywymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
mi uprawkami pozwalającymi • Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
na przemieszczanie nawozu
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
z wierzchnią warstwą gleby
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
(do10cm). PLONAR ACTIVE
w okresach niedoborów wody
rozsiewamy równomiernie
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
na powierzchni pola. Nawóz • Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
można również stosować
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
w uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można sto- • Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
sować jednocześnie z innymi • Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
nawozami mineralnymi..
Dawka: 200-500 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
Termin: przedsiewnie
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku
i pogłównie.
i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra
rozpuszczalność, fosfor w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne.
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.
Dawka: 200-500 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
Termin: przedsiewnie
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz
i pogłównie.
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor
w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne. Daleki zasięg rozrzutu
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.
Dawka: 130-260 kg/ha.
Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu
Termin: przedsiewnie
(MgO 25%) i siarki (SO3 50%) rozpuszczalnych w wodzie. Bardzo szybka
i pogłównie.
rozpuszczalność i przyswajalność składników przez rośliny. Najwyższa jakość
i wyrównana granulacja. Równomierny i szeroki wysiew nawozu.

NAWOZY DOLISTNE
Firma
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Nazwa handlowa

AGRII POLSKA

Skład
Foliq Zn+ Cyn- MIKROELEMENTY g/l
kowo-Borowy B 54,8
Zn 54,8

Dawka/Termin
2 l/ha
Faza 4-10 liści

AGRII POLSKA

Foliq CynBoFos MAKROELEMENTY g/l

2 kg/ha
Zabiegi w fazie 4-10 liści

AGRII POLSKA

Foliq Zn
Cynkowy

0,75 – 1 l/ha
Zabiegi w fazie 4-10 liści

AGRII POLSKA

Foliq Makro PK MAKROELEMENTY g/l

2-3 l/ha
Faza 6-10 liści

AGRII POLSKA

Foliq MagSKop

3-5 kg /ha
W fazie 4-10 liści

N 40
P2O5 190
MIKROELEMENTY g/l
B 30
Zn 65
MIKROELEMENTY g/l
Zn 232,5

N 120
P2O5 240
K2O 240
MIKROELEMENTY g/l
B 0,49
Cu 0,60
Fe 1,50
Mn 0,15
Mo 0,10
Zn 0,45
MAKROELEMENTY g/kg
N 30
MgO 140
K2O 200
SO3 450

Właściwości produktu. Uwagi
Cynk (Zn) całkowicie chelatowany EDTA. Mikroelementy całkowicie
rozpuszczalne w wodzie
Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)
Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający szereg makro
i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem Fosforu, boru i cynku

Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)
Cynk w formie chelatu i organicznego kompleksu
Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający wysoką zawartość magnezu,
potasu i siarki

Nazwa handlowa

Skład
MAKROELEMENTY g/l
N 64
P2O5 254
K2O 64
MIKROELEMENTY g/l
B 0,13
Cu 0,09
Fe 0,51
Mn 0,17
Mo 0,01
Zn 0,05
5% Zn 6%Mn

Dawka/Termin
4 l/ha
Zabiegi od fazy 3-4 liści

Właściwości produktu. Uwagi
Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) chelatowane EDTA, całkowicie rozpuszczalne
w wodzie.
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

1 l/ha 1-2 razy co 7-14 dni

Szybkie uzupełnienie braków mikroelementów Zn i Mn

17% Si

0,5-1 litr/ha

Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi
plonowanie i odporność na suszę

AGRII POLSKA

Foliq P
Fosforowy

AGROCONSULT
AGROCONSULT
AGROCONSULT

Agriker Amin
ZnMn
Agriker
Silicium
Artal Grain

AGROCONSULT

Agriker żel
13-13-13

FOSFAN SA

Fructus Profes- 11% N
sional NPK 11- 52% P2O5
8% K2O
52-8 + mikro

FOSFAN SA

FOSFAN SA

FOSFAN SA

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

0,5-1,5 l/ha
1-3 razy
Płynny NPK po 13% plus
mikro

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.
12% N
Fructus Professional NPK 12% P2O5
36% K2O
12-12-36
6% SO3
+ mikro
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.
20% N
Fructus Professional NPK 20% P2O5
20% K2O
20-20-20 +
0,01% B
mikro
0,003% Cu
0,03% Fe
0,01% Mn
0,001% Mo
0,008% Zn.
Cu, Fe, Mn, Mo, Zn w
formie chylatów.
Fructus Planta- 6% N
3% P2O5
tor NPK 6-3-6
6% K2O
+ mikro
0,01% B
0,02% Cu
0,04% Fe
0,02% Mn
0,002% Mo
0,01% Zn.
150 g/l boru (B)
Bortrac
Boroetanolamina
(B 150 g/l)

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Mantrac
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn)

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Zintrac
(Zn 700 g/l)

700 g/l cynku (Zn)

.
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kukurydza

NAWOZY DOLISTNE
Firma

2-3 l/ha

Szybkie uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów

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 krzewienie 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.

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.

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.

Zalecane stężenia cieczy
użytkowej wynoszą 0,752,5 %. 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.

Dawka: 2-3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
W fazie 6 liści właściwych.
Przy silniejszych niedoborach
zabieg powtórzyć po 10-14
dniach.
Dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
W fazie 4-8 liści właściwych.
W przypadku silnych
niedoborów zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach.
Dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
W fazie 3-8 liści właściwych.
W przypadku silnych
niedoborów zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach.

Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom boru oraz dla poprawy
wysokości i jakości plonu.

Zaleca się stosowanie celu
zapobiegania niedoborom manganu oraz dla poprawy wysokości i jakości
plonu.

Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom cynku oraz dla
poprawy wysokości i jakości plonu.
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Nazwa handlowa

Skład
31% SO3
0,9% B
1% Mn

Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
5kg na 100l wody, stadium
EPSOMikrotop to szybko działający nawóz magnezowo–siarkowy z borem
rozwoju liści/łącznie na ha ok i manganem. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego,
25kg nawozu
szczególnie ważny w fazach zwiększonego zapotrzebowania na magnez
i siarkę, również w sytuacjach występowania widocznych niedoborów.

Maize Extra

P2O5 575 g/l
K2O 81 g/l
Zn 140 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

2,0 – 3,75 l/ha w fazie
2-3 liści.
Zabieg powtórzyć w miarę
potrzeby. Wyższą dawkę
stosować na większe rośliny

Zabezpieczenie kukurydzy przed trudnymi warunkami na polu poprzez
skuteczne dostarczenie fosforu, potasu i cynku.
• Nawóz dolistny stworzony dla kukurydzy, nadający się do wspomagania
innych upraw
• Wysoka koncentracja składników odżywczych
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

FMC

Hi–Phos

P2O5 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

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

FMC

Zinc 69

Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

W fazach od 3 do 8 liścia.
1,0–3,0 l/ha. Powtórzyć w
przypadku silnych niedoborów.
W przypadku lekkich, bezobjawowych niedoborów można
dwukrotnie zastosować
0,5 l/ha w okresie wiosennoletnim.

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.

AGROSIMEX

Fosfiron Mg

3% N,
39,5% P2O5;
9,9% MgO

faza 6-8 liści i 10-14 dni
póxniej 2–2,5 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

Rosasol
8–24–34

8% (N)
24% (P2O5)
34% (K2O)
2% (MgO)
Zawiera mikroelementy:
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 niedobory składników
pokarmowych.

AGROSIMEX

Rosasol
15–30–15

15% (N)
30% (P2O5)
15% (K2O)
7,9% (SO3)
Zawiera mikroelementy:
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 niedobory składników
pokarmowych.

AGROSIMEX

ASX Plus

Gama nawozów makro
i mikroelementowych
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

Zinc 750

Nawóz zawiera w 1 litrze
600 g cynku (Zn)

W fazie 4–8 liści – 0,5–1 l/
ha. W przypadku silnego
niedoboru zabieg powtórzyć
2–3 tygodnie później.

TIMAC AGRO

Fertileader
Vital-954

Kompleks
SEACTIV®
NPK 9%-5%-4% (104 g/l)–
(58 g/l)–(46g/l)
B 0,05% (0,580 g/l)
Mn 0,10% (0,116 g/l)
Mo 0,01% (0,116 g/l)
Cu 0,02% (0,232 g/l)
Zn 0,05% (0,580 g/l)
Fe 0,02% (0,232 g/l)

4 l/ha

Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu,
Zn i Fe z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji
minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych
i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełnienia ziarniaków. Produkt
stosuje się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i
magazynowania białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia
wigor i wzrost roślin oraz stymuluje produkcję białek i suchej masy.

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks FERTIACTYL®
N 13% (162,5 g/l)
P 5% (62,5 g/l)
K 8% (100 g/l)

5 l/ha

Nawóz płynny z kompleksem FERTIACTYL®. Szybko rozwijającym się
roślinom dostarcza niezbędnych substancji pokarmowych oraz regeneruje
je po okresie zimowym. Kompleks FERTIACTYL® podwyższa aktywność
fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu
korzeniowego.

TIMAC AGRO

Fertileader
Axis

Kompleks
SEACTIV®
N 3% (42 g/l)
P 18% (254 g/l)
Mn 2,5% (35 g/l)
Zn 5,7% (80 g/l)

3 l/ha

Nawóz płynny zawierający P i K oraz mikroelementy Mn i Zn z kompleksem
SEACTIV. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty
stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując
rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Dostarcza
niezbędnych makro- i mikroskładników potrzebnych w generatywnych fazach
rozwojowych, stymuluje syntezę skrobi oraz dostarczenie odpowiedniej ilości
energii niezbędnej do wykorzystania potencjału plonotwórczego.

K+S KALI

EPSOMicrotop 15% MgO

FMC

Nazwa handlowa

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

EKODARPOL

Skład
Kompleks
SEACTIV®
N 7% (94 g/l)
MgO 9% (121 g/l)

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

3 l/ha

Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych
i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Działa antystresowo, wpływa na podniesienie aktywności fizjologicznej
roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa odporność roślin na czynniki
stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin
makroelementy – azot i magnez.

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
Zasadowy

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
- zielona ruń po ruszeniu
wegetacji wiosną rośliny
jare
- zielona ruń do ustania
wegetacji jesienią rośliny
ozime
- przy krótkookresowych
suszach
- przy widocznych
niedoborach potasu
- przy dużej presji patogenów
grzybowych

• Wysoka zawartość Azotu i Potasu zawartych w Kompleksie Humusowym
pomaga roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny, którym odznacza się PLONOCHRON ZASADOWY
niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób grzybowych,
a także bakteryjnych, przez co praktycznie nie ma konieczności, chemicznej
ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Po zastosowaniu „Plonochronów” nie obowiązuje okres karencji.
• Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze
odżywioną, lecz nie „przenawożoną”.

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
FOSFOROWY Azot (N) 5%

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– przy niedoborze dostępnego
dla roślin fosforu. Po ruszeniu
wegetacji, gdy temperatura
przekroczy 10°C

PLONOCHRON FOSFOROWY PLUS poprzez swój kompleksowy skład,
zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy roślinom niezbędnego do
wzrostu Fosforu, Azotu i mikroelementów.
Stosowanie PLONOCHRON Active Plus FOSFOROWY w tym okresie często
jest konieczne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską temperaturę
gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
Przed przymrozkami

Mikroelementy
schelatowane
Azot (N) 3%%
Potas (K) 8%
Siarka (S) 4%
Magnez (Mg) 1,5%
Wapń (Ca) 2%
Krzem (Si) 1%
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– 72 godzin przed
spodziewanymi
przymrozkami
- 48 godzin przed
spodziewanymi
przymrozkami
- W celu regeneracji do 48
godzin po przymrozkach

PLONOCHRON Active Plus PRZED PRZYMROZKAMI zastosowany nalistnie
przed przymrozkami, pomaga wzmocnić kondycję roślin przed warunkami
stresowymi. Zastosowany po przymrozkach znacząco przyśpiesza
i wspomaga regenerację roślin.
Dodatkowo odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów co
pomoże zbilansować gospodarkę nawozową roślin.
Wartością dodaną będzie wzrost odporności na pozostałe warunki stresowe,
które mogą oddziaływać na rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
Wapniowo-magnezowy

Azot (N) 5%
Wapń (Ca) 3%
Magnez (Mg) 4%
Siarka (S) 6%
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
-w przypadku widocznych
niedoborów wapnia magnezu
lub siarki
- w fazie intensywnego
wzrostu owoców lun korzeni
spichrzowych

PLONOCHRON Active Plus WAPNIOWO-MAGNEZOWY Zastosowany
fazie intensywnego wzrostu dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego
do prawidłowego rozwoju, plonowania oraz poprawi możliwości
przechowalnicze plonów. Produkt powinien być również stosowany przy
występujących niedoborach wapniowo-magnezowych, występujących
najczęściej na glebach zakwaszonych..

Potas (K) 24%
pH~14
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

EKODARPOL

Fosfor (P) 25%
20% octany
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

.
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Nazwa handlowa

Skład

Właściwości produktu. Uwagi

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
Kompletny

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– W przypadku zbóż produkt
najlepiej zastosować w dwóch
terminach. Pierwszy termin
przypada na fazę krzewienia
a drugi na fazę wzrostu
poprzedzającą kwitnienie
-W rzepaku optymalnym
terminem jest faza
kształtowania rozety a drugim
optymalnym terminem jest
faza zwartego pąka (przed
kwitnieniem)

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 48

NH4 - 8%
P2O5 - 20%
K2O - 20%,
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,10%*,
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie
Termin: od fazy 2 liści do fazy rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy
8 liści.
niskich dawkach. Reguluje wzrost wegetatywny. Stymuluje rozwój systemu
korzeniowego, intensyfikuje rozwój liści i wydłużanie pędu kukurydzy,
wspomaga regenerację uszkodzeń po przymrozkach i herbicydach, poprawia
wigor i kondycję roślin, zwiększa odporność na stresy abiotyczne i biotyczne,
wpływa na lepsze wykorzystanie potencjału plonowania kukurydzy, stymuluje
wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 70

NH4 – 10%
P2O5 – 52%
K2O – 8%
B – 0,02%
Cu – 0,05%*
Fe – 0,10%*
Mn – 0,05%*
Zn – 0,05%*
*EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 8 liści do
możliwości technicznej
wykonania
zabiegu.

Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie
rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy
niskich dawkach. Reguluje rozwój generatywny. Zwiększa ilość ziarniaków,
podtrzymuje zieloność liści, usprawnia transport metabolitów do organów
generatywnych – lepsze wypełnienie kolb, zwiększa odporność kukurydzy na
czynniki stresowe, maksymalizuje wykorzystanie potencjału plonotwórczego
roślin, stymuluje wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita® Zn
FAST

Zn - 15%,
B - 2%
N - 5%
MgO - 6,5%

Dawka: 0,5 kg/ha. Termin:
od fazy 2 liści do możliwości
technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera zestaw kluczowych dla kukurydzy
mikroelementów w odpowiednich proporcjach. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. Intensyfikuje rozwój
systemu korzeniowego, zwiększa efektywność wykorzystania azotu,
reguluje zapłodnienie i zawiązywanie ziarniaków, przedłuża aktywność
fotosyntetyczną liści i tym samym zwiększa masę ziarniaków.

CALDENA®

Agravita® B
FAST

B - 8%
Mn - 3%
Zn - 3%
N- 5%
MgO - 6,5%

Dawka: 1-2 kg/ha.
Termin: od fazy 4 liści do
możliwości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
Wpływa na prawidłowy rozwój stożków wzrostu łodyg i korzeni, usprawnia
rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, zwiększa odporność na
niskie temperatury i suszę, poprawia zaziarnienie kolb, zwiększa odporność
mechaniczną i zdrowotność kukurydzy.

CALDENA®

Agravita® Mn
FAST

Mn – 14%, Zn – 3%, N –
5%, MgO – 6,5%

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do
możliwości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej
amerykańskiej technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera
odpowiednio dobrane i zbilansowane mikroelementy. Obniża pH wody.
Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością i maksymalną przyswajalnością
oraz znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. Intensyfikuje proces
fotosyntezy i budowanie biomasy, symuluje pobieranie fosforu z gleby,
zwiększa odporność na stresy i patogeny. Szczególnie zalecany na glebach
o pH > 6,0.

CALDENA®

Agravita® Fe
FAST

Fe - 10%
Mn - 2,5%
N - 5%
MgO - 8%

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 4 liści do
możliwości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością
przy niskich dawkach. Stymuluje tworzenie chlorofilu i ligniny, wpływa na
lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Szczególnie zalecany przy
wysokim odczynie gleby, na glebach zagęszczonych i zalanych wodą.

CALDENA®

Agravita®
Mikro FAST

B - 6%
Cu - 0,5%
Fe - 1%,
Mn - 2%
Mo - 0,1%
Zn - 1%
N - 5%
MgO - 9%

Dawka: 1-2 kg/ha.
Termin: od fazy 4 liści do
możliwości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii
FAST CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera zestaw mikroelementów w
optymalnych proporcjach. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
Zwiększa efektywność wykorzystania makroelementów, zwiększa syntezę
i trwałość chlorofilu, wpływa na prawidłowe formowanie organów
generatywnych, podnosi odporność kukurydzy na stresy środowiska i
patogeny.

CALDENA®

Agravita®
Molibden
39,5%

Mo - 39,5%

Dawka: 20-50 g/ha.
Termin: od fazy 4 liści do
możliwości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz o bardzo wysokiej zawartości molibdenu, całkowicie rozpuszczalny
w wodzie. Skutecznie odżywia rośliny molibdenem i zapobiega
jego niedoborom. Poprawia przetwarzanie i wykorzystanie azotu oraz
ułatwia przyswajalność żelaza przez rośliny, kształtuje ilość i żywotność pyłku
roślinnego.

EKODARPOL

Fosfor (P) 7%
Potas (K) 0,2%
Magnez (Mg) 3%
Siarka (S) 6%
Cynk (Zn) 0,8%
Mangan (Mn) 0,4%
Miedź (Cu) 1%
Krzemionka Koloidalna
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost
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Dawka/Termin

PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY odznacza się kompleksowym
składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach
wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
korzenienia i części nadziemnej. PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY
odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów
deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej. Kompleksowy skład
PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY pomoże dodatkowo zbilansować
gospodarkę nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych w strategicznych momentach.

CALDENA®

CALDENA®

CALDENA®

CALDENA®

Nazwa handlowa

Skład
N - 20% (NO3 - 5%, NH4 Agravita®
Complete FAST 4,7%, NH2 - 10,3%),
P2O5 - 20%
K2O - 20%
MgO – 0,5%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA
Agravita® Pre- N – 10%
(NO3 - 1,5%, NH4 - 8,5%)
mium FAST
P2O5 - 50%
K2O - 10%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*,
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA
NO3 - 9%
Agravita®
Potasowa FAST P2O5 - 10%
K2O - 40%
MgO – 1,6%
SO3 – 2,5%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*,
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA
MgO - 16%
Agravita®
SO3 - 32%
Siarczan

Magnezu
Siedmiowodny

BIOPHARMACOTECH SP. Z
O.O. SK

AGRO-SORB®
L-Amino+
naturalne
aminokwasy

- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 5,0%
(m/m) min 52g/l
- azot całkowity 2,0%
(m/m)
- węgiel organiczny 4,0%
(m/m)

Biostymulator

Dawka/Termin
Dawka: 2-4 kg/ha. Termin:
od fazy 3 liści do możliwości
technicznej wykonania
zabiegu.

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz o zrównoważonym składzie NPK w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz szybkim działaniem. Zawiera azot w trzech formach. Wpływa na
prawidłowe formowanie liści i zawiązków kolb, zwiększa biomasę i odporność
na niekorzystne warunki środowiska, poprawia wigor i kondycję kukurydzy.

Dawka: 3-4 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do
możliwości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji fosforu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, najwyższą przyswajalnością oraz
szybkim działaniem. Zapobiega zahamowaniu wzrostu kukurydzy w okresie
wiosennych chłodów, pobudza wzrost systemu korzeniowego, kształtuje
tworzenie organów generatywnych, wpływa na równomierny rozwój i
dojrzewanie kukurydzy, zwiększa odporność na niskie temperatury i suszę
oraz choroby.

Dawka: 3-4 kg/ha.
Termin: od fazy 3 liści do
możliwości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
i szybkim działaniem. Reguluje gospodarkę wodną roślin i zmniejsza
wrażliwość na suszę, optymalizuje wykorzystanie azotu, intensyfikuje proces
fotosyntezy i przyrost zielonej masy, zwiększa odporność kukurydzy na
patogeny.

Stężenie: 5% (10 kg/200l
wody).
Termin: w całym okresie
wegetacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz bardzo
szybką i całkowitą rozpuszczalnością. Bezchlorkowy.
Zapobiega chlorozie i zwiększa intensywność fotosyntezy, usprawnia
wzrost systemu korzeniowego, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu,
optymalizuje wzrost masy liściowej kukurydzy, wpływa na lepsze wypełnienie
ziarniaków, zwiększa zawartość białka w ziarnie i zielonej masie kukurydzy.
Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów)
7. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.

Stosować dolistnie w dawce
1,5-2 L/ha, ilość wody: 200300 L/ha
– wykonać łącznie 2-3
zabiegi oraz dodatkowo w
razie wystąpienia warunków
stresowych (przymrozek,
grad, susza, wiatr, zimno,
gorąco). Zalecane stężenia:
0,5-1% (0,5L-1L na 100L
wody).
Kukurydza: 3 zabiegi:
pierwszy w fazie 2-5
liści, dwa kolejne do
uzyskania wysokości roślin
uniemożliwiającej oprysk.

kukurydza

NAWOZY DOLISTNE
Firma

Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016
www.polskieaminokwasy.pl

Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB L-Amino+ z
zabiegami fungicydowymi
oraz odżywianiem dolistnym.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Amidomag
NMgFe/S

N- 16,0%,
MgO – 5,0%
B – 0,03%
Cu – 0,04%
Fe - 1,2%
Mn – 0,09%
Mo – 0,0025%
Zn – 0,04%
- %m/m (%wag)

fazie 4-6 l w dawce 3-5 l/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
3-5 l/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 3-5 l/ha

Bardzo plonotwórczy nawóz płynny do szerokiego zastosowania jako kondycjoner wody, regulator pH oraz obniża napięcie powierzchniowe cieczy.
Nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami schelatowanymi przez EDTA
lub DTPA oraz skompleksowanmi naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami).

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makroplon
Kukurydza

N- 16,0%,
MgO –5,0%
B – 0,1%
Cu – 0,35%
Fe - 0,4%
Mn – 0,6%
Mo – 0,005%
Zn – 2,05%
- %m/m (%wag)

fazie 4-6 l w dawce 2-3 l/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
2-3 l/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 2-3 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny azotowy z dużą zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie kukurydzy
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
w fazie 4-6 liści w dawce
1,5-2,0 l/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
1,5-2,0 l/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 1,5-2,0 l/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny z azotem i magnezem oraz z dużą
zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów (z podwyższoną
zawartością manganu) schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie kukurydzy.

B – 11,0% (150 g w l)

w fazie 4-6 liści w dawce
1,5-2,0 l/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
1,5-2,0 l/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 1,5-2,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz borowy.

Mikrofoliar
B+Zn+Mo

B – 14,0%
Zn – 5,0%
Mo – 0,5%

w fazie 4-6 liści w dawce
1,0-2,0 kg/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
1,0-2,0 kg/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 1,5-2,0 kg/ha

Specjalistyczny krystalczny nawóz miedziowy borowo – cynkowy z molibdenem.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
CYNK

N – 6,0%
MgO – 2,0%
Zn – 7,6%
- %m/m (%wag)

w fazie 4-6 liści w dawce
1,0-2,0 l/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
1,0-2,0 l/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 1,5-2,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz cynkowy schelatowany przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) Z dodatkiem azotu i magnezu.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Extra CYNK

Zn – 21,0%
- %m/m (%wag)

w fazie 4-6 liści w dawce
1,0 l/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
1,0 l/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 1,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz mikroelementowy (manganowy – miedziowo
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Kukurydza/K

B – 2,0%
Cu – 0,35%
Fe - 6,8%
Mn – 7,0%
Mo – 0,08%
Zn – 7,0%
- %m/m (%wag

w fazie 4-6 liści w dawce
0,4-0,8 kg/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
0,4-0,8 kg/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 0,4-0,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie kukurydzy.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

B – 5,0%
Multi Flora
Extra Kukurydza Mn – 6,0%

w fazie 4-6 liści w dawce
0,4-0,8 kg/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
0,4-0,8 kg/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 0,4-0,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością wszystkich krytycznych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie kukurydzy.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Extra Siarka

N- 9,0%,
K2O – 14,0%
S – 52,0%
B – 0,03%
Cu – 0,006%
Fe – 0,06%
Mn – 0,03%
Mo – 0,003%
Zn – 0,006%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
2,0-4,0 kg/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
2,0-4,0 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz azotowo – potasowy mikroelementowy
z bardzo dużą zawartością siarki oraz mikroelementów schelatowanych przez
EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi
(w tym aminokwasami)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar
NPK 6-57-16 +
mikro

N- 6,0%,
P2O5 – 57%
K2O – 17,0%
B – 0,01%
Cu – 0,002%
Fe – 0,02%
Mn – 0,01%
Mo – 0,001%
Zn – 0,002%
- %m/m (%wag)

w fazie 4-6 liści w dawce
3-5 kg/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
3-5 kg/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 3-5 kg/ha

Krystaliczny nawóz dolistny NPK azotowo fosforowo potasowy z dodatkiem
mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) wpływający
na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego kondycję zdrowotną

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar
Fosfo

N – 5,0%
P2O5 – 34%5

w fazie 4-6 liści w dawce
3,0-5,0 l/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
3,0-5,0 l/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 3,0-5,0 l/ha

Płynny nawóz dolistny fosforowy wpływający na lepsze ukorzenienie, start
rośliny oraz jego kondycję zdrowotną

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar PK

P2O5 – 10,0%
K2O – 20,0%

w fazie 4-6 liści w dawce
6,0-8,0 l/ha
w fazie 6-9 liści w dawce
6,0-8,0 l/ha
w fazie wydłużania źdźbła
w dawce 6,0-8,0 l/ha

Płynny nawóz dolistny fosforowo - potasowy wpływający na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

N- 5,0%,
Multifoliar
MgO – 5,0%
Kukurydza
Superkoncentrat B – 0,01%

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Wysokoborowy
MAX

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Cu – 0,3%
Fe - 0,55%
Mn – 1,0%
Mo – 0,02%
Zn – 3,5%

Zn – 13,0%
- %m/m (%wag

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

AGROCONSULT

Agriker Seed

3% N, 8% aminokwasów

1l na tonę materiału siewnego Poprawia siłę i energię kiełkowania , nawóz dozarodkowy

SUMI AGRO
POLAND SP.
Z O.O.

Teprosyn
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn)

Dawka: 4 l/tonę ziarna.
Zaleca się stosowanie w celu lepszego rozwoju systemu korzeniowego.
Teprosyn stosować łącznie z
Teprosyn zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników
zaprawą nasienną, pamiętając pokarmowych.
o zmniejszeniu ilości wody w
zabiegu o dawkę nawozu.

AGROSIMEX

Microstar PZ

AGROSIMEX

Microstar PZ
Max

12% N
50% P2O5
5% SO3
2% Zn

Nawożenie startowe ,wysiew
przy pomocy aplikatora
bezpośrednio do redlicy
nasiennej 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.

TIMAC AGRO

Physiostart

PHYSIO+
Mezocalc 25%
N 8%
P2O5 28%
SO3 23%
Zn 2%

20–25 kg/ha

PHYSIOSTART to specjalistyczny nawóz mikrogranulowany, do
ultrazlokalizowanego nawożenia roślin sianych punktowo. Idealny do
kukurydzy, buraka, rzepaku oraz warzyw. Zawiera N i P z dodatkiem siarki
i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC. Wzbogacony
o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój roślin
i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. PHYSIO+ zapobiega
również ryzyku wystąpienia efektu „leniwego korzenia”.

EKODARPOL

PLONAR ACTI- Skład minimum:
35% - materia organiczna;
VE BIO

Cykl roczny 80 kg/ha;

granulowany
nawóz organiczno- mineralny

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 pHgleby.

65% - kwasy humusowe;
3,5% Fosfor P2O2;
6,5% - Potas K2O;
9% - Wapń CaO;
0,2% Magnez MgO;
0,4% - Siarka S;
9 mg/kg Miedź Cu;
43 mg/kg – Cynk Zn;
34 mg/kg- Mangan Mn;
31 mg/kg- Bor B;
980 mg/kg- Żelazo Fe;
1,8 mg/kg Molibden Mo;
pH 9,6

Przedsiewnie przed
planowanymi uprawkami
pozwalającymi na
przemieszczanie nawozu z
wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować w
uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można
stosować jednocześnie
z innymi nawozami
mineralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin w początkowych fazach wzrostu.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych wymywaniem
i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL

PLONAR ACTIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
6% Fosfor P2O2;
20% - Potas K2O;
5% - Wapń CaO;
1% Magnez MgO;
2% - Siarka S;

125kg-500kg/ha
(w zależności od zasobności
gleby w składniki pokarmowe)
Przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować
w uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można stosować jednocześnie z innymi
nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny w
okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

CALDENA®

Agravita®
Starter
z nowoczesną
technologią
ROOT
BOOSTER

N – 13%
(NH4 – 7%, NH2 – 6%)
P2O5 – 32%
K2O – 5%
MgO – 2%
SO3 – 7,5%
Zn – 2%

Dawka: 20-30 kg/ha. Termin:
łącznie z siewem.

Nawóz startowy w postaci mikrogranulatu do aplikatorów siewnikowych.
Zawiera połączenie składników pokarmowych idealnie
dopasowanych do potrzeb wschodzących roślin i nowoczesnej
technologii ROOT BOOSTER, która zapobiega stratom fosforu i
zapewnia wielokrotnie wyższą jego efektywność wykorzystania, niezależnie
od pH gleby. Łatwo rozpuszczalny. Bezchlorkowy. Bezpieczny dla
kiełkujących ziarniaków. Łagodzi skutki działania niekorzystnych
warunków środowiska, pobudza kiełkowanie i wyrównuje
wschody, stymuluje wzrost systemu korzeniowego, gwarantuje
dostępność fosforu niezależnie od temperatury i pH gleby.
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

AGRII POLSKA

Route Absolute MAKROELEMENTY g/l

1,2 l/ha
1 zabieg w fazie 4-6 liści

Zawiera Cynk oraz pozostałe mikroelementy w formie AAC – amonowy acetat
cynku
Znacząco pobudza rozwój systemu korzeniowego

AGRII POLSKA

NutriPhite PGA MAKROELEMENTY g/l

1 – 2 l/ha
(max 2 l na sezon )
2 zabiegi: w fazie 2 liści oraz
3 – 6 liści

Działanie stymulujące
Fosfor w formie fosfonianu
Ponadto zawiera naturalny aminokwas – pyroglutaminian

AGRII POLSKA

Myconate HB

Formomentin
950 g/kg

60 g/ha
Zastosować bezpośrednio po
wschodach

Indukuje rozwój grzybów mikoryzowych dzięki czemu następuje lepsze
zaopatrzenie w makroelementy, lepszy rozwój korzenia i wyższy plon

AGRII POLSKA

Foliq
Aminovigor

Aminokwasy roślinne plus 2-3 l/ha
mikroelementy
W fazie 3-7 liści
MIKROELEMENTY g/l
B 2,26
Cu 5,65
Fe 22,6
Mn 5,65
Mo 0,22
Zn 5,98

AGRII POLSKA

Foliq Ascovigor Algi morskie

2-3 l/ha
W fazie 3-7 liści

AGROCONSULT

Agriker Top

1l/Ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Agriker Grow

1l/Ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Aminotal
Super

1l/Ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Algaton

Azot (N): 6,0% w / w =
1/Ha
7,8% w / v
Pięciotlenek fosforu
(P2O5) rozpuszczalnego
w wodzie: 3,0% w / w =
3,9% w / v
Tlenek potasu (K2O)
rozpuszczalny w wodzie:
10,0% w / w = 13,0% w / v
Molibden (Mo)
rozpuszczalny w wodzie:
0,3% m / m = 0,4% m / V
Ekstrakt z alg morskich
30%

ALGATON jest biostymulatorem NPK składającym się z naturalnych ekstraktów alg morskich, wzbogaconym molibdenem. Produkt ma dużą moc stymulującą, dzięki zawartym składnikom:
ekstrakt z alg, który zapewnia wysoki stosunek naturalnych
fitohormonów (cytokininy, auksyny, gibereliny, ...), aminokwasy
węglowodany (kwas alginowy, mannitol, laminaryna, ...),
które to składniki po zastosowaniu przenikają do tkanek komórkowych i mają
istotny wpływ na roślinne procesy fizjologiczne, stymulując ich wzrost i kwitnienie.
ALGATON zalecany jest jako środek pobudzający aktywności metaboliczną
roślin , ponieważ skład preparatu wspomaga procesy związane z kwitnieniem, zawiązywaniem owoców i ich dojrzewaniem , a także pomaga przetrwać niekorzystne warunki lub sytuacje stresowe. Zaleca się stosować ALGATON od momentu kiełkowania, rozwoju liści, przed i po kwitnieniu oraz
kolejnych fazach rozwojowych roślin wszystkich gatunków upraw rolniczych

ARYSTA
LIFESCIENCE

Aminoplant

Azot całkowity (N)- co najmniej 8,5% (m/m) Zawartość substancji organicznej
w suchej masie: 54%
(17,3% stanowią L-aminokwasy; 82,7% bioaktywne
peptydy)

1-1,5 l/ha- wykonać
1-2 zabiegi w sezonie,
pierwszy w fazie 2-4 liści,
następnie co 10-14 dni

Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100%. Optymalna zawartość
L-aminokwasów, czyli formy najefektywniej wykorzystywanej przez rośliny.
Minimalizuje negatywny wpływ warunków stresowych, zwiększa plon i
poprawia jego jakość.

ARYSTA
LIFESCIENCE

Asahi SL

Para-nitrofenolan sodu03% (3g
w litrze środka); orto-nitrofenolan sodu - 02% (2g
w litrze środka);
5-nitrogwajakolan sodu01%-1g
w litrze środka

0,6 l/ha

Asahi SL jest regulatorem wzrostu w formie cieczy do rozcieńczania wodą,
wpływającycm na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów.
Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, np. susza,
przymrozki.

ARYSTA LIFE
SCIENCE

Rooter

13% pięciotlenku fosforu
1l/ha (1-2 zabiegi) w fazie
(P2O5) rozpuszczalnego
4-8 liści
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O)
rozpuszczalnego w wodzie

N 49
MIKROELEMENTY g/l
Cu 2
Mn 2
Zn 75

N 41
P2O5 w formie fosfonianu
359
K2O 97
MIKROELEMENTY g/l
Mn 6,9
Zn 6,9

+ mikroelementy
MIKROELEMENTY g/l
B 41,1
Mn 10,9
Zn 6,85

Wysoka zawartość aminokwasów roślinnych, naturalnych bioregulatorów
i witamin
Mikroelementy chelatowane EDTA
Silne działanie przeciwstresowe, regeneracyjne

Wysoka zawartość wyciągu z alg morskich Ascophyllum nodosum
Mikroelementy chelatowane EDTA
Silne działanie przeciwstresowe, regeneracyjne

Rooter został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM,
stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację,
poprawia pobieranie składników mineralnych z gleby.

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

FMC

Amalgerol

234,5 gram w litrze elementarnego węgla pod postacią
łatwo przyswajalnych
węglowodanów, będących
doskonałą pożywką dla
naturalnych drobnoustrojów glebowych; esencje;
pierwiastki śladowe; wyciągi z ziół; oleje roślinne

W fazie 4-8 liści i powtórzyć
przed okresem wydłużania
łodyg 3,0 - 5,0 l/ha.
Rozkładanie słomy 5,0 l/ ha
+ 10 - 20 kg mocznika a następnie wymieszać resztki
pożniwne z glebą

AGROSIMEX

Humicraft
Liquid

Kwasy humusowe – 10%,
alginat potasu
– 10%,
aminokwasy
– 10%,
tlenek potasu – (K2O)
3,0%, Żelazo (Fe) 0,3%

Oprysk dolistny
Płynny, rozpuszczalny w wodzie
1 l/ha w 300 l wody (co 14–21 organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. Wpływa na poprawę
dni).
kondycji, działa antystresowo.

AGROSIMEX

Aminopool 70

11% azot całkowity (N)
75% aminokwasów ogółem
70 % wolnych
aminokwasów
80% materia organiczna

100 g/100 l wody w połącze- Podnosi tempo przemieszczania substancji aktywnych ŚOR oraz składników
niu z fungicydami, insektycy- pokarmowych, poprawia kondycję roślin, działa antystresowo.
dami, herbicydami, regulatorami wzrostu oraz nawozami
dolistnymi (z wyjątkiem
fungicydów miedziowych
i siarkowych oraz herbicydów
sulfonylomocznikowych).

AGROSIMEX

ASX Krzem
plus

2,5% Si

w fazie 4-6 lisci ,
10-14 dni później, 0,5L/ha

ASX krzem plus ,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe
w sytuacjach stresowych

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2%B, 0,6% Ti

W fazie 4-6 lisci , 10-14 dni
później, 0,2-0,4L/ha

ASX Tytan plus aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy życiowe
w sytuacjach stresowych

EKODARPOL

HUMUS UP

Próchnica Pokarmowa,
1*105 jtk Promieniowce,
0,34*105 jtk Bakterie
przetrwalnikujące,
2653,33* 103 jtk
Bakterie Fluoryzujące
Pseudomonas,
1267*104 jtk Bakterie
Fosforowe,
0,83*103 jtk
Mikroorganizmy
celuloityczne,
3,67 jtk Bakterie
Azotobacter,
0,43*104 jtk Grzyby
Naturalne enzymy
stymulujące wzrost

Dolistnie – w okresie
wegetacji, możemy stosować
po każdorazowym oprysku
chemicznym. Opryski
wykonywać 5% stężeniem
HUMUS UP.

• Odbudowuje naturalną odporność roślin,
• Regeneruje rośliny po opryskach chemicznych, *Stymuluje rośliny do
wzrostu,
• Przywraca równowagę mikrobiologiczną,
• Humus Up zwiększa opłacalność produkcji rolnej,
• Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu
rośliny,
• Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie
pokarmowej (nawet 70 kg/ha),
• Nie posiada okresu karencji,
• Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska
naturalnego).

Ekstrakt z alg :
masa organiczna, a w niej
m.in.:
kwas alginowy
aminokwasy
witaminy
fitohormony
mikro- i makroelementy,
mono-, polii oligosacharydy

Stadium 2-3 (1-2 liście) –
1,5 l/ha
14 dni później – 1,5 1/ha

Przyspiesza krzewienie
Aktywuje mikroflorę glebową
Podwyższa odporność na choroby
Zwiększa uziarnienie

Stosować dolistnie w dawce
1,5-2 L/ha, ilość wody: 200300 L/ha
– wykonać łącznie 2-3 zabiegi
oraz dodatkowo w razie
wystąpienia warunków
stresowych (przymrozek,
grad, susza, wiatr, zimno,
gorąco). Zalecane stężenia:
0,5-1% (0,5L-1L na 100L
wody).
Kukurydza: 3 zabiegi:
pierwszy w fazie 2-5
liści, dwa kolejne do
uzyskania wysokości roślin
uniemożliwiającej oprysk.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest
łączenie AGRO-SORB Folium
z zabiegami fungicydowymi
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów)
7. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.

PUH „POLGER- Bio-algeen S90
KIDO”
plus 2
RÓŻA KIDO,
MACIEJ KRAWCZEWSKI S.C.

BIOPHARMACOTECH
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® - naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
Folium
enzymatycznej 9,3%
(m/m) min 102g/l
- bor 0,02% (m/m)
- mangan 0,05% (m/m)
- cynk 0,07% (m/m)

Biostymulator

.
NAWOZENIE 2018

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

kukurydza

STYMULATORY WZROSTU
Firma

www.polskieaminokwasy.pl
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

AGRII POLSKA

Super N 46

AGRII POLSKA

Dalmag S + Zn 17% MgO

Jesień - wiosna

AGRII POLSKA

Dalmag
SK + Zn

Jesień - wiosna

Zawiera potas oraz łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan
magnezu do zastosowania posypowego

AGRII POLSKA

ABS Canola

Jesień - wiosna

Nawóz otoczkowany specjalną powłoką, zapobiegający stratom fosforu,
uwstecznianiem

FOSFAN SA

SUPROFOS
Rzepak

4% N,
12% P2O5,
22% K2O,
2% SO3
0,2% B

300-500 kg/ha.
Zaleca się stosowanie
przedsiewne ale dopuszczalne
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

MagSul

100-300 kg/ha. Może być
stosowany przedsiewnie i
pogłównie.

FOSFAN SA

MagSul Power

FOSFAN SA

SuproFoska 20

FOSFAN SA

SUPROFOS 25

FOSFAN SA

SuproFoska 11

FOSFAN SA

SUPROPLON

Magnez (MgO) 18%
całkowity (15% MgO
rozpuszczalnego
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna
w wodzie).
Magnez (MgO) 22%
całkowity (17% MgO
rozpuszczalnego
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna
w wodzie).
10% P2O5,
20% K2O,
5% CaO,
4% MgO,
15% SO3
5% N,
10% P2O5,
25% K2O,
2,5% CaO,
2% MgO,
13% SO3
4% N,
11% P2O5,
11% K2O,
7% CaO,
27% SO3
12% N,
5% P2O5,
10% K2O,
2% MgO,
35% SO3

Nawóz w postaci granulatu. 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 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. Może być
stosowany na większości typów gleb a szczególnie ubogich w potas oraz bor.
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 stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.
Nawóz magnezowo – siarkowy szczególnie polecany pod rośliny o wysokich
wymaganiach względem magnezu i siarki. Składniki nawozu są łatwo
przyswajalne dla roślin. Nawóz ma postać granulatu, co zapewnia
równomierny wysiew. MagSul Power może być stosowany na wszystkich
typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno w uprawie polowej, jak
i pod osłonami.

FOSFAN SA

Superfosfat
prosty

19% P2O5
10% CaO
28% SO3

FOSFAN SA

SuproFoska 15

FOSFAN SA

KalPro 40
NOWOŚĆ!

5% N
10% P2O5
15% K2O
24% SO3
40%K2O (rozpuszczalnego
w wodzie), 5% MgO
(rozpuszczalnego
w wodzie), 11% SO3
(rozpuszczalnego
w wodzie)

46 % N
35% SO3
0,1% Zn
20% K2O
11% MgO
24% SO3
0,1% Zn
6% N
18% P
34% K
5% S

Jesień – wiosna

100-250 kg/ha. Może być
stosowany przedsiewnie i
pogłównie.

Azot stabilizowany inhibitorem zapobiegający ulatnianiu amoniaku oraz
ograniczający wymywanie
Zawiera łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do
zastosowania posypowego

300-400 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.
350-450 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.
300-500 kg/ha.
Zaleca się stosowanie
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 stosowany
pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime (rzepak,
zboża) lub uprawy wieloletnie, zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.
300-400 kg/ha.
Uniwersalny nawóz przeznaczony do stosowania na wszystkich typach gleb,
Zaleca się stosowanie
pod większość roślin uprawnych. Ustalając dawkę nawozu należy kierować
przedsiewne ale dopuszczalne się zapotrzebowaniem roślin na azot w początkowym okresie wegetacji.
jest także pogłówne.
Zastosowanie nawozu pozwala wprowadzić do gleby uzupełniające ilości
fosforu, potasu, magnezu oraz siarki. 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.
200-350 kg/ha.
Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania
Zaleca się stosowanie
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Do
przedsiewne ale dopuszczalne stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne
400-550 kg/ha. Zaleca się
Kompleksowy nawóz granulowany do stosowania przedsiewnego (zalecane)
stosowanie przedsiewne
i pogłównego. Posiada odpowiednie proporcje składników pokarmowych,
ale dopuszczalne jest także
jednakowe w każdej granuli nawozowej, dzięki czemu zapewnia wysoki i
pogłówne
dobry pod względem jakościowym plon uprawianych roślin.
250-450 kg/ha. Zaleca się
Granulowany nawóz potasowy z dodatkiem magnezu i siarki zalecany do
stosowanie przedsiewne
stosowania na wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne
ale dopuszczalne jest także
z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru. KalPro 40
pogłówne
zawiera dobrze rozpuszczalne w wodzie związki potasu, magnezu i siarki.
Przeznaczony jest do bieżącego zaspakajania potrzeb pokarmowych roślin, jak
również poprawy zasobności gleb, głównie w potas.

LUVENA S.A.

Nazwa handlowa

Skład

LUBOFOS POD Nawóz NPK (Ca,Mg,S)
3,5-10-18,5 - (2-2,5-14,5)
RZEPAK
z borem 0,2 B

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12

Nawóz PK
(Ca,Mg,S)
12-20 - (2-4,5-6)

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
3,5-10-20

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

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

Nawóz K (Ca, Mg, S)
40 – (4,5-4-13)

LUVENA S.A.

SÓL
POTASOWA

Chlorek potasu
60% K2O

POLCALC

Polcalc
III Generacji

98% CaCO3

Nawóz azotowy
GRUPA AZOTY, PULAN®
PUŁAWY
Saletra amono- Azotan amonu 34N

wa 34 N

Zawartość azotu
całkowitego – 34% N
Zawartość azotu
amonowego – 17% N
Zawartość azotu
azotanowego – 17% N

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi
• szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku
• zalecany również pod inne rośliny krzyżowe (gorczycę, rzepik, warzywa
kapustne)
• zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie rzepaku na siarkę, bor i mangan
• zapewnia uzyskanie wysokich plonów
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność
roślin
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
uprawy roślin okopowych
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i
użytków zielonych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• uniwersalny - do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża
ozime i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo
dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach
rozwojowych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie
rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru
w nawozie
• bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych
użytków zielonych
• polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności
gleb w potas
• zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• przeznaczona do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie
rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru
w nawozie
• zwiększa efektywność nawożenia azotem
• poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
• powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie
suszy glebowej
• aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
• zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
400-1000 kg/ha jesienią po
Rzepak ma bardzo duże potrzeby pokarmowe względem wapnia. Wykazano, iż
wschodach rzepaku lub wcze- przy plonie nasion wynoszącym 3,5 t/ha pobiera około 125 kg wapnia.
sną wiosną przed zastosowaniem nawozów azotowych.
Do stosowania przedsiewnego • Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy
i pogłównego
polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy
owocowe oraz trawniki.
• Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
• Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową
i powoli uwalnianą, amonową.
• Zawiera dodatkowo magnez.
• Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.

rzepak

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

W trosce
o Twoje plony
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Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY, PULREA®
PUŁAWY
Mocznik 46N

GRUPA AZOTY, PULGRAN®
PUŁAWY
Mocznik 46N

Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

Dawka/Termin
Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.
Można stosować w formie
oprysku drobnokroplistego.
Jednorazowa dawka mocznika
PULREA® nie powinna przekraczać 250 kg/ha, w formie
roztworu do dolistnego dokarmiania: 3 - 20 kg/ha.
Do użytkowania
przedsiewnego i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika
PULGRAN® nie powinna
przekraczać 250 kg/ha.

Właściwości produktu. Uwagi
• Do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone,
rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
• Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim
odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.

• Jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie
rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe,
drzewa i krzewy owocowe i ozdobne oraz trawniki.
• Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb bardzo
kwaśnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.
• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń
mechanicznych.
• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

GRUPA AZOTY, RSM®
PUŁAWY
Roztwór sale-

Stosowany do nawożenia
przedsiewnego i pogłównego.

• Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż,
rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw
warzywniczych i sadowniczych.
• Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
• Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
• Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach niedoborów wilgoci
w glebie.
• Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
• Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

GRUPA AZOTY,
PUŁAWY

Do nawożenia przedsiewnego
i pogłównego.

• RSM®S może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie
rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także warzywa.
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy, roślin
okopowych.
• Posiada w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej.
• Doskonały dla roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę.
• Jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Typowy nawóz przedsiewny.

• Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na
glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy
są systematycznie wapnowane.
• Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
• Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
• Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat
azotu.

Zalecane dawki w kg/ha
Rzepak – wiosną
200 (bardzo małe i małe), 250
(średnie)

Nawóz krystaliczny o zabarwieniu od kremowego do szaro-beżowego, nie
zbrylający się trwale.
Gęstość nasypowa: selekcjonowany: 1,035 kg/dm3, makro: 1,025 kg/dm3

Zalecane dawki w kg/ha
Rzepak – wiosną
300 (bardzo małe i małe), 400
(średnie)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego
do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. Granule wielkości 2-6 mm, nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość
nasypowa: 0,98 kg/dm3. Saletrosan® 26 to mieszanina azotanu amonu i
siarczanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez.

Zalecane dawki w kg/ha
Rzepak 125 (bardzo małe
i małe), 150 (średnie), 187
(duże i bardzo duże)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego
do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. Granule wielkości 2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu.
Gęstość nasypowa: 0,96 kg/dm3.

GRUPA AZOTY,
PUŁAWY

GRUPA AZOTY
SA

Wysokoskoncentrowany
nawóz azotowy w formie
trzano-moczni- wodnego roztworu
saletrzano-mocznikowego.
kowy
Roztwór produkowany
jest w trzech rodzajach
dostosowanych do różnych
temperatur transportu i
przechowywania.
Zawartość azotu
całkowitego – 32% N, 30%
N, 28% N
Zawiera wszystkie
dostępne formy azotu
(azotanową – 25%,
amonową – 25%, amidową
– 50%)
Nawóz azotowy z siarką
RSM® S
Roztwór saletrzanoRoztwór
mocznikowy z siarką
saletrzanootrzymywany na bazie
mocznikowy
roztworu saletrzanoz dodatkiem
mocznikowego i roztworu
mocznika z siarczanem
siarki
amonu.
Zawartość azotu
całkowitego – 26%
Zawartość azotu
amonowego – 6,6%
Zawartość azotu
azotanowego – 4%
Zawartość azotu
amidowego – 15,4%
Zawartość siarki – 3% S
Nawóz azotowy z siarką
PULSAR®
Zawartość azotu
Siarczan
całkowitego – nie mniej
amonu
niż 20,8% N
Zawartość azotu
amonowego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość siarki – 24,2% S
Azot całkowity (amonowy)
Siarczan
21%
Amonu:
Siarka siarczanowa 24%S
AS 21 macro
(60%SO3) - całkowicie
AS 21 select
rozpuszczalna w wodzie

GRUPA AZOTY Saletrosan®26
SA
N(S) 26(13)

GRUPA AZOTY Saletra
SA
amonowa
N32
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Skład
Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

26% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 19%
(m/m)
azotu (N) azotanowego
7% (m/m)
13% (m/m) SIARKI (S)
całkowitej
tj. 32,5% (m/m)
TRÓJTLENKU SIARKI
(SO3) w formie
siarczanowej
32% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 16%
(m/m)
azotu (N) azotanowego
16% (m/m)

Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY Saletrosan®30
SA
N(S) 30(7)

Skład
30% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
18% (m/m) azotu (N)
amonowego
12% (m/m) azotu (N)
azotanowego
7% (m/m) SIARKI (S)
całkowitej
tj. 17,5% (m/m)
TRÓJTLENKU SIARKI
(SO3) w formie
siarczanowej

Dawka/Termin
Zalecane dawki w kg/ha
Rzepak - wiosną 260 (bardzo
małe i małe), 310 (średnie i
wysokie),

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz mineralny Saletrosan® 30 to siarczanoazotan amonu. Otrzymywany
jest on w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu z
dodatkiem bogatej w wapń i magnez mączki dolomitowej. Taka technologia
gwarantuje identyczny skład każdej granuli. Saletrosan® 30 to nawóz WE,
nie podlegający przepisom RID i ADR. Ma on postać równomiernych granul
o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Ziarna o wielkości 2÷6 mm
stanowią co najmniej 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3.
Saletrosan® 30 zawiera 30% azotu całkowitego (N), w tym co najmniej
18% azotu w formie amonowej (NNH4+) i co najmniej 12% azotu w formie
saletrzanej (NNO3-). Zawartość siarki (S) wynosi 6% co w przeliczeniu na
trójtlenek siarki daje 15% SO3. Obecna w Saletrosanie® 30 siarka siarczanowa
jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie a więc w pełni dostępna dla roślin.

TEAM–ROL

OrCal
(doglebowo
i pogłównie)

35% CaO
35% subst. organiczna
4,7 N azot

0,5–1 t/ha
(wiosna/ jesień)

Aktywnie reguluje pH gleby
Istotnie zwiększa pobieranie makroskładników N, P, K, S, Mg i Ca
Zwiększa plon i jego parametry. (Odstrasza dziki)

K+S KALI

Korn–Kali

40% K2O
6% MgO
12,5% SO3
4% Na2O

400–500 kg/ha
przed siewem lub wczesną
wiosną

Korn–Kali 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 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.

AGROSIMEX

Liqhumus

18% kwasy humusowe
3% K2O
0,2% Fe

20-40 l/ha.
Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę gleby, wpływa na
Nawóz należy stosować przed zwiększenie dostępności składników pokarmowych, poprawia stosunki wodno
siewem nasion w formie
powietrzne w glebie . zmniejsza skutki suszy
oprysku doglebowego w 300–
500 l wody

AGROSIMEX

Rosahumus

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

3–6 kg/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion
w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l.

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę gleby, wpływa na
zwiększenie dostępności składników pokarmowych, poprawia stosunki wodno
powietrzne w glebie . zmniejsza skutki suszy.

AGROSIMEX

Delsol

3% azotu (N)
całkowitego oraz
węgiel i „Co–formulator”
stymulujący
rozwój pożytecznych
bakterii glebowych.

1 l/ha wody. Nawóz należy
stosować przed siewem ,po
siewie lub po
wschodach roślin.

Biologiczny regenerator gleby

AGROSIMEX

Rosafert
5-12-24

NPK 5-12-24
+3 MgO
+ 28,5% SO3
+mikro

100-300kg/ha

Idealny nawóz do podstawowego nawożenia rzepaku , bardzo skutecznie
likwiduje niedobory siarki.

AGROSIMEX

KTS-Tiosiarczan potasu

25% K2O;
42,5% SO3
tiosiarczan potasu

20-100 l/ha, po ruszeniu
wegetacji

Nawóz można stosować łącznie z RSM, najlepsze źródło potasu i siarki do
pierwszych wiosennych zabiegów w rzepaku i zbożach ozimych. Płynna
forma nawozu podnosi zdecydowanie skuteczność nawożenia

TIMAC AGRO

Physiomax 975 PHYSIO+

200–400 kg/ha

PHYSIOMAX 975 zawiera łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC, który
korzystnie wpływa na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia
organicznego. Kompleks PHYSIO+ zawarty w nawozie poprawia wigor roślin
oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa pobieranie fosforu i potasu oraz
podnosi odporność zbóż na wymarzanie. Rozwiązanie polecane na stanowiska
wysoko zasobne w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego
nawożenia NPK.

TIMAC AGRO

Eurofertil
Top 49 NPS

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 49%
N 4%
P2O5 22%
SO3 24%
B 0,2%

200–300 kg/ha

EUROFERTIL TOP 49 NPS to nawóz zawierający N i P
z dodatkiem boru, siarki oraz łatwo przyswajalnego wapnia – MEZOCALC.
Zalecany do stosowania przedsiewnego. Wzbogacony o aktywny kompleks
PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój roślin jesienią i ogranicza podatność
roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w
formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi
pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

TIMAC AGRO

Eurofertil TOP
51 NPK

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 21%
N 4%
P2O5 10%
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
Zn 0,15%
B 0,2%

200–400 kg/ha

EUROFERTIL TOP 51 NPK to uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu,
siarki, boru i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC.
Wzbogacony o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój
roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Zalecany
do stosowania przedsiewnego. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w
formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi
pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

TIMAC AGRO

Sulfammo 23
N-Process

N-PROCESS®
Mezocalc 12%
N 23%
MgO 3%
SO3 31%

200–300 kg/ha

SULFAMMO 23 N-PROCESS to nawóz granulowany
o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo
przyswajalny wapń MEZOCALC. Dzięki kompleksowi N-PROCESS
inteligentnie podnosi efektywność nawożenia
i odżywiania roślin azotem z poziomu samego nawozu, gleby oraz fizjologii
roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu. Polecany
w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

Mezocalc 76%
MgO 3%

.
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EKODARPOL

Nazwa handlowa

Skład

PLONAR ACTI- Skład minimum:
35% - materia organiczna;
VE BIO
granulowany
nawóz organiczno- mineralny

65% - kwasy humusowe;
3,5% Fosfor P2O2;
6,5% - Potas K2O;
9% - Wapń CaO;
0,2% Magnez MgO;
0,4% - Siarka S;
9 mg/kg Miedź Cu;
43 mg/kg – Cynk Zn;
34 mg/kg- Mangan Mn;
31 mg/kg- Bor B;
980 mg/kg- Żelazo Fe;
1,8 mg/kg Molibden Mo;
pH 9,6

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
5% - Fosfor P2O2;
11% - Potas K2O;
8% - Wapń CaO;
3% - Magnez MgO;
8% - Siarka S;

CALDENA®

MacroSpeed®
OPTIMA

PK (Ca, S) 18-30 (6-6,5)
+ Zn 0,3%, Mn 0,2%

CALDENA®

MacroSpeed®
PERFECT

PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5)
+ Zn 0,5%

CALDENA®

MacroSpeed®
GREEN

MgO 25%
SO3 50%

Dawka/Termin
Cykl roczny 60 kg/ha;
Cykl 5 letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi na przemieszczanie
nawozu z wierzchnią warstwą
gleby (do10cm). PLONAR
ACTIVE rozsiewamy równomiernie na powierzchni
pola. Nawóz można również
stosować w uprawach uproszczonych. PLONAR ACTIVE
można stosować jednocześnie
z innymi nawozami mineralnymi.

Właściwości produktu. Uwagi
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
125kg-500kg/ha
• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do prawi(w zależności od zasobności
dłowego rozwoju roślin.
gleby w składniki pokar• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
mowe)
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
Przedsiewnie przed planohumusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarwanymi uprawkami pozwamowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych wymywaniem
lającymi na przemieszczanie
i uwstecznianiem pierwiastków.
nawozu z wierzchnią warstwą • Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
gleby (do10cm). PLONAR
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, w tym azotowych
ACTIVE rozsiewamy rów• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
nomiernie na powierzchni
w okresach niedoborów wody
pola. Nawóz można również • Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
stosować w uprawach uprosz- • Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
czonych. PLONAR ACTIVE
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
można stosować jednocześnie
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
z innymi nawozami mine• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
ralnymi.
Poprawia strukturę gleby.
Dawka: 150-500 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
Termin: przedsiewnie
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku
i pogłównie.
i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra
rozpuszczalność, fosfor w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne.
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.
Dawka: 150-500 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
Termin: przedsiewnie
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz
i pogłównie
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor
w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne. Daleki zasięg rozrzutu
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.
Dawka: 150-200 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu
(MgO 25%) i siarki (SO3 50%) rozpuszczalnych w wodzie. Bardzo szybka
rozpuszczalność i przyswajalność składników przez rośliny. Najwyższa jakość
i wyrównana granulacja. Równomierny i szeroki wysiew nawozu.

NAWOZY DOLISTNE
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Nazwa handlowa

Skład
Foliq Makro PK MAKROELEMENTY g/l
N 120
P2O5 240
K2O 240
MIKROELEMENTY g/l
B 0,49
Cu 0,60
Fe 1,50
Mn 0,15
Mo 0,10
Zn 0,45
MAKROELEMENTY g/l
Foliq S
N 200
Siarkowy
SO3 280
MIKROELEMENTY g/l
B 0,13
Cu 0,05
Fe 0,26
Mn 0,16
Mo 0,01
Zn 0,05

Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
2-3 l/ha
Produkowany w technologii zawiesinowej
Jesienią od fazy 6 liści
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
Wiosną po ruszeniu wegetacji humektanty i antyodparowywacze)

3-5 l/ha
Zabieg jesienią od fazy 4 liści
Wiosną na początku
wydłużania pędu

Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) chelatowane EDTA. Wszystkie mikroelementy
całkowicie rozpuszczalne w wodzie
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

Foliq MagSKop MAKROELEMENTY g/kg

3-5 kg/ha
Jesienią od fazy 4-6 liści
Wiosną – od ruszenia
wegetacji do tygodnia przed
kwitnieniem

Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający wysoką zawartość magnezu,
potasu i siarki

N 30
MgO 140
K2O 200
SO3 450

Nazwa handlowa

Skład
MAKROELEMENTY g/l
N 10
K2O 12
SO3 252
MIKROELEMENTY g/l
B 79
Mn 154

Dawka/Termin
2 kg/ha
Jesienią od fazy 4 liści do
2 tygodni przed końcem
wegetacji.
Wiosną od fazy wydłużania
pędu do początku rozwoju
pąku

Właściwości produktu. Uwagi
Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający wysoką zawartość boru,
manganu i siarki

AGRII POLSKA

BorMnS

AGRII POLSKA

FoliQ X Bor

MAKROELEMENTY g/l
N 60
MIKROELEMENTY g/l
B 119,9
Mn 1,2
Mo 6

1 l/ha
Jesienią od fazy 4 liści do
2 tygodni przed końcem
wegetacji.
Wiosną od fazy wydłużania
pędu do początku kwitnienia

Preparat oparty o lignosulfoniany – związki kompleksujące, posiadające
również właściwości zwilżające.
Mangan chelatowany EDTA. Mikroelementy całkowicie rozpuszczalne
w wodzie

AGRII POLSKA

PowerS

MAKROELEMENT g/l
S-800

2 l/ha
Jesienią od fazy 4 liści do
2 tygodni przed końcem
wegetacji.
Wiosną od fazy wydłużania
pędu do fazy zielonego pąka

Siarka zmikronizowana

AGRII POLSKA

Foliq Mikromix MAKROELEMENTY g/l

0,5- 1 l /ha
Produkowany w technologii zawiesinowej
Jesienią
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
Zabieg w fazie 4-8 liści
humektanty i antyodparowywacze)
Wiosną po ruszeniu wegetacji

AGROCONSULT

Agriker Silicium

0,5-1 litr/ha

AGROCONSULT

Artal Grain

AGROCONSULT

Agriker żel
13-13-13

Płynny NPK po 13% plus
mikro

2-3 l/ha 2-3 razy

Szybkie uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów

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 krzewienie 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.

N 120
K2O 150
MgO 30
SO3 135
MIKROELEMENTY g/l
B 4,50
Cu 7,50
Fe 15,00
Mn 22,50
Mo 0,15
Zn 15,00

.
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Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi
plonowanie i odporność na suszę

0,5-1,5 l/ha
1-3 razy
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Nazwa handlowa

Skład

K+S KALI

EpsoTop

16% MgO
32,5% SO3

K+S KALI

EpsoMicrotop

FMC

Rapsin

15% MgO
31% SO3
0,9% B
1% Mn
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 wspomagające –
Formula Complex

FMC

Hi–Phos

P2O5 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l
Składniki wspomagające –
Formula Complex

FMC

Magnor

Mg 100 g/l
N 50 g/l
Składniki wspomagające –
Formula Complex

AGROSIMEX

Rhizosum N

AGROSIMEX

ASX CaTS

1.000.000.000 j.t.k. /1g
bakterii Azotobacter
vinelandii
9% CaO,
25% SO3

AGROSIMEX

k-leasaf

52% K2O
+ 47% SO3

AGROSIMEX

Fosfiron Mg

3% N
39,5% P2O5
9,9% MgO

AGROSIMEX

Bolero

AGROSIMEX

ASX Plus

AGROSIMEX

Rosasol
8–24–34

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Hydromag
(MgO 500 g/l)

9,2% B
120 g/l
Bor w postaci
dziesięciowodnego
pentaboranu sodu
Dodatek sorbitolu
zapewnia szybkie
pobieranie B i włączanie
w metabolizm
Gama nawozów makroi mikroelementowych
w zależności od potrzeb
o zwiększonej zawartości
fosforu, potasu, magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez Plus
ASX Makro Plus
8% N
24% P2O5
34% K2O
2% MgO
Zawiera mikroelementy:
bor, miedź, żelazo,
mangan, cynk
33,1% = 500 g/l tlenek
magnezu (MgO)

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

Właściwości produktu. Uwagi
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.
5kg na 100 l wody, od stadium EPSOMikrotop to szybko działający nawóz magnezowo–siarkowy z borem
rozety do kwitnienia/łącznie i manganem. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego,
na ha ok. 25 kg nawozu
szczególnie ważny w fazach zwiększonego zapotrzebowania na magnez
i siarkę, również w sytuacjach występowania widocznych niedoborów.
1,0–3,0 l/ha w zależności od
Wstęp do wysokich plonów rzepaku.
poziomu
Umożliwia roślinom rzepaku plonowanie na najwyższym poziomie dzięki
niedoboru mikroelementów.
dostarczeniu dużych ilości kluczowych dla nich mikroelementów.
Zastosować w stadium
• Produkt stworzony specjalnie dla rzepaku.
4–9 liści i jeśli
• Wysoka koncentracja mikroelementów.
potrzeba powtórzyć 10–14
• Najlepszy przelicznik jakości do ceny.
później.
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.
Następny zabieg można
przeprowadzić
wiosną, na początku wzrostu
pędu głównego.
2,5–5,0 l/ha jesienią
Hartowanie roślin.
w stadium 6–8 liści.
Zabezpieczenie roślin przed trudnymi warunkami na polu
Można powtórzyć wiosną na poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych w tym okresie
początku
makroelementów.
wzrostu pędu głównego.
• 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.
1 – 2 l/ha. Powtórzyć
Efektywne dostarczanie roślinom magnezu, dzięki odpowiednio dobranej
w przypadku silnych
kombinacji dwóch form tego pierwiastka.
niedoborów.
Wysoka rozpuszczalność w wodzie – lepsze wnikanie do wnętrza roślin
Jesienią – przed spoczynkiem • Niski punkt higroskopijności – mniej wody potrzeba roślinie do pobrania
zimowym
pierwiastków
i ponownie wiosną na
• Dwie formy magnezu pozwalają jednocześnie szybko uzupełnić niedobory
początku wydłużania pędów.
jak i rozłożyć ich pobieranie w czasie
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex
25-50 g/ha po ruszeniu
Szczepionka bakteryjna Azotobacter vinelandii wiążących wolny azot
wegetacji wiosennej
z powietrza.Podnosi efektywność zastosowanych nawoz,ów azotowych,
pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%
10-20 l/ha
Idealne źródło wapnia i siarki . Zwiększa dostępność potasu, magnezu
i mikroskładników z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie i poprawia
jego wykorzystanie. Stosowany razem z RSM podnosi efektywność
wykorzystania azotu. ,
4-8 kg/ha jesienią w fazie 6
Doskonałe źródło potasu i siarki
liści oraz wiosna po ruszeniu
wegetacji
Jesień: faza 6 liści
FOSFIRON to nowa generacja nawozów łącząca w sobie dwa działania:
Wiosna: po ruszeniu wegetacji dostarczanie składników odżywczych, działanie fungistatyczne, podnoszenie
i po wytworzeniu pąków
tolerancji roślin na patogeny, hamowanie wzrostu grzybni.
kwiatowych
2–3 l/ha w 200–300 l wody.
Jesienią w fazie 6 liści oraz
Uzupełniające odżywianie borem.
wiosną po ruszeniu wegetacji
i wytworzeniu pąków
kwiatowych
1,5–2 l/ha
w 200–300 l wody.

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

Uzupełnianie makro- i mikroelementów.

Jesień: wzrost roślin
Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników
Wiosna: po ruszeniu wegetacji pokarmowych.
1–2 zabiegi.
4–5 kg/ha
w 200–300 l wody.
Dawka: 2-4 l/ha.
Zaleca się stosowanie w celu
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. zapobiegania niedoborom magnezu oraz dla poprawy wysokości i jakości
Zabieg jednokrotny – w
plonu
początkowej fazie wzrostu
pędu głównego (BBCH 3133). Nie stosować w czasie
kwitnienia.

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Bortrac
(B 150 g/l)

150 g/l boru (B)
Boroetanolamina

Jednokrotnie: 3 l/ha lub dwu- Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom boru oraz dla poprawy
krotnie:
wysokości i jakości plonu.
1 l/ha + 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Jednokrotnie: w fazie wzrostu
pędu głównego (BBCH 3133), lub dwukrotnie: w fazie
4-6 liści właściwych (BBCH
13-15) oraz w fazie wzrostu
pędu głównego. Nie stosować
w okresie kwitnienia.

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Mantrac
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn)

Dawka: 1 l/ha.
Zaleca się stosowanie celu
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. zapobiegania niedoborom manganu oraz dla poprawy wysokości i jakości
Zabieg jednorazowy – w fazie plonu.
wzrostu pędu głównego
(BBCH 30-39). W przypadku
silnych niedoborów pierwszy
zabieg wykonać w fazie 4-6
liści właściwych (BBCH
13-15), drugi w fazie wzrostu
pędu głównego – oba zabiegi
dawką 1 l/ha. Jeżeli występują
silne objawy niedoboru,
można dodatkowo wykonać
trzeci zabieg 10-14 dni po
drugim zabiegu – dawka 1 l/
ha. Nie stosować w okresie
kwitnienia.

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Photrel PRO

8% B
7% Mn
0,4% Mo
7% Mg
36,3% trójtlenek siarki
(SO3)

Dawka: 1-2 kg/ha.
Zawiera magnez, siarkę, bor, mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w celu
Jesienią w dawce 1-2 kg/ha
zapobiegania niedoborom składników oraz dla poprawy wysokości i jakości
(zabieg ten korzystnie wpływa plonu.
na przezimowanie rzepaku).
Dawka: 1-3 kg/ha.
Ponownie wiosną w dawce
1-3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

.
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Nazwa handlowa

Skład
15,3% = 250 g/l molibden
(Mo)

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Molytrac
(Mo 250 g/l)

TIMAC AGRO

Fertileader
Gold BMo

Kompleks
SEACTIV®
B 5,7% (70 g/l)
Mo 0,35% (4 g/l)

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

Kompleks
SEACTIV®
N 7% (94 g/l)
MgO 9% (121 g/l)

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks FERTIACTYL®
N 13% (162,5g/l)
P 5% (62,5 g/l)
K 8% (100 g/l)

TIMAC AGRO

Fertileader
Vital-954

EKODARPOL

EKODARPOL

Kompleks
SEACTIV®
NPK 9%-5%-4% (104 g/l)–
(58 g/l) –(46g/l)
B 0,05% (0,580 g/l)
Mn 0,10% (0,116 g/l)
Mo 0,01% (0,116 g/l)
Cu 0,02% (0,232 g/l)
Zn 0,05% (0,580 g/l)
Fe 0,02% (0,232 g/l)
PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
ZASADOWY
Potas (K) 24%
pH~14
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
- zielona ruń po ruszeniu
wegetacji wiosną rośliny jare
- zielona ruń do ustania
wegetacji jesienią rośliny
ozime
- przy krótkookresowych
suszach
- przy widocznych
niedoborach potasu
-przy dużej presji patogenów
grzybowych

• Wysoka zawartość Azotu i Potasu zawartych w Kompleksie Humusowym
pomaga roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny, którym odznacza się PLONOCHRON ZASADOWY
niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób grzybowych,
a także bakteryjnych, przez co praktycznie nie ma konieczności, chemicznej
ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Po zastosowaniu „Plonochronów” nie obowiązuje okres karencji.
• Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze
odżywioną, lecz nie „przenawożoną”.

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
FOSFOROWY Azot (N) 5%

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– przy niedoborze dostępnego
dla roślin fosforu. Po ruszeniu
wegetacji, gdy temperatura
przekroczy 10°C

PLONOCHRON FOSFOROWY PLUS poprzez swój kompleksowy skład,
zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy roślinom niezbędnego do
wzrostu Fosforu, Azotu i mikroelementów.
Stosowanie PLONOCHRON Active Plus FOSFOROWY w tym okresie często
jest konieczne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską temperaturę
gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

PLONOCHRON
Active Plus
PRZED PRZYMROZKAMI

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– 72 godzin przed
spodziewanymi
przymrozkami
- 48 godzin przed
spodziewanymi
przymrozkami
- W celu regeneracji do 48
godzin po przymrozkach

PLONOCHRON Active Plus
PRZED PRZYMROZKAMI zastosowany nalistnie przed przymrozkami,
pomaga wzmocnić kondycję roślin przed warunkami stresowymi.
Zastosowany po przymrozkach znacząco przyśpiesza
i wspomaga regenerację roślin.
Dodatkowo odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów co
pomoże zbilansować gospodarkę nawozową roślin.
Wartością dodaną będzie wzrost odporności na pozostałe warunki stresowe,
które mogą oddziaływać na rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego

Fosfor (P) 25%
20% octany
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

EKODARPOL
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Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
Dawka: 0,25-0,5 l/ha.
Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom molibdenu oraz dla
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. poprawy wysokości i jakości plonu.
Zabieg zapobiegający
niedoborom molibdenu
–w początkowej fazie wzrostu
pędu głównego. W sytuacji
umiarkowanego niedoboru
należy wykonać 2 zabiegi
– w fazie 4-6 liści oraz
początkowej fazie wzrostu
pędu głównego. Przy dużym
niedoborze składników
odżywczych wykonać
dodatkowy zabieg po 10-14
dniach. Nie stosować w fazie
kwitnienia.
3 l/ha
Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z kompleksem SEACTIV.
Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa
pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu
korzeniowego oraz transport w roślinie. Dzięki zawartości mikroelementów
stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport asymilatów i produkcję
białka zwiększa odporność na zgorzel liści sercowych i korzeni (buraki). Bor
i molibden wpływają na lepsze kwitnienie.
3 l/ha
Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego
oraz transport w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na podniesienie
aktywności fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa
odporność roślin na czynniki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.
3 l/ha
Nawóz płynny z kompleksem FERTIACTYL®. Szybko rozwijającym się
roślinom dostarcza niezbędnych substancji pokarmowych oraz regeneruje
je po okresie zimowym. Kompleks FERTIACTYL® podwyższa aktywność
fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu
korzeniowego.
3–5 l/ha
Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu,
Zn i Fe z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji
minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych
i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełnienia ziarniaków. Produkt
stosuje się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i
magazynowania białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia
wigor i wzrost roślin oraz stymuluje produkcję białek i suchej masy.

Mikroelementy
schelatowane
Azot (N) 3%%
Potas (K) 8%
Siarka (S) 4%
Magnez (Mg) 1,5%
Wapń (Ca) 2%
Krzem (Si) 1%
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

EKODARPOL

EKODARPOL

Nazwa handlowa

Skład
PLONOCHRON Azot (N) 5%
Wapń (Ca) 3%
Active Plus
Wapniowo-ma- Magnez (Mg) 4%
Siarka (S) 6%
gnezowy
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

Dawka/Termin
1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
-w przypadku widocznych
niedoborów wapnia magnezu
lub siarki
- w fazie intensywnego
wzrostu owoców lun korzeni
spichrzowych

Właściwości produktu. Uwagi
PLONOCHRON Active Plus
WAPNIOWO-MAGNEZOWY Zastosowany fazie intensywnego wzrostu
dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego do prawidłowego rozwoju,
plonowania oraz poprawi możliwości przechowalnicze plonów. Produkt
powinien być również stosowany przy występujących niedoborach
wapniowo-magnezowych, występujących najczęściej na glebach
zakwaszonych..

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
KOMPLETNY

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– W przypadku zbóż produkt
najlepiej zastosować w dwóch
terminach. Pierwszy termin
przypada na fazę krzewienia
a drugi na fazę wzrostu
poprzedzającą kwitnienie
-W rzepaku optymalnym
terminem jest faza
kształtowania rozety a drugim
optymalnym terminem jest
faza zwartego pąka (przed
kwitnieniem)

*PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY odznacza się kompleksowym
składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach
wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
korzenienia i części nadziemnej. PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY
odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów
deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej. Kompleksowy skład
PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY pomoże dodatkowo zbilansować
gospodarkę nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych w strategicznych momentach.

AGRO-SORB®
L-Amino+
naturalne
aminokwasy

Stosować dolistnie w dawce
1,5-2 L/ha, ilość wody: 200300 L/ha
– wykonać łącznie 2-3 zabiegi oraz dodatkowo w razie
wystąpienia warunków stresowych (przymrozek, grad,
susza, wiatr, zimno, gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5-1L na 100 L wody).
Rzepak ozimy: 1 zabieg
jesienią w fazie 2-4 liści, 2
zabiegi wiosną: pierwszy po
wznowieniu wegetacji, drugi
przed kwitnieniem/początek
kwitnienia.
Rzepak jary: 3 zabiegi: pierwszy w fazie 2-4 liści, drugi
7 dni po skracaniu, trzeci
przed kwitnieniem/początek
kwitnienia.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB L-Amino+ z zabiegami fungicydowymi oraz
odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów)
7. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.

Fosfor (P) 7%
Potas (K) 0,2%
Magnez (Mg) 3%
Siarka (S) 6%
Cynk (Zn) 0,8%
Mangan (Mn) 0,4%
Miedź (Cu) 1%
Krzemionka Koloidalna
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

BIOPHARMACOTECH
SP. Z O.O. SK

- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 5,0%
(m/m) min 52g/l
- azot całkowity 2,0%
(m/m)
- węgiel organiczny 4,0%
(m/m)

Biostymulator

Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016
www.polskieaminokwasy.pl

CALDENA®

Agravita®
Amino Rzepak

NH2 – 2,5%
P2O5 – 10,8%
K2O – 12,7%,
Cu - 0,01%*
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka: 1,5-2 l/ha
Termin: jesienią w fazie
6-10 liści. Wiosną od
momentu
ruszenia wegetacji do końca
fazy zielonego pąka.

Nawóz płynny, przeznaczony dla rzepaku. Działa biostymulująco i
antystresowo. Jesienią hartuje i poprawia zimotrwałość. Stymuluje rozwój
systemu korzeniowego. Zwiększa koncentrację chlorofilu i wydajność
fotosyntezy. Wspomaga wzrost roślin w warunkach stresowych – większa
odporność na wiosenne przymrozki i suszę.

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 48

NH4 - 8%
P2O5 - 20%
K2O - 20%,
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,10%*,
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: jesienią w przypadku
opóźnionych siewów,
nierównomierne-go wzrostu,
słabej kondycji,
uszkodzeń herbicydowych.
Wiosną po ruszeniu
wegetacji oraz w okresie
wydłużania
się pędu.

Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie
rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy
niskich dawkach. Reguluje wzrost wegetatywny. Wyrównuje wzrost rzepaku,
stymuluje rozwój systemu korzeniowego i pędów bocznych, wspomaga
regenerację uszkodzeń pozimowych i herbicydowych, przyspiesza odbudowę
i wzrost rozety liściowej, poprawia kondycję roślin i minimalizuje skutki
stresu, aktywizuje procesy fizjologiczne, zwiększa odporność na stresy
podczas wiosennych zmian pogody, przeciwdziała zahamowaniu wzrostu
rzepaku w warunkach stresowych, wpływa na lepsze wykorzystanie potencjału
plonotwórczego roślin, stymuluje wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 70

NH4 - 10%
P2O5 - 52%
K2O - 8%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,10%*
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin:
w fazie zielonego pąka.
W fazie opadania płatków.

Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie
rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy
niskich dawkach. Reguluje rozwój generatywny. Intensyfikuje kwitnienie,
wyrównuje dojrzewanie, zwiększa ilość łuszczyn i nasion,
usprawnia transport metabolitów do organów generatywnych – wzrost
MTN, poprawia zaolejenie nasion, zwiększa odporność rzepaku na czynniki
stresowe, maksymalizuje wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin,
stymuluje wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita® Bor
15%

B – 15%

Dawka: 1-3 l/ha.
Termin: jesienią od fazy 4
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca
fazy zielonego pąka. W fazie
opadania płatków.

Nawóz płynny, łatwo i szybko przyswajalny, o wysokiej zawartość boru
w postaci boroetanoloaminy. Wpływa na podział i wzrost komórek w
merystemach łodyg i korzeni, usprawnia rozwój strefy włośnikowej systemu
korzeniowego, ogranicza pękanie łodyg rzepaku, poprawia zdrowotność,
intensyfikuje kwitnienie i zawiązywanie nasion, zwiększa odporność na niskie
temperatury i suszę.

.
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Nazwa handlowa

Skład

CALDENA®

Agravita® Mn
FAST

Mn – 14%
Zn – 3%
NH2 – 5%
MgO – 6,5%

Dawka/Termin
Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy
4 - 6 liści. Wiosną od
momentu ruszenia wegetacji
do końca fazy zielonego pąka.

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Stymuluje pobieranie fosforu z gleby, pobudza rozwój systemu
korzeniowego, zwiększa intensywność fotosyntezy, reguluje gospodarkę
azotową i hormonalną roślin, zwiększa odporność na stresy i patogeny.
Szczególnie zalecany na glebach o pH > 6,0.

CALDENA®

Agravita® Cu
FAST

Cu – 10%
Mn – 2%
Zn –
4%, N – 5%
MgO - 5%

Dawka: 0,3 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 4
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca
fazy zielonego pąka.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Poprawia gospodarkę azotem, odpowiada za prawidłowy rozwój
i budowę tkanek przewodzących oraz mechanicznych, zwiększa odporność
rzepaku na niskie temperatury i choroby, reguluje procesy reprodukcyjne.

CALDENA®

Agravita® Fe
FAST

Fe - 10%
Mn - 2,5%
N - 5%
MgO - 8%

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od momentu ruszenia
wiosennej wegetacji do końca
fazy zielonego pąka.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy
niskich dawkach. Stymuluje tworzenie chlorofilu i ligniny, zmniejsza
opadanie łuszczyn rzepaku, wpływa na lepsze wykorzystanie składników
pokarmowych. Szczególnie zalecany na glebach o wysokim odczynie,
zagęszczonych i zalanych wodą.

CALDENA®

Agravita®
Mikro FAST

B - 6%
Cu - 0,5%
Fe - 1%,
Mn - 2%
Mo - 0,1%
Zn - 1%
N - 5%
MgO - 9%

Dawka: 1-2 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy
4 liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca
fazy zielonego pąka. W fazie
opadania płatków.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii
FAST CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera zestaw mikroelementów
w optymalnych proporcjach. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
Zwiększa efektywność wykorzystania makroelementów, zwiększa syntezę
i trwałość chlorofilu, reguluje tworzenie i rozwój organów generatywnych
rzepaku, podnosi odporność na warunki stresowe i patogeny.

CALDENA®

Agravita®
Molibden
39,5%

Mo - 39,5%

Dawka: 50-100 g/ha.
Termin: jesienią od fazy 4-6
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca
fazy zielonego pąka.

Nawóz o bardzo wysokiej zawartości molibdenu, całkowicie rozpuszczalny
w wodzie. Skutecznie odżywia rośliny molibdenem i zapobiega
jego niedoborom. Przeciwdziała biczykowatości liści rzepaku, poprawia
przetwarzanie i wykorzystanie azotu oraz ułatwia przyswajalność żelaza przez
rośliny, kształtuje ilość i żywotność pyłku roślinnego.

CALDENA®

Agravita® Ca
FAST

CaO - 11%
K2O - 18%
B - 3%
Mn - 0,15%
Zn - 0,15%
NO3 - 12%

Dawka: 2-4 kg/ha.
Termin: od fazy wzrostu pędu
głównego do końca fazy
zielonego pąka. W fazie
opadania płatków.

Nawóz wapniowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Dodatkowo wzbogacony o potas, azot, bor,
mangan, cynk
Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Zapobiega chorobom
fizjologicznym wywołanych brakiem wapnia, reguluje intensywność
pobierania soli mineralnych, zwiększa odporność łuszczyn rzepaku na
pękanie i patogeny.

CALDENA®

N - 20% (NO3 - 5%, NH4 Agravita®
Complete FAST 4,7%, NH2 - 10,3%)

Dawka: 2-4 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 3
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do
końca fazy zielonego pąka.
W fazie opadania płatków.

Nawóz o zrównoważonym składzie NPK w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz szybkim działaniem Zawiera azot w trzech formach. Zwiększa biomasę
i odporność, poprawia wigor i kondycję roślin, reguluje prawidłowe
formowanie elementów struktury plonu rzepaku, zwiększa odporność rzepaku
na niekorzystne warunki środowiska.

CALDENA®

Agravita® Fosforowa FAST

Dawka: 3-4 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 3
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do
końca fazy zielonego pąka.
W fazie opadania płatków.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji fosforu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz szybkim działaniem. Intensyfikuje procesy energetyczne, wspomaga
odbudowę i rozbudowę systemu korzeniowego, wpływa na prawidłowe
tworzenie i rozwój organów generatywnych, zwiększa odporność rzepaku na
niskie temperatury i suszę oraz choroby.

CALDENA®

Agravita® Pota- NO3 - 9%
P2O5 - 10%
sowa FAST

Dawka: 3-5 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 3
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca
fazy zielonego pąka. W fazie
opadania płatków.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz szybkim działaniem. Reguluje gospodarkę wodną roślin i zmniejsza
wrażliwość na suszę, poprawia gospodarkę azotem, kształtuje wielkość
biomasy, usprawnia proces fotosyntezy i transport asymilatów, zwiększa
odporność rzepaku na patogeny.

P2O5 - 20%
K2O - 20%
MgO – 0,5%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA

N - 10% (NO3 – 7%, NH4
– 3%)
P2O5 - 40%
K2O - 13%
MgO - 2,25%
SO3 – 2,25%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA

K2O - 40%
MgO- 1,6%
SO3 – 2,5%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA
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Nazwa handlowa

Dawka/Termin
Dawka: 2-4 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy
4 liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do
końca fazy zielonego pąka.
W fazie opadania płatków.

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz o wysokiej koncentracji potasu i siarki, w postaci płynnej. Zawiera
nowoczesną formę siarki o właściwościach antyseptycznych. Poprawia
zdrowotność rzepaku, zwiększa pobranie i wykorzystanie azotu, intensyfikuje
żółtą barwę kwiatów, poprawia wydajność i jakość plonu.

MgO - 16%
Agravita®
SO3 - 32%
Siarczan
Magnezu
Siedmiowodny

Stężenie: 5% (10kg/200l
wody).
Termin: w całym okresie
wegetacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz bardzo
szybką i całkowitą rozpuszczalnością. Bezchlorkowy.
Zapobiega chlorozie, zwiększa wydajność fotosyntetyczną, intensyfikuje
wzrost systemu korzeniowego, wpływa na lepsze pobieranie składników
pokarmowych, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, podnosi odporność
rzepaku na stresy środowiska i patogeny.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Amidomag
NMgFe/S

N- 16,0%,
MgO – 5,0%
B – 0,03%
Cu – 0,04%
Fe - 1,2%
Mn – 0,09%
Mo – 0,0025%
Zn – 0,04%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
3-5 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
3-5 l/ha

Bardzo plonotwórczy nawóz płynny do szerokiego zastosowania jako kondycjoner wody, regulator pH oraz obniża napięcie powierzchniowe cieczy.
Nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami schelatowanymi przez EDTA
lub DTPA oraz skompleksowanmi naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami).

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makroplon
Rzepak

N- 16,0%,
MgO – 2,0%
B – 0,5%
Cu – 0,3%
Fe - 0,3%
Mn – 1,55%
Mo – 0,02%
Zn – 0,6%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
3,0 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
2,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny azotowy z dużą zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie rzepaku.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

N- 5,0%,
Multifoliar
MgO – 5,0%
Rzepak
Superkoncentrat B – 0,01%

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
2,0 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
1,5 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny z azotem i magnezem oraz z dużą
zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów (z podwyższoną
zawartością manganu) schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie zbóż zarówno ozimych
jak i jarych.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Wysokoborowy
MAX

B – 11,0% (150 g w l)

Jesienią w fazie formowania
Specjalistyczny, płynny nawóz borowy.
rozety (4-8 iści)l w dawce
1,5-2,0 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
1,5 l/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
B+Zn+Mo

B – 14,0%
Zn – 5,0%
Mo – 0,5%

Jesienią w fazie formowania
Specjalistyczny krystalczny nawóz miedziowy borowo – cynkowy z molibrozety (4-8 iści)l w dawce
denem.
1,5-3,0 kg/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
1,5-3,0 kg/ha

CALDENA®

Agravita®
Galaxy

CALDENA®

Skład
NH2 – 6,6%
K2O – 19,9%
SO3 – 33,2%
Mn - 0,01%*
Zn - 0,01%*
*EDTA

Cu – 0,1%
Fe - 0,6%
Mn – 3,6%
Mo – 0,08%
Zn – 0,8%

.5$ĝ1,.

rzepak
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PŁYNNE I KRYSTALICZNE
NAWOZY DOLISTNE
www.ekoflora.co.pl
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
MANGAN

Mn – 12,0%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie formowania
Specjalistyczny, płynny nawóz manganowy schelatowany przez EDTA lub
rozety (4-8 iści)l w dawce
DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
1,5-2,0 l/ha
aminokwasami)
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
1,5 l/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
MnCuZn

Mn – 6,0%
Cu – 1,5%
Zn – 1,5%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie formowania
Specjalistyczny, płynny nawóz mikroelementowy (manganowy – miedziowo
rozety (4-8 iści)l w dawce
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany natu1,5-2,0 l/ha
ralnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
1,5 l/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
CYNK

N – 6,0%
MgO – 2,0%
Zn – 7,6%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
1,0-2,0 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
1,0-2,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz cynkowy schelatowany przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) Z dodatkiem azotu i magnezu.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Extra Cynk

Zn – 21,0%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
0,5-1,0 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
0,5-1,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz mikroelementowy (manganowy – miedziowo
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi flora
Rzepak

B – 7,0%
Cu – 0,25%
Fe - 3,5%
Mn – 6,7%
Mo – 0,06%
Zn – 4,0%
- %m/m (%wag

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
0,4-0,8 kg/ha
Po ruszeniu wegetacji w fazie
rozwoju pędów bocznych
w dawce 0,4-0,8 kg/ha
W fazy zielonego zwartego
pąka w dawce 0,4-0,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie rzepaku.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Extra Rzepak

B – 10,0%
Mn – 10,0%
Mo – 0,25%
- %m/m (%wag

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
0,4-0,8 kg/ha
Po ruszeniu wegetacji w fazie
rozwoju pędów bocznych
w dawce 0,4-0,8 kg/ha. W fazy
zielonego zwartego pąka
w dawce 0,4-0,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością
wszystkich krytycznych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie zbóż
zarówno ozimych jak i jarych.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Extra Siarka

N- 9,0%,
K2O – 14,0%
S – 52,0%
B – 0,03%
Cu – 0,006%
Fe – 0,06%
Mn – 0,03%
Mo – 0,003%
Zn – 0,006%
- %m/m (%wag)

Jesienią w fazie formowania
rozety (4-8 iści)l w dawce
2,0-4,0 kg/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
2,0-4,0 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz azotowo – potasowy mikroelementowy
z bardzo dużą zawartością siarki oraz mikroelementów schelatowanych przez
EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi
(w tym aminokwasami)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar
NPK 6-57-16 +
mikro

N- 6,0%,
P2O5 – 57%
K2O – 17,0%
B – 0,01%
Cu – 0,002%
Fe – 0,02%
Mn – 0,01%
Mo – 0,001%
Zn – 0,002%
- %m/m (%wag)

Jesienią (lub wiosną na jare)
w fazie początku krzewienia
w dawce 3-5 kg/ha
W fazie końca krzewienia
w dawce 3-5 kg/ha
W fazie strzelania w źdźbło
dawce 3-5 kg/ha

Krystaliczny nawóz dolistny NPK azotowo fosforowo potasowy z dodatkiem
mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) wpływający
na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego kondycję zdrowotną

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar
Fosfo

N – 5,0%
P2O5 – 34%5

Jesienią w fazie formowania
Płynny nawóz dolistny fosforowy wpływający na lepsze ukorzenienie, start
rozety (4-8 iści)l w dawce
rośliny oraz jego kondycję zdrowotną
3-5 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
3-5 l/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar PK

P2O5 – 10,0%
K2O – 20,0%

Jesienią w fazie formowania
Płynny nawóz dolistny fosforowo - potasowy wpływający na lepsze ukorzenierozety (4-8 iści)l w dawce
nie, start rośliny oraz jego
3-5 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy
zielonego zwartego pąka 2-3
zabiegi każdorazowo w dawce
3-5 l/ha

Nazwa handlowa

Skład
500 g/l mangan (Mn)

Dawka/Termin
Dawka: 10 l/tonę nasion.
Teprosyn stosować łącznie z
zaprawą nasienną, pamiętając
o zmniejszeniu ilości wody w
zabiegu o dawkę nawozu.
Rzepak siany w szerokie
rzędy 45 cm lub tradycyjnie.
Nawóz wysiewa się
przy pomocy aplikatorów
bezpośrednio do redlicy
nasiennej w ilości 20–30 kg/
ha. Nawóż można stosować
także łącznie z nasionami
rzepaku .
Rzepak siany w szerokie
rzędy 45 cm lub tradycyjnie
Nawóz wysiewa się przy
pomocy aplikatorów
bezpośrednio do redlicy
nasiennej w ilości 20–30 kg/
ha. Nawóż można stosować
także łącznie z nasionami
rzepaku .
20–25 kg/ha
w siewie punktowym

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Teprosyn
(Mn 500 g/l)

AGROSIMEX

Microstar PZ

AGROSIMEX

Microstar PMX 10% N;

TIMAC AGRO

physiostart

PHYSIO+
Mezocalc 25%
N 8%
P2O5 28%
SO3 23%
Zn 2%

TIMAC AGRO

pinkstart

PHYSIO+
Mezocalc 48%
P2O5 28%
K2O 5%
SO3 4,5%

20–25 kg/ha

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE BIO

Skład minimum:
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% Fosfor P2O2;
6,5% - Potas K2O;
9% - Wapń CaO;
0,2% Magnez MgO;
0,4% - Siarka S;
9 mg/kg Miedź Cu;
43 mg/kg – Cynk Zn;
34 mg/kg- Mangan Mn;
31 mg/kg- Bor B;
980 mg/kg- Żelazo Fe;
1,8 mg/kg Molibden Mo;
pH 9,6

60kg-120kg/ha;
(w zależności od zasobności
gleby w składniki
pokarmowe)

38% P2O5;
3% MgO
+S
+ mikro

granulowany
nawóz organiczno- mineralny

EKODARPOL

CALDENA®

10% N
40% P2O5
11% SO3
2% Zn

PLONAR ACTIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
5% - Fosfor P2O2;
11% - Potas K2O;
8% - Wapń CaO;
3% Magnez MgO;
8% - Siarka S;

Agravita®
Starter z
nowoczesną
technologią
ROOT
BOOSTER

N – 13%
(NH4 – 7%, NH2 – 6%)
P2O5 – 32%
K2O – 5%
MgO – 2%
SO3 – 7,5%
Zn – 2%

Przedsiewnie przed
planowanymi uprawkami
pozwalającymi na
przemieszczanie nawozu z
wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować w
uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można
stosować jednocześnie
z innymi nawozami
mineralnymi.
125kg-500kg/ha
(w zależności od zasobności
gleby w składniki
pokarmowe)
Przedsiewnie przed
planowanymi uprawkami
pozwalającymi na
przemieszczanie nawozu z
wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować w
uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można
stosować jednocześnie
z innymi nawozami
mineralnymi.
Dawka: 20-30 kg/ha. Termin:
łącznie z siewem.

Właściwości produktu. Uwagi
Zaleca się stosowanie w celu lepszego rozwoju systemu korzeniowego.
Teprosyn zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników
pokarmowych oraz korzystnie wpływa na kondycję ozimin, przygotowując je
do lepszego przezimowania.
Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony
do startowego nawożenia kukurydzy.,rzepaku
Fosfor występuje w połączeniach organicznych co–formulacji
TPP Technologia Ochrony Fosforu
(Technology Phosphore Preservation®)
zapewnia to jego 100% dostępność niezależnie od pH
gleby.
Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony
do startowego nawożenia kukurydzy.,rzepaku
Fosfor występuje w połączeniach organicznych co–formulacji
TPP Technologia Ochrony Fosforu
(Technology Phosphore Preservation®)
zapewnia to jego 100% dostępność niezależnie od pH
gleby.
PHYSIOSTART to specjalistyczny nawóz mikrogranulowany, do
ultrazlokalizowanego nawożenia roślin sianych punktowo. Idealny do
kukurydzy, buraka, rzepaku oraz warzyw. Zawiera N i P z dodatkiem siarki
i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC. Wzbogacony
o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój roślin
i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. PHYSIO+ zapobiega
również ryzyku wystąpienia efektu „leniwego korzenia”.
PINKSTART to specjalistyczny nawóz mikrogranulowany, do bezpośredniego
mieszania i wysiewu z nasionami rzepaku i mieszanek traw. Zawiera
P i K z dodatkiem siarki oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC.
Wzbogacony o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój
roślin i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. PHYSIO+ zapobiega
również ryzyku wystąpienia efektu „leniwego korzenia”.
• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do
prawidłowego rozwoju roślin w początkowych fazach wzrostu.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
Poprawia strukturę gleby.
• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do
prawidłowego rozwoju roślin.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, w tym azotowych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
Nawóz startowy w postaci mikrogranulatu do aplikatorów siewnikowych.
Zawiera połączenie składników pokarmowych idealnie dopasowanych do
potrzeb wschodzących roślin i nowoczesnej technologii ROOT BOOSTER,
która zapobiega stratom fosforu i zapewnia wielokrotnie wyższą jego
efektywność wykorzystania, niezależnie od pH gleby. Łatwo rozpuszczalny.
Bezchlorkowy. Bezpieczny dla kiełkujących nasion. Łagodzi skutki działania
niekorzystnych warunków środowiska, pobudza kiełkowanie i wyrównuje
wschody, stymuluje wzrost systemu korzeniowego, gwarantuje dostępność
fosforu niezależnie od temperatury i pH gleby.

rzepak

NAWOZY STARTOWE
Firma

STYMULATORY WZROSTU
Firma
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
0,8-1 l/ha
1 zabieg w fazie 2-6 liści

Właściwości produktu. Uwagi
Zawiera Cynk oraz pozostałe mikroelementy w formie AAC – amonowy acetat
cynku
Znacząco pobudza rozwój systemu korzeniowego

Nutriphite PGA MAKROELEMENTY g/l

0,75 – 1l/ha ( max 2 l na
sezon)
do 4 zabiegów: od fazy 2
liści, do rozwoju pąków
kwiatowych

Działanie stymulujące
Fosfor w formie fosfonianu
Ponadto zawiera naturalny aminokwas – pyroglutaminian

AGRII POLSKA

Foliq Ascovigor Algi morskie

3 l/ha
Jesienią od fazy 6-8 liści
Wiosną od początku
wydłużania pędu głównego
do kwitnienia

Wysoka zawartość wyciągu z alg morskich Ascophyllum nodosum
Mikroelementy chelatowane EDTA
Silne działanie przeciwstresowe, regeneracyjne

AGRII POLSKA

Foliq
Aminovigor

2-3 l/ha
Jesienią od fazy 8 liści
Wiosną od początku
wydłużania pędu głównego
do początku rozwoju pąków

Wysoka zawartość aminokwasów roślinnych, naturalnych bioregulatorów i
witamin
Mikroelementy chelatowane EDTA
Silne działanie przeciwstresowe, regeneracyjne

AGROCONSULT

Agriker Top

1 l/ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Agriker Grow

1 l/ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Aminotal
Super

1 l/ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Algaton

0,5l/ha 1-2 razy

ARYSTA
LIFESCIENCE

Aminoplant

Azot całkowity (N)- co
najmniej 8,5% (m/m)
Zawartość substancji
organicznej w suchej
masie: 54% (17,3%
stanowią L-aminokwasy;
82,7% bioaktywne
peptydy)

1-1,5 l/ha- wykonać 1-2
zabiegi w sezonie
Rzepak ozimy- jesień od fazy
4-6 liści, wiosna- ruszenie
wegetacji, wiosna-przed
kwitnieniem, następnie co
10-14dni
Rzepak jary- Wiosna- przed
kwitnieniem, natepnie co
10-14 dni

Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100%. Optymalna zawartość
L-aminokwasów, czyli formy najefektywniej wykorzystywanej przez rośliny.
Minimalizuje negatywny wpływ warunków stresowych, zwiększa plon
i poprawia jego jakość.

ARYSTA
LIFESCIENCE

Asahi SL

Para-nitrofenolan sodu03% (3g
w litrze środka); ortonitrofenolan sodu-02% (2g
w litrze środka);
5-nitrogwajakolan sodu01% - 1g
w litrze środka

0,6l/ha

Asahi SL jest regulatorem wzrostu w formie cieczy do rozcieńczania wodą,
wpływającycm na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów.
Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, np. susza,
przymrozki.

ARYSTA LIFE
SCIENCE

Rooter

13% pięciotlenku fosforu
1 l/ha (1-2 zabiegi) jesienią
(P2O5) rozpuszczalnego w w fazie 4-6 liści, wiosna po
wodzie;
rozpoczęciu wegetacji
5% tlenku potasu (K2O)
rozpuszczalnego w wodzie

Rooter został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM,
stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację,
poprawia pobieranie składników mineralnych
z gleby.

FMC

Amalgerol

234,5 gram w litrze
elementarnego węgla
pod postacią łatwo
przyswajalnych
węglowodanów,
będących doskonałą
pożywką 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 owadobójczych
i grzybobójczych – 3,0–5,0
l/ha

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

AGROSIMEX

Humicraft
Liquid

Kwasy humusowe – 10%,
alginat potasu – 10%,
aminokwasy – 10%,
K2O 3,0%,
Fe 0,3%

Oprysk dolistny
Płynny, rozpuszczalny w wodzie
1 l/ha w 300 l wody (co 14–21 organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. Wpływa na poprawę
dni).
kondycji, działa antystresowo.

AGRII POLSKA

Route Absolute MAKROELEMENTY g/l

AGRII POLSKA

N 49
MIKROELEMENTY g/l
Cu 2
Mn 2
Zn 75

N 41
P2O5 w formie fosfonianu
359
K2O 97
MIKROELEMENTY g/l
Mn 6,9
Zn 6,9
+ mikroelementy
MIKROELEMENTY g/l
B 41,1
Mn 10,9
Zn 6,85
Aminokwasy roślinne plus
mikroelementy
MIKROELEMENTY g/l
B 2,26
Cu 5,65
Fe 22,6
Mn 5,65
Mo 0,22
Zn 5,98

Nazwa handlowa

Skład
11% azot całkowity (N)
75% aminokwasów ogółem
70 % wolnych
aminokwasów
80% materia organiczna

Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
100 g/100 l wody w połącze- Podnosi tempo przemieszczania substancji aktywnych ŚOR oraz składników
niu z fungicydami, insektycy- pokarmowych, poprawia kondycję roślin, działa antystresowo.
dami, herbicydami, regulatorami wzrostu oraz nawozami
dolistnymi. (z wyjątkiem
fungicydów miedziowych
i siarkowych oraz herbicydów
sulfonylomocznikowych).

Bolero Mo

118g B,
10,5g Mo pentaboran
sodu +molibdenian sodu
+sorbitol

2 l/ha – jesienią w fazie 6-8
lisci i po ruszeniu wegeatcji
wiosennej i po wytworzeniu
pąków kwiatowych

AGROSIMEX

ASX Krzem
plus

2,5% Si

Jesienią 0,5 l/ha w fazie
3-4 lisci , wiosną po
ruszeniu wegeatcji , w fazie
wytwarzania łodygi ,

ASX krzem plus ,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe
w sytuacjach stresowych

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2% B,

Jesienią 0,2 l/ha w fazie
3-4 lisci , wiosną po
ruszeniu wegeatcji , w fazie
wytwarzania łodygi ,po
wytworzeniu pąków
kwiatowych

ASX Tytan plus aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy życiowe
w sytuacjach stresowych

Ekstrakt z alg :
masa organiczna, a w niej
m.in.:
kwas alginowy
aminokwasy
witaminy
fitohormony
mikro- i makroelementy,
mono-, poli- i oligosacharydy

Stadium 6 (2 – 3 para liści)
– 1,5 l/ha
14 dni później – 1,5 1/ha

Przyspiesza krzewienie
Podwyższa odporność na choroby
Podwyższa odporność na wyleganie
Podwyższa masę tysiąca ziaren

- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 9,3%
(m/m) min 102g/l
- bor 0,02% (m/m)
- mangan 0,05% (m/m)
- cynk 0,07% (m/m)

Stosować dolistnie w dawce
1-2 L/ha, ilość wody: 200300 L/ha
– wykonać łącznie 2-3 zabiegi oraz dodatkowo w razie
wystąpienia warunków stresowych (przymrozek, grad,
susza, wiatr, zimno, gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5-1L na 100L wody).
Rzepak ozimy: 1 zabieg jesienią w fazie 2-4 liści, 2 zabiegi
wiosną: pierwszy po wznowieniu wegetacji, drugi przed
kwitnieniem.
Rzepak jary: 3 zabiegi: pierwszy w fazie 2-4 liści (polepsza
ukorzenianie), drugi siedem
dni po skracaniu, trzeci przed
kwitnieniem/początek kwitnienia.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB Folium z zabiegami fungicydowymi oraz
odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów)
7. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.

AGROSIMEX

Aminopool 70

AGROSIMEX

0,6% Ti

PUH „POLGER- Bio-algeen S90
KIDO”
plus 2
RÓŻA KIDO,
MACIEJ KRAWCZEWSKI S.C.

BIOPHARMACOTECH
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB®
Folium

Biostymulator

.
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rzepak

STYMULATORY WZROSTU
Firma

www.polskieaminokwasy.pl
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Prof. dr hab. Czesław Szewczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Azot – ważne zarówno dawki
jak też jego formy w nawozach
Azot spośród składników pokarmowych w największym stopniu
decyduje o plonach i jakości roślin, zarówno w sensie pozytywnym jak
i negatywnym. Niedobór jak też nadmiar tego składnika ogranicza plony
i obniża ich jakość.

N

admiar powoduje zwiększoną
wybujałość części nadziemnej,
niekiedy kosztem systemu korzeniowego (zachwiane proporcje). Korzeń
nie jest wówczas w stanie zaspokoić
potrzeb pokarmowych i wodnych
roślin, zwłaszcza w okresach niedoboru. Przeazotowane rośliny wylegają, nierównomiernie i z opóźnieniem
dojrzewają, zwiększa się ich podatność na choroby grzybowe, poza tym
gromadzą szkodliwe, nieprzetworzone związki azotu (azotany, amidy,
aminokwasy). Z kolei niedobór tego
składnika hamuje wzrost roślin. Rośliny przyjmują kolor jasnozielony, zaś
liście, poczynając od najstarszych,
przedwcześnie żółkną i zasychają.
Łodygi są niskie, cienkie, mniej ulist-
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nione, rośliny skracają okres wegetacji i dają niższe plony o obniżonej
wartości spożywczej, pastewnej lub
przemysłowej.
Stosowany w nawozach mineralnych i pobierany przez rośliny azot
występuje w trzech formach: amonowej (NH4+), saletrzanej, zwanej też
azotanową (NO3-) oraz amidowej
(NH2). Ostatnia forma (zawarta
w moczniku) występuje w glebie
i roślinach przejściowo, gdyż po
pewnym czasie w wyniku reakcji
enzymatycznych przechodzi w formę
amonową.
Forma amonowa azotu (NH4+)
występuje w siarczanie i fosforanie
amonu, jak też w licznych nawozach
wieloskładnikowych. Zawarty w tych

nawozach azot po wniesieniu do gleby
jest dość dobrze zatrzymywany (sorbowany) przez kompleks sorpcyjny
gleby, w wyniku czego nie ulega, bądź
w niewielkim stopniu stratom w wyniku wymycia. Są to typowe nawozy
przedsiewne, wymagające przykrycia,
bądź wymieszania z glebą. Jest to
szczególnie ważne na glebach o pH
powyżej 6,5, a więc obojętnych,
a zwłaszcza alkalicznych, gdyż może
skutkować przejściem formy amonowej w ulatniający się amoniak i straty
azotu. Powstający amoniak może
z kolei negatywnie oddziaływać na
przebieg kiełkowania i młode siewki
roślin, co bywa niekiedy groźne na
plantacjach buraków. Stąd przed
wysiewem nasion buraka należy uni-

kać stosowania nawozów amonowych
i mocznika, bowiem ulatniający się
z nich amoniak jest toksyczny dla
wyrastających kiełków, czyli pogorsza
wschody i obsadę roślin buraka,
a w konsekwencji obniża plony korzeni. Forma amonowa azotu jest wyraźnie lepiej pobierana w glebach o wyższym pH, najlepiej obojętnym i maleje
wraz z jego spadkiem. Poza tym wykazuje szczególnie korzystne działanie
w niższych temperaturach, np.
w okresie wczesnowiosennym, po
wniesieniu NH4+ (siarczanu amonu)
na ozime formy rzepaku i zbóż. Wówczas nawóz nie musi być mieszany
z glebą . Z kolei wniesiony przedsiewnie korzystnie oddziałuje na rozwój
systemu korzeniowego i krzewienie
zbóż. Zasadniczą wadą nawozów
amonowych, zwłaszcza siarczanu
amonu jest niekorzystny wpływ na
odczyn gleby, a więc działanie zakwaszające. Z kolei zaletą jest dodatkowe
dostarczenie znacznych ilości siarki
(24 proc. S), jak też korzystny wpływ
na pobieranie z roztworu glebowego
fosforu, siarki i boru. Forma amonowa
azotu może ulegać w glebie enzymatycznym przemianom do formy saletrzanej, w procesie nitryfikacji. Jeśli
proces ten występuje w dużym nasileniu, głównie w glebach o dobrych stosunkach
powietrzno-wodnych,
korzystnym pH (6,2–7,2) oraz sprzyjających temperaturach (12–30o C),
może powodować straty azotu
w wyniku wymywania azotanów
i zakwaszenie gleby. Dlatego niektóre
firmy nawozowe dodają do mocznika

.
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inhibitory nitryfikacji, hamujące ten
proces. Są to tzw. nawozy o spowolnionym działaniu. Proces nitryfikacji
wolno przebiega w temp. <5o C oraz
prawie zanika przy pH<4.
Forma saletrzana azotu występuje
w następujących saletrach: wapniowej, magnezowej, sodowej i potasowej. Zawarty w tych nawozach azot
(NO3-) nie podlega sorpcji wymiennej,
czyli nie jest zatrzymywany przez
kompleks sorpcyjny (koloidy glebowe). Jeśli nie zostanie pobrany w miarę
szybko przez rośliny, ewentualnie
mikroflorę glebową (sorpcja biologiczna), łatwo ulega wymyciu do wód
gruntowych lub powierzchniowych.
Jest wówczas tracony, a przy tym
zanieczyszcza azotanami środowisko
(eutrofizacja wód). Są to więc typowe
nawozy pogłówne, do stosowania
w trakcie wegetacji roślin, łatwo rozpuszczalne w wodzie, nie wymagają
zmieszania z glebą. Działają niemal
natychmiast po wniesieniu, dzięki
czemu mogą szybko zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin w azot. Należy
też dodać, że duża koncentracja azotanów w roślinach nie jest dla nich
szkodliwa, podczas gdy nadmierne
ilości N w postaci NH4 są toksyczne
dla roślin. Poza tym nawozy saletrza-

wane późną jesienią lub wczesną wiosną wpływają na nadmierne uwodnienie tkanek roślinnych, co może skutkować ich większą wrażliwością na
przymrozki, podatnością na choroby
i gorszym przechowywaniem. Warto
wiedzieć, iż formę saletrzaną azotu
preferują rośliny z rodziny komosowatych, czyli m.in. burak i szpinak, ale
też niektóre gatunki z innych rodzin
botanicznych: sałata, ogórek, dynia,
pomidor. Są to dość drogie nawozy
w przeliczeniu na kilogram czystego
składnika. Jednak w określonych sytuacjach przynoszą wymierne i szybko
zauważalne korzyści w postaci wzrostu plonów. Poza tym oprócz azotu
(zaledwie 13,5–15,5 proc. N) dostarczają roślinom (w większych ilościach)
drugi składnik pokarmowy, czyli
odpowiednio: wapń, magnez, sód lub
potas. Jony NO3- po wymyciu w głębsze warstwy gleby mogą być wykorzystane przez bakterie beztlenowe jako
źródło tlenu w procesie zwanym denitryfikacją, w wyniku czego następują
gazowe straty N w postaci NO (tlenku
azotu), N2O (podtlenku azotu) lub N
cząsteczkowego.
Forma
saletrzano-amonowa
azotu, najszerzej stosowana w praktyce, zawiera 50 proc. azotu w for-

Forma amonowa azotu jest wyraźnie lepiej
pobierana w glebach o wyższym pH. Poza tym
wykazuje szczególnie korzystne działanie w niższych
temperaturach, np. w okresie wczesnowiosennym.
ne nie zakwaszają gleby, a odwrotnie,
wykazują działanie alkalizujące. Jednak stosowane, bądź występujące
w glebie w nadmiarze powodują
w roślinach, zwłaszcza o krótkim
okresie wegetacji (np. sałata i szpinak)
oraz pastewnych, gromadzenie szkodliwych dla ludzi i zwierząt azotanów.
Jeszcze gorsze skutki dla ludzi (zwłaszcza dzieci) mogą wywoływać powstające w roślinach lub przewodzie
pokarmowym ludzi i zwierząt azotyny, powodujące przejście hemoglobiny krwi w methemoglobinę, niezdolną
do rozprowadzania tlenu. Azotany
mogą też tworzyć z aminami drugorzędowymi nitrozoaminy, wykazujące
działanie onkogenne. Poza tym stoso-

mie saletrzanej (NO3- szybko działającej w sensie przyswajalności) i 50
proc. w formie amonowej (NH4+
wolno działającej). Obydwie formy
azotu zawiera przede wszystkim saletra amonowa – NH4NO3, mająca 34
proc. N oraz występujące na rynku
pod różnymi nazwami saletrzaki
(25–28 proc. N), w tym salmag.
W saletrzakach, oprócz saletry amonowej, występuje zwykle wapń, często również magnez w postaci węglanów. Głównie z tego względu saletrzak zalecany jest do stosowania
przedsiewnego, zaś saletra amonowa
– pogłównego. Niemniej obydwa
nawozy można również wysiewać
krótko przed siewem lub sadzeniem
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roślin, jak też pogłównie. Wówczas
najlepiej, jeśli to możliwe, przed spodziewanym deszczem, ewentualnie
uprawkami pielęgnacyjnymi w międzyrzędziach. Azot w obydwu formach występuje również w Saletrosanie (26 proc. N i 13 proc. S), choć
w tym nawozie z wyraźną dominacją
formy amonowej. Saletra amonowa
zalecana jest często do stosowania
w okresie wczesnowiosennym na
ozime formy zbóż i rzepaku. Ten
nawóz, z ewentualnym dodatkiem
siarczanu amonu (zwłaszcza pod rzepak), można uznać za optymalny pod
te uprawy i w tym terminie. Poza tym
w saletrze amonowej (z niektórych
firm) można spotkać dodatek mikroelementów, zwłaszcza boru i molibdenu.
Forma amidowa azotu występująca w moczniku ulega enzymatycznemu przekształceniu w glebie lub
roślinie do formy amonowej. Mocznik uważany jest za nawóz uniwersalny, może być stosowany przedsiewnie
i pogłównie, zarówno doglebowo, jak
też dolistnie. Przy doglebowym stosowaniu oddziałuje podobnie, choć
nieco wolniej jak nawozy amonowe.
Przy przedsiewnym lub pogłównym
wnoszeniu, zwłaszcza na glebach
alkalicznych, lepiej jest go wymieszać
z glebą, by zapobiec gazowym stratom
azotu. Uzyskane wyniki z badań
wskazują, że mocznik, w porównaniu
z saletrą amonową, wykazuje gorszą
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skuteczność na glebach o małej aktywności biologicznej oraz suchych
i kwaśnych. Mocznik jest nawozem
fizjologicznie kwaśnym. Do neutralizacji tej kwasowości potrzeba 82 kg
węglanu wapnia, podczas gdy w przypadku saletry amonowej – 63 kg, zaś
siarczanu amonu – 110 kg węglanu
wapnia na 100 kg tych nawozów.
W zasadzie nie zakwaszają gleby sale-

ży zmieszać 85 l RSM 32 z 15 l wody.
Często jednak rolnicy stosują RSM 32,
a więc bez rozcieńczania wodą.
W pierwszej kolejności zostanie wykorzystana przez rośliny forma saletrzana, następnie amonowa i amidowa.
W ofercie występuje również wersja
RSM S, czyli z dodatkiem siarki. RSM
może być stosowany doglebowo na
krótko przed siewem lub sadzeniem

Interesującym nawozem azotowym jest RSM,
czyli roztwór saletrzano-mocznikowy, zawierający 28,
30 lub 32 proc. N w 1 kg tego nawozu (w 1 litrze jest go
znacznie więcej – 42,2 proc. N w RSM 32)
trzaki, zaś alkalizująco oddziałują
nawozy saletrzane.
Interesującym nawozem azotowym jest RSM, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy, zawierający 28, 30
lub 32 proc. N w 1 kg tego nawozu
(w 1 litrze jest go znacznie więcej –
42,2 proc. N w RSM 32). Azot w RSM
występuje w trzech formach: amidowej (50 proc. ogólnej ilości N), amonowej (25 proc,) i saletrzanej (25
proc.). Do rolników dostarczany jest
zwykle RSM 32, który po rozcieńczeniu wodą stosowany jest doglebowo
w stężeniu 28 proc. N. By otrzymać
100 l roztworu o takim stężeniu, nale-

roślin, a także w trakcie wegetacji
poprzez rozlew w międzyrzędziach
(kukurydzy, buraków, ziemniaków,
bądź innych roślin, uprawianych
w szerokich rzędach). W określonych
warunkach, na suche rośliny, przy
umiarkowanych temperaturach oraz
w odpowiednich fazach rozwoju
zbóż i rzepaku (także innych roślin),
można wykonać grubokroplisty
oprysk roślin roztworem saletrzanomocznikowym. Naniesione krople
powinny spłynąć z liści do gleby. Jeśli
się zatrzymują (rozpływają na liściu)
oprysk należy przerwać, by nie poparzyć roślin.
W ofercie nawozów azotowych
można też spotkać azotniak (CaCN2),
obecnie nieprodukowany w Polsce,
ale sprowadzany do nas z Niemiec
pod nazwą Perlka. Polecany jest
zwłaszcza dla roślin z rodziny kapustowatych, w tym kalafiorów, brokułów, kapusty białej, czerwonej, brukselki, włoskiej, również pod rzepak.
Zawiera 19,8 proc. N i 50 proc. wapnia (CaO). Wykazuje działanie alkalizujące na glebę. Azot z tego nawozu
uwalniany jest stopniowo w wyniku
wielu przemian, stąd ograniczone jest
jego wymywanie z gleby. Jest to typowy nawóz przedsiewny, wymagający
przykrycia lub wymieszania z glebą,
najlepiej wilgotną. Według producenta nie tylko dostarcza azot i wapń, ale
także (przy stosowaniu w większych
dawkach) ogranicza lub zwalcza patogeny kiły kapuścianej, zgnilizny twardzikowej oraz innych chorób grzybowych, jak też liczebność ślimaków,
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nicieni, opuchlaków, pędraków, drutowców oraz niektórych chwastów
w fazie ich kiełkowania.
Z uwagi na fakt, że azot ulega
w glebach wielu przemianom, prowadzącym niekiedy do jego strat,
w wyniku wymywania (azotany) lub
ulatniania do atmosfery (amoniak
lub N cząsteczkowy), dlatego ogólną
zaplanowaną dawkę azotu dzieli się
zwykle na kilka części i stosuje
zarówno doglebowo (przedsiewnie
i pogłównie), jak też dolistnie. Plonotwórcze działanie azotu stymulowane jest przez inne makro- i mikroskładniki, głównie potas, siarkę, fosfor, magnez, mangan, miedź, żelazo
i molibden. Zawierające azot związki
organiczne gleby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegają mikrobiologicznemu rozkładowi na drodze
mineralizacji, w wyniku czego
powstały z tych przemian azot (w formie amonowej) i inne składniki
mineralne wracają do powtórnego
obiegu, a więc są ponownie wykorzystane przez rośliny. Drugim ważnym
procesem rozkładu związków organicznych jest humifikacja, w wyniku
czego tworzą się związki próchniczne (humusowe) gleby. Odgrywają one
szczególną rolę w kształtowaniu
żyzności gleby, w tym tworzeniu
struktury gruzełkowatej, ale występujący w nich azot nie jest bezpośrednio dostępny dla roślin.
Jeśli w mineralizowanych resztkach pożniwnych lub wnoszonych
do gleby nawozach organicznych
znajdują się niewielkie ilości N, wów-
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czas mikroorganizmy zużywają go do
namnażania, czyli budowy swego
ciała. W skrajnych przypadkach, np.
po przyoraniu słomy zbożowej (ubogiej w azot, zaś bogatej w węgiel),
mogą dodatkowo pobierać N mineralny z gleby, w wyniku czego nastąpi
przejściowe zubożenie gleby w ten

mocznika lub 100 l RSM 32, ewentualnie innego nawozu azotowego lub
wieloskładnikowego zawierającego
azot. Podczas mineralizacji materii
organicznej bogatej w azot (liście
buraka, resztki pożniwne roślin bobowatych, nawozy zielone), bądź przyorywania nawozów naturalnych

Azot ulega w glebach wielu przemianom,
prowadzącym niekiedy do jego strat, w wyniku
wymywania (azotany) lub ulatniania do atmosfery
(amoniak lub N cząsteczkowy), dlatego ogólną
zaplanowaną dawkę azotu dzieli się zwykle na kilka
części i stosuje zarówno doglebowo (przedsiewnie
i pogłównie), jak też dolistnie.

składnik. Jest to tzw. proces zbiałczania azotu, czyli przejście azotu mineralnego w organiczny. Można to uznać
za zjawisko korzystne, jeśli nie jest
planowany wysiew roślin ozimych,
bowiem zapobiega stratom azotu
w okresie jesiennym i zimowym
w wyniku wymywania. Jeśli jednak
wysiew roślin ozimych jest planowany, wówczas wskazana byłaby (na
słabszych glebach i stanowiskach)
dodatkowa jesienna dawka N pod
oziminy, bądź (lepsze rozwiązanie)
jej wysiew na przyorywaną słomę.
W przeliczeniu na 1 ha wystarczy do
8 kg N na t słomy, czyli do 100 kg

(obornika, gnojowicy, gnojówki)
powstający azot (forma amonowa)
jest pobierany przez rosnące rośliny,
ale też tracony w postaci ulatniającego się amoniaku do atmosfery, bądź
wymywany.
Jako ciekawostkę można podać
fakt, iż podczas wyładowań atmosferycznych powstają tlenki azotu (NO),
które po połączeniu z wodą tworzą
kwas azotawy (HNO2) i azotowy
(HNO3). W klimacie umiarkowanym,
a więc również u nas, dostaje się
w ten sposób rocznie do gleby kilka
kg N, zaś w tropikalnym, gdzie burz
jest więcej – do kilkunastu kg N/ha.

Dr inż. Tamara Jadczyszyn
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Doskonalić zarządzanie azotem
Nawożenie azotem jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych.
Udział tego składnika w stosowanych nawozach jest największy i wciąż
wzrasta, a to nie musi być zjawiskiem korzystnym, ponieważ warunkiem
efektywnego wykorzystania azotu przez rośliny jest zrównoważone żywienie
wszystkimi niezbędnymi makro- i mikroelementami.

N

a przestrzeni ostatniej dekady
zużycie nawozów azotowych
wzrastało najszybciej, powodując
rozszerzenie stosunku N:P:K. Obecnie wynosi on 1:0,3:0,5, co świadczy
o znacznym niedoborze potasu w stosunku do azotu, ponieważ stosunek
ilości składników pobieranych przez
rośliny wynosi najczęściej N:K jak
1: 0,8–1,2.
Potas reguluje gospodarkę wodną
i enzymatyczną, jest odpowiedzialny
za aktywność fotosyntetyczną roślin,
syntezę białek i tłuszczów, a więc
wszystkie procesy formowania plonu.
Deficyt tego składnika w żywieniu
roślin hamuje ich wzrost i plonowanie, a efektem tego jest słabe wykorzystanie azotu z nawozów. Podobne
skutki mają niedobory innych składników pokarmowych. Deficyt składników pokarmowych może być spowodowany zbyt małym zużyciem nawozów, ale także zakwaszeniem gleb.

Niski odczyn środowiska sprawia, że
składniki mineralne przechodzą ze
związków rozpuszczalnych w wodzie
i przyswajalnych dla roślin w formy
trudno przyswajalne lub niedostępne.
Zakwaszenie gleb jest ogromnym problemem polskiego rolnictwa gdyż
około 40 proc. powierzchni użytków
rolnych wymaga wapnowania, nato-

Niski odczyn środowiska sprawia, że składniki
mineralne przechodzą ze związków rozpuszczalnych
w wodzie i przyswajalnych dla roślin w formy trudno
przyswajalne lub niedostępne.
miast zużycie nawozów wapniowych
stanowi 15–20 proc. szacowanego
zapotrzebowania na CaO.
Oprócz gospodarki nawozowej,
o wykorzystaniu składników pokar-
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Rys. 1. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce na 1 ha użytków rolnych
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mowych z nawozów w dużym stopniu decydują warunki meteorologiczne. Przy planowaniu nawożenia na
ogół zakładamy uzyskanie dobrego
(wysokiego) plonu. Nawozy stosujemy przedsiewnie lub we wczesnych
fazach rozwojowych. Jeśli w sezonie
wegetacyjnym pogoda nie sprzyja
wzrostowi roślin, pobieranie składni-

ków jest mniejsze niż prognozowaliśmy i w rezultacie znaczna ich ilość
pozostaje w glebie niewykorzystana.
Nadwyżki fosforu czy potasu nie stanowią większego zagrożenia gdyż są
magazynowane w glebie zwiększając
zasoby przyswajalnych form dla
roślin następczych. Bardziej problematyczne są natomiast pozostałości
azotu. Dominująca w glebie forma
azotanowa jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie, w związku
z czym łatwo ulega wymywaniu
z profilu glebowego do wód podziemnych, następnie do wód
powierzchniowych przyczyniając się
do ich eutrofizacji. Odpływ azotu do
wód to nie tylko zagrożenie dla środowiska naturalnego ze wszystkimi
konsekwencjami społecznymi, ale
także realna strata pomniejszająca
zysk producenta rolnego gdyż strata
1 kg azotu to koszt rzędu 2,5–3,0 zł

73

120

%

100
80
60
40
20
0

Rys. 2. Rzeczywiste zużycie wapna nawozowego w stosunku do potrzeb (proc.)

(przy cenie saletry 1000 zł/t i mocznika 1150 zł/t).
Badania monitoringowe prowadzone od 2008 r. wskazują, że ilość azotu
pozostającego jesienią w glebie po
zbiorach zwiększa się (rys. 3). To oznacza, że wzrasta zagrożenie dla wód,
a zmniejsza się wykorzystanie zasobów składnika w produkcji roślinnej.
Dlatego konieczne jest bardziej racjonalne zarządzanie zasobami azotu.
Najbardziej skuteczną metodą
zabezpieczenia azotu glebowego
przed wymywaniem jest jego immobilizacja biologiczna. W sposób
naturalny dokonuje się ona poprzez
pobranie azotu przez mikroorganizmy glebowe i wbudowanie w masę
ich ciała. Zatem im większa jest
aktywność biologiczna gleby tym

Ilość azotu pozostającego jesienią w glebie po
zbiorach zwiększa się. To oznacza, że wzrasta
zagrożenie dla wód, a zmniejsza się wykorzystanie
zasobów składnika w produkcji roślinnej
azotu podatnego na wymywanie.
Związany w ten sposób azot uwalnia się do środowiska w formie
dostępnej dla roślin wyższych po
obumarciu mikroorganizmów i ich
rozkładzie. Inną skuteczną formą
„przechowywania” azotu przez okres
jesienno-zimowy jest jego pobranie
przez rośliny ozime lub międzyplony ścierniskowe. Udane międzyplo-

Szacuje się, że w wyniku przyorania 1 tony słomy
następuje wycofanie z gleby 8–10 kg azotu
podatnego na wymywanie. Związany w ten
sposób azot uwalnia się do środowiska w formie
dostępnej dla roślin wyższych po obumarciu
mikroorganizmów i ich rozkładzie.
większy potencjał retencjonowania
azotu. Jego skuteczność może być
zwiększona poprzez dostarczenie do
gleby źródła energii niezbędnej dla
życia mikroorganizmów. Łatwo
dostępnym w produkcji roślinnej
źródłem węgla jest słoma zbóż, rzepaku, kukurydzy i in. Szacuje się, że
w wyniku przyorania 1 tony słomy
następuje wycofanie z gleby 8–10 kg
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Bezpośrednią metodą pomiaru
zawartości azotu mineralnego w glebie jest analiza laboratoryjna próbki
gleby pobranej z pola uprawnego.
Analizy wykonywane są przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Dla
potrzeb doradztwa nawozowego
próbki gleby wystarczy pobrać do
głębokości 60 cm z podziałem na
warstwy 0–30 i 30–60 cm. Należy to
zrobić możliwie najszybciej, gdy
tylko gleba dostatecznie rozmarznie,
aby zdążyć z wykonaniem analiz
przed zastosowaniem pierwszej
dawki azotu. W tabeli 1 przedstawiono sposób oceny zasobności gleb
w azot mineralny opracowany na
podstawie kilkuletnich danych uzy-

ny mogą magazynować kilkadziesiąt
kilogramów azotu na 1 ha pola.
Z przyoranych wczesną wiosną międzyplonów azot uwalnia się stopniowo w miarę rozkładu masy
roślinnej i może być wykorzystany
przez roślinę następczą. Glebowe
zasoby azotu powinny być uwzględnione przy planowaniu wiosennego
nawożenia.

skanych w programie monitoringu
zawartości azotu w glebach Polski,
na który składa się ok. 4000 punktów
pomiarowych. Porównanie wyniku
analizy własnej próbki gleby z wartościami z tabeli daje informację o aktualnych zasobach azotu mineralnego
w badanej przez nas glebie. Wysoka
lub bardzo wysoka zawartość azotu

wskazuje, że planowaną pierwszą
wiosenną dawkę nawozów azotowych należy zmniejszyć. W przypadku gdy zawartość jest niska lub bardzo niska wskazane jest zwiększenie
pierwszej dawki azotu, a w warunkach zawartości średniej należy
zastosować taką dawkę nawozów,
jaka wynika z planu nawożenia. Proponowana wielkość zmniejszenia lub
zwiększenia dawki nawozów to różnica pomiędzy zawartością azotu
wynikającą z analizy próbki i przedziałem zawartości średniej.
Z uwagi na to, że przedłużająca
się zima często uniemożliwia pobranie próbki glebowej odpowiednio
wcześnie wiosną, można zrobić to
późną jesienią. Uzyskany wynik
należy wówczas przeliczyć, stosując
odpowiedni mnożnik z tabeli 2. Wartości współczynnika przeliczeniowego opracowano na podstawie wyników analiz zawartości azotu w glebach jesienią i wiosną w ustalonych
punktach monitoringu.
Oszacowaną w taki sposób
zawartość azotu mineralnego wykorzystujemy do korekty nawożenia
azotem zgodnie z opisaną wcześniej
procedurą.
Bardziej racjonalne zarządzanie
azotem to bezsprzeczna korzyść dla
rolnika i dla środowiska.
Opracowano w ramach zadania 1.6.
Programu Wieloletniego IUNG-PIB
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Tabela 1. Ocena zasobności gleby w azot (0–60 cm) i potrzeby nawożenia tym
składnikiem
Kategoria
agronomiczna
gleby

Zawartość Nmin w warstwie 0–60 cm w kg/ha
bardzo
niska

niska

średnia

wysoka

bardzo
wysoka

bardzo lekka

< 30

31–50

51-70

71–90

>90

lekka

< 40

41–60

61-80

81–100

>100

średnia, ciężka

< 50

51–70

71-90

91–100

>100

Tabela 2. Współczynniki do oszacowania ilości azotu mineralnego wiosną na
podstawie wyniku pomiaru jesiennego
Kategoria agronomiczna gleby

Współczynnik przeliczeniowy

bardzo lekkie

0,6

lekkie

0,7

średnia i ciężka

0,8

Nmin kg/ha
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Rys. 3. Przeciętna w Polsce zawartość azotu mineralnego w glebach gruntów
ornych w profilu 0–90 cm
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Prof. dr hab. Czesław Szewczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Marzena Tomaszewska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Ograniczanie stresów roślinnych
w wyniku stosowania
biostymulatorów
BIOS – z greki – oznacza życie, natomiast stymulacja – pobudzanie, czyli
biostymulatory w dosłownym tłumaczeniu to preparaty pobudzające życie.
W praktyce polecane są w rolnictwie zarówno w czystej postaci, jak też
w połączeniu ze środkami ochrony roślin, zwłaszcza grzybobójczymi, ale
również ze składnikami pokarmowymi, w postaci nawozów dolistnych,
niekiedy także użyźniaczy glebowych.

T

ego typu preparaty zalecane są
najczęściej jako ratunek dla
roślin w przezwyciężaniu stresów
biotycznych i abiotycznych. Pierwsze z nich związane są z porażeniem
roślin przez choroby (grzybowe, bakteryjne, wirusowe) i szkodniki,
a nawet uszkodzeniami przez zwierzęta (sarny, jelenie, dziki, gryzonie).
Z kolei stresy abiotyczne dotyczą
niekorzystnego wpływu pogody na
rozwój i plonowanie roślin. Typowym przykładem tego typu stresu
jest wysoka temperatura i usłonecznienie oraz związany z tym często
niedobór wody (susza). Dłuższy okres
takiej pogody negatywnie oddziałuje
na przebieg wegetacji i plonowanie
roślin. Przeciwstawnym zjawiskiem
są niskie temperatury, powodujące
straty w łanie roślin w wyniku przymrozków. Do tego typu stresów
można też zaliczyć uszkodzenia
roślin w wyniku gradobicia, silnych
wiatrów, niedorozwoju korzeni
w warunkach niskiego pH, zasolenia
gleby, jej nadmiernego uwilgotnienia
lub suszy, zaskorupienia i związanych z tym niekorzystnych stosunków powietrzno-wodnych. W zależności od nasilenia czynnika stresowego, rośliny w mniejszym lub więk-
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szym stopniu „starają się” przezwyciężyć stres. Zwykle jednak skutkuje
to znacznym wydatkiem energetycznym, a w konsekwencji spadkiem
plonu i jego jakości, bowiem procesy
biochemiczne zachodzące w roślinie
ukierunkowane są na „walkę” ze
sprawcą stresu, a na wzrost i rozwój.
W skrajnych przypadkach prowadzi
to do śmierci, gdyż mechanizmy
obronne rośliny nie są w stanie przezwyciężyć presji czynnika stresowego. Dlatego celowa może być
zewnętrzna pomoc rolnika, poprzez
aplikację na rośliny specjalnych preparatów zwanych biostymulatorami.
Mechanizm działania większości
biostymulatorów polega na korzystnym ukierunkowaniu przemian biochemicznych zachodzących w roślinie, które łagodzą bądź zapobiegają

niekorzystnym skutkom stresów
biotycznych i abiotycznych. Biostymulatory podane zewnętrznie do tkanek i komórek rośliny wpływają m.
in. korzystnie na jej gospodarkę hormonalną, która ulega rozregulowaniu w warunkach stresowych.
Wyróżnia się 5 podstawowych
hormonów roślinnych: auksyny,
cytokininy, gibereliny, etylen i kwas
abscysynowy. Trzy pierwsze z nich
są traktowane jako hormony wzrostu,
gdyż odpowiadają m.in. za podziały
komórek, podczas gdy etylen i kwas
abscysynowy jako hormony stresu,
bądź starzenia. Szczególną rolę
w warunkach stresowych spełnia
etylen,
wytwarzany
wówczas
w zwiększonej ilości w komórkach
roślinnych, bowiem w dużym stopniu reguluje tworzenie i przemiesz-

W zależności od nasilenia czynnika stresowego,
rośliny w mniejszym lub większym stopniu
„starają się” przezwyciężyć stres. Zwykle jednak
skutkuje to znacznym wydatkiem energetycznym,
a w konsekwencji spadkiem plonu i jego jakości.

biostymulatorów w okresie wczesnowiosennym, z chwilą ruszenia wegetacji, kiedy rośliny są osłabione po
okresie zimowym. Mogą wówczas
korzystnie reagować na tego typu
preparaty, zwłaszcza jeśli zabieg
połączony jest z nawożeniem doglebowym (np. saletrzaną formą azotu)
lub/i dokarmianiem dolistnym niektórymi mikroelementami oraz aplikacją środków ochrony roślin. Niektóre biostymulatory, czy też preparaty oddziałujące podobnie na rośliny, np. triazole, polecane są też
w okresie przedzimowym – umożliwiają wówczas przejście roślin
w okres zimowy w lepszej kondycji,
a następnie ich lepszy start wiosną.
Jednak w tym przypadku należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją
stosowania preparatu, mając na uwadze zarówno termin stosowania
(kalendarzowy oraz fazę wegetacji
rośliny), dawkę, jak też spodziewany
efekt po jego aplikacji. Można bowiem
rozregulować gospodarkę hormonalną, pobudzając rośliny do większej
i przedłużonej żywotności, przed
nadchodzącym spoczynkiem zimowym, co może skutkować ich większą podatnością na niekorzystne
warunki zimowania. Szkodliwa może
się też okazać nadmierna dawka preparatu, a więc powyżej zalecanej
przez producenta. Niekiedy zastosowany preparat oddziałuje z pozoru
rewelacyjnie na rośliny, co uwidacznia się w postaci zwiększonej biomasy, a przy tym intensywnej zieleni
czanie w roślinie pozostałych hormonów. W konsekwencji hamuje wzrost
i rozwój roślin, a w skrajnym przypadku przyspiesza procesy starzenia
i obumierania komórek, w zależności
od stopnia nasilenia stresu i koncentracji wytworzonego hormonu.
Można temu w pewnym stopniu
zapobiec, stosując na część nadziemną lub podziemną roślin odpowiednie biostymulatory, czyli preparaty
wywołujące podobny efekt jak hormony wzrostu. Należy dodać, iż
korzystny wpływ na syntezę tych
hormonów, np. auksyn i cytokinin
wywierają także niektóre składniki
pokarmowe: bor, miedź, cynk, wapń,
krzem oraz azot saletrzany (NO3_).
Dobre zaopatrzenie roślin w te składniki ogranicza w pewnym stopniu
rozkład, bądź stymuluje produkcję

Na formy ozime roślin zbóż i rzepaku celowe
może być stosowanie biostymulatorów w okresie
wczesnowiosennym, z chwilą ruszenia wegetacji,
kiedy rośliny są osłabione po okresie zimowym.
hormonów wzrostowych w warunkach stresowych. Dotyczy to zwłaszcza podstawowych faz rozwojowych
roślin, w tym tworzenia organów
generatywnych, kiedy auksyny i produkowane przez system korzeniowy
cytokininy, uczestniczą w podziałach
komórkowych powstających owoców
i nasion.
Na formy ozime roślin zbóż i rzepaku celowe może być stosowanie

części nadziemnej. Jednak widoczny
wizualnie zewnętrzny efekt nie
zawsze przekłada się na zwiększony
plon części użytecznych dla rolnika
i odbiorcy, np. w postaci ziarna
zbóż, nasion oleistych lub strączkowych, korzeni buraka, bulw ziemniaka, liści tytoniu, itp.
Do ważnych preparatów stymulujących wzrost i rozwój roślin zalicza
się aminokwasy, występujące w ofer-

Wykaz wybranych preparatów biostymulujących w uprawie zbóż
Preparat i producent lub firma
handlująca

Skład preparatu

Dawka (jednorazowa) i termin stosowania

ActiCal
– ARKOP

CaO – 112 g/l skompleksowany z aminokwasami – 300 g/l

1,5–2 l/ha, w początkowej fazie dojrzałości mlecznej
ziarniaków zbóż

Activ ProAmin Uprawy
– ARKOP

Zawiera 17 aminokw. roślinnych;
5 proc. MgO; 1,8 proc. Fe; 0,72 proc. Mn
i 0,06 proc. Cu

2–3 l/ha w fazach: krzewienia, strzelania w źdźbło
i przed wykłoszeniem

AGRO-SORB Folium –
BIOPHARMACO-TECH.

Aminokwasy – 9,3 proc., min. 102 g/l oraz
B, Mn i Zn

1–2 l/ha, pod ozime jeden zabieg jesienią i dwa
wiosną, pod jare dwa zabiegi wiosną

AGRO-SORB L-amino+
BIOPHARMACO-TECH.

Naturalne aminokwasy – 5 proc., min. 52 g/l;
N – 2 proc.; Corg. – 4%

1–2 l/ha, pod ozime jeden zabieg jesienią i dwa
wiosną, pod jare dwa zabiegi wiosną

Amalgerol
– FMC

W 1 l 235 g C, jako pożywka drobnoustr.
glebowych; mikroel.; esencje; wyciągi
ziołowe; oleje

3–5 l/ha. Pod zboża ozime jeden zabieg jesienią i dwa
wiosną, pod zboża jare dwa zabiegi wiosną.

Aminocat 30%
– VITERA POLSKA, Sp.z o.o.

Aminokwasy – 30 proc.; N – 6 proc. oraz
P2O5 i K2O po 1 proc.

0,3–0,5 l/ha w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło

AminoMag Activ
– ARKOP

MgO – 23 proc.; S – 18,4 proc.;
aminokwasy roślinne – 0,5 proc.

5–7,5 kg/ha w fazach: krzewienia, strzelania w źdźbło
i przed wykłoszeniem

Aminoplant
– ARYSTA

N–8,5 proc., substancja org. 54 proc., w tym
17,3 proc. L –aminokwasy oraz 82,7 proc.
bioaktywne peptydy

1–1,5 l/ha, w dwóch opryskach: w okresie krzewienia
oraz po 10–15 dniach

Aminopool 70
– AGROSIMEX

N – 11 proc. Substancja org. 80 proc., z czego
75 proc. stanowią aminokwasy

100 g/100 l wody, można łączyć z pestycydami
i nawozami dolistnymi

Asahi SL
– ARYSTA

Para-nitrofenolan sodu – 0,3 proc.;
Orto-nitrofenolan sodu – 0,2 proc.;
5-nitroguajakolan sodu – 0,1 proc.

0,6 l/ha. Stosować w warunkach stresowych
(przymrozki, susze) oraz profilaktycznie

ASH Krzem plus
– AGROSIMEX

Si – 2,5 proc.; B – 0,3 proc.; Cu – 0,6 proc.;
Mn – 0,5 proc.; Zn – 0,6 proc.

0,5 l/ha. Jesienią w fazie 3–4 liści, wiosną 2-krotnie
w okresie wegetacji

ASX Tytan plus
– AGROSIMEX

B – 2 proc.; Ti – 0,6 proc.

0,2 l/ha. Jesienią w fazie 3–4 liści, wiosną 3-krotnie
w okresie wegetacji

Elvita Amino
– ELVITA

Aminokwasy; N – 8 proc.; C – 23,5 proc.;
materia organiczna – 47 proc.

2–2,5 l/ha w sezonie wegetacyjnym

FoliQ Aminovigor lub Ascovigor – Aminokwasy lub wyciąg z alg morskich plus 2–3 l/ha, oprysk roślin jesienią oraz wielokrotnie
AGRII POLSKA
mikroelementy
wiosną do fazy kłoszenia
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Germinator SL
– NATURALCROP POLAND

Płynny koncentrat aktywnych kwasów
huminowych oraz makro- i mikroelementów;
C>5,5 g/l

Od 5 do 15 l/ha, doglebowo w okresie do trzech dni
po siewie

Humicraft Liquid
– AGROSIMEX

Kwasy humusowe-10%; alginat potasu-10%;
aminokwasy-10%; K2O-3%; Fe-0,3%

1 l/ha, oprysk co 14-21 dni, wielokrotnie w okresie
wegetacji

Humus UP
- EKODARPOL

Próchnica pok.; promieniowce; enzymy;
bakterie; grzyby

Wielokrotnie w okresie wegetacji w 5 proc. stężeniu

Immuno Activ Si
– ARKOP

N – 3 proc.; K2O – 12 proc.; SiO2 – 20 proc.

0,5 l/ha, oprysk w fazie krzewienia i strzelania
w źdźbło

Kelpak
– CHEMIROL

Ekstrakt z alg zawierający hormony roślinne:
auksyny i cytokininy

2 l/ha, oprysk od fazy 4 liści do fazy krzewienia

Plonar Active
– EKODARPOL

Materia org. – 35 proc.; kwasy humus. –
65 proc.; P2O5 – 3,5 proc.; K2O – 6,5 proc.;
CaO – 9 proc. i: Mg, S, Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo

Doglebowo, przed uprawkami przedsiewnymi,
w dawce 60 kg/ha

Plonochrony: zasadowy, P, K,
mikroel., kompletny
– EKODARPOL

Zawierają kompleks humusowy oraz
podwyższoną zawartość odpowiednich
makro- i mikroel.

Oprysk roślin w 2 proc. stężeniu w różnych
(podanych na etykiecie preparatu) fazach wegetacji

Rooter
– ARYSTA

Ekstrakt z alg zawierający hormony roślinne
oraz 13 proc. P2O5 i 5% K2O

1 l/ha, zalecane 1–2 zabiegi od fazy 3 liści do końca
krzewienia

Tytanit
– INTERMAG

Ti – 0,8 proc.

Przeciętnie 0,2 l/ha, podczas wzrostu

Idealnie czysta, demineralizowana
woda = brak wytrąceń i osadów

Humektanty surfaktanty,
Humektanty,
surfaktanty
y
antyodparowywacze,
chelatowanie EDTA, środki
zwiększające przyczepność
= wysoka efektywność zabiegu

Certyfikowana klasyfikacja WE
= potwierdzony badaniami skład
i parametry
Mikronizacja cząsteczek
= idealna przyswajalność

Surowce wyłącznie od uznanych
producentów z certyfikatem ISO
= stabilna jakość

NAJWY³SZA JAKO½¶
W STANDARDZIE
FoliQ to produkowane w Polsce pÙynne, zawiesinowe i krystaliczne nawozy
dolistne. Wyró±niaj¯ siµ wysok¯ jakoªci¯ osi¯gan¯ dziµki innowacyjnej
technologii produkcji i zachowaniu najwy±szych standardów przy doborze
surowców. Jakoª© naszych nawozów przekÙada siµ na efektywne pobieranie
skÙadników i szybkie oraz pewne od±ywienie roªlin. FoliQ to stabilne plony
o wysokich parametrach.

www.agrii.pl

cie handlowej w czystej postaci, bądź
jako dodatek do nawozów dolistnych, np. wapniowych, siarczanu
magnezu oraz wieloskładnikowych.
Ich aplikacja na część nadziemną
roślin lub do gleby zmniejsza wydatek energetyczny, niezbędny do tworzenia białek i hormonów roślinnych.
Aminokwasy stymulują ponadto
przebieg wielu procesów biochemicznych zachodzących w roślinie,
jak syntezę chlorofilu i związaną
z tym produkcję cukru w procesie
fotosyntezy, także tworzenie organów
generatywnych: kwiatów, owoców
i nasion. Poza tym zabezpieczają
rośliny przed stresem wodnym
(suszą) i termicznym (przymrozkami), ułatwiają regenerację uszkodzeń
oraz wzmacniają odporność na choroby. W konsekwencji zwiększają
kondycję i witalność roślin, co przekłada się wzrost plonów i poprawę
ich jakości.
Innego rodzaju preparaty to
wyciągi z alg morskich, w których
znajdują się hormony roślinne, aminokwasy, składniki mineralne i inne
substancje, stymulujące proces fotosyntezy oraz transport składników
mineralnych i asymilatów w roślinie.
Polecać je można w różnych uprawach, ale szczególnie korzystny
wpływ wywierają w ozimych formach zbóż i rzepaku, zarówno
w okresie jesiennym, jak też wiosennym. Na uwagę zasługują też preparaty zaliczane do środków ochrony
roślin, głównie grzybobójcze, a przy
tym wykazujące funkcje biostymulu-

nych od wielu lat na polskim rynku,
należy także: Asahi SL, Kelpak oraz
Tytanit.
W ofercie handlowej znajdują
się też preparaty poprawiające właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb, a w konsekwencji stymulujące wzrost i rozwój roślin.
Preparaty te zawierają z reguły
kwasy humusowe (szczególnie
pożądane) i fulwowe, czyli główne
składniki próchnicy glebowej, niekiedy też inne substancje, w tym
składniki pokarmowe. Oddziałują

Celowe byłoby też pozostawienie części
łanu roślin bez zabiegu, jako tzw. obiekt
kontrolny, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pewni
jego efektu plonotwórczego.
próchnico- i strukturotwórczo,
a przy tym stabilizują (utrzymują)
na pożądanym poziomie odczyn
gleby. Poza tym stymulują rozwój
korzystnych dla właściwości żyznej
i urodzajnej gleby mikroorganizmów
(bakterii, promieniowców, grzybów), a także dżdżownic. Związki
próchniczne wykazują poza tym
bardzo wysoką pojemność wodną,
dzięki czemu zatrzymują w formie
łatwo dostępnej dla roślin, nawet
pięciokrotnie więcej wody niż same
ważą. Ma to szczególne znaczenie
na lekkich, piaszczystych glebach,
gdzie niedobór wody w okresie

Na uwagę zasługują też preparaty zaliczane
do środków ochrony roślin, głównie
grzybobójcze, a przy tym wykazujące funkcje
biostymulujące, np. triazole.
jące, np. triazole. Polecane w okresie
jesiennym i wiosennym na rzepak,
wzmacniają system korzeniowy,
zwiększają odporność na mróz i suszę
oraz ograniczają nadmierny wzrost.
Jednocześnie zabezpieczają rośliny
przed groźnymi chorobami grzybowymi. Podobnie oddziałują nawozy
dolistne lub doglebowe, zawierające
przyswajalne związki krzemu. Do
klasycznych biostymulatorów, obec-
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ich stratom w wyniku wymywania
lub przechodzenia w formy trudno
dostępne dla roślin. Kwasy humusowe zawarte w tego typu preparatach zalecane są głównie do stosowania doglebowego w formie oprysku, przed wysiewem nasion lub
zaprawiania (moczenia) systemu
korzeniowego rozsady, przed jej
wysadzeniem w pole.
Wprawdzie
nie
wszystkie
zamieszczone w tabeli preparaty
można zaliczyć do klasycznych biostymulatorów, ale zarówno produ-

wegetacji roślin jest głównym czynnikiem ograniczającym plony.
Związki próchniczne wykazują przy
tym szczególnie wysoką zdolność
sorpcyjną, kilkakrotnie większą niż
mineralny kompleks sorpcyjny gleb.
Mają więc możliwość zatrzymywania (sorbowania) dużej ilości składników pokarmowych wnoszonych
do gleby w nawozach mineralnych.
Dzięki temu zapobiegają również

cenci, jak i firmy handlujące nimi,
często określają je tym mianem, bądź
sugerują takie oddziaływanie na
rośliny. W związku z tym warto
porównać
zakupiony
preparat
z innym, dotychczas stosowanym
w gospodarstwie. Celowe byłoby też
pozostawienie części łanu roślin bez
zabiegu, jako tzw. obiekt kontrolny,
zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pewni
jego efektu plonotwórczego. Niektóre
preparaty są bowiem dość drogie, ich
cena w przeliczeniu na 1 ha kształtuje się powyżej 150 zł. Jeśli jednak
przyniosą korzystny efekt plonotwórczy, wydana kwota powinna zrekompensować poniesione nakłady. Dlatego zachęcamy do tego typu eksperymentów na swoich polach. W załączonej tabeli podano jednorazową
dawkę i termin (fazę rozwojową rośliny) aplikacji preparatu na zboża,
jednak z reguły są one uniwersalne,
polecane również pod inne rośliny
uprawne, choć wówczas w innych
dawkach i terminach. W przypadku
upraw marginalnych, zlokalizowanych na niewielkiej powierzchni
w skali kraju, nie są podawane szczegółowe dane odnośnie ich stosowania. Warto się wówczas skontaktować
z producentem preparatu, ewentualnie samemu ocenić ich efekt na
części swego pola, by w następnych
latach z pełną świadomością podejmować decyzję o celowości ich stosowania.

NAWOZY EKOLOGICZNE
Organiczne nawozy biostymulujące nowej generacji L-Amino+® i L-Amino+® Humus do wszystkich rodzajów upraw do stosowania dolistnego - w formie oprysku.
Produkty L-Amino+® i L-Amino+® Humus zawierają w swoim składzie wolne aminokwasy
(L-alfa) – aktywatory wzrostu stymulujące procesy życiowe roślin neutralizujące stres wynikający
z niekorzystnych warunków uprawy. Aminokwasy są łatwo przyswajalne przez rośliny i kierowane
w miejsca ich deficytu.
Dodatkowo L-Amino+® Humus został wzbogacony najwyższej jakości kwasami humusowymi
z leonardytów.
Produkty L-Amino+® i L-Amino+® Humus łagodzą warunki stresowe na jakie narażone są rośliny
(susza, grad, przymrozki, upały, niedobory składników pokarmowych), zapewniają optymalne
warunki wzrostu i rozwoju roślin oraz powodują zwiększoną odporność roślin na choroby.
L-Amino+® i L-Amino+® Humus zostały zakwalifikowane do stosowania w uprawach ekologicznych świadectwami kwalifikacji IUNG, odpowiednio NE/332/2016 i NE/333/2016.

BIOSTYMULATORY
DO UPRAW EKOLOGICZNYCH
100% naturalne
biologicznie aktywne
aminokwasy (L-alfa)
i kwasy humusowe

100% ORGANICZNY
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www.polskieaminokwasy.pl

dr inż. Sylwester Lipski

NANOnawozy to już teraźniejszość
Na naszych oczach dokonuje się postęp w dolistnym odżywieniu roślin.
Wchodzą do użycia nowe formulacje nawozów dolistnych, produkty
zaawansowanej technologii, które mogą zrewolucjonizować podawanie
roślinom składników pokarmowych.

O

czekuje się, że w r. 2018 nastąpi
dynamiczny wzrost sprzedaży nawozów dolistnych. Spowodowane to
będzie racjonalnymi powodami:
• niekorzystne warunki pogodowe w r. 2017, a szczególnie opady
deszczu w końcówce roku, które
wypłukały glebę ze składników pokarmowych – będzie konieczność
szybkiego podania nawozów uprawom ozimym, przez liście
• rosnąca wiedza i świadomoś rolników co do znaczenia nawożenia
dolistnego i bardziej precyzyjnego
wypozycjonowania
odżywiania
dolistnego w technologii produkcji
roślinnej
• wygoda – nawozy dolistne można
stosować wraz z zabiegami ochrony roślin (brak dodatkowych kosztów przejazdów, załadunku, transportu) i większa niż przy nawozach
doglebowych możliwość sterowania wzrostem i rozwojem roślin.
Jeszcze do niedawna, składniki pokarmowe w nawozach płynnych (dolistnych) występowały w większości
w formach tlenków, soli kwasów nieorganicznych i czasami organicznych,
chelatów lub skompleksowane. Cząsteczki tych związków mają wielkość
od kilkudziesięciu do kilkuset mikrometrów (μm). Od niedawna, w obrocie
pojawiły się nowe formy, w jakich pierwiastki pokarmowe mogą być podawane roślinom: nanocząsteczki. Można
spotkać się z określeniem nanomateriały, nanoelementy, nanopierwiastki
lub nanonawozy. W zasadzie, powinno to oznaczać to samo, czyli w takim
produkcie powinny znajdować się
pierwiastki pokarmowe w większości
w postaci cząsteczek mniejszych od
100 nanometrów (nm). Komisja Europejska 18 października 2011 r. wydała
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zalecenie dotyczące definicji nanomateriału (nr 2011/696/UE). Znalazła się
w nim definicja nanomateriału: „Nanomateriał” oznacza naturalny, powstały
przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź
aglomeratu, w którym co najmniej 50
proc. lub więcej cząstek w liczbowym

rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie
1 nm – 100 nm. Przytoczenie tej definicji jest ważne, ponieważ na rynku
pojawiają się różne produkty, które
opatrzone są przekazem marketingowym „nano”. Można kupić płyn do
mycia szyb „nano”, pisać atramentem
„nano” do piór wiecznych, umyć wło-

Nanocząsteczki w nawozach mają rozmiary
mniejsze niż 50 nanometrów, aby móc
przechodzić przez kanały plazmodesmowe
w ścianach komórkowych.

sy szamponem „nano”, wlać do zbiornika w samochodzie dodatek „nano”
do paliwa, umyć ręce mydło „nano”
itp. Najczęściej jednak ten termin jest
nadużywany, wyłącznie w celu marketingowym, gdyż ma on utożsamiać

dostaną się do wnętrza liścia, trafiają
do przestrzeni międzykomórkowych
i trafiają na następną barierę, jaką są
ściany komórkowe. Ściany (membrany) komórkowe są bardzo skuteczną,
aktywną obroną wnętrza komórek.

Po zastosowaniu na łan roślin, nanocząsteczki
wnikają do wnętrz komórek w ciągu 1–2 godzin.
Taką szybkością działania nie może pochwalić się
z żaden nawóz zawierający sole lub chelaty.

produkt z zaawansowaną technologią,
co często jest nieprawdą.
Zadając sobie pytanie, po co nanocząsteczki w żywieniu roślin, należy przypomnieć, jak rośliny pobierają
składniki pokarmowe przez liście. Barierą chroniącą liść przed środowiskiem
zewnętrznym jest epiderma (skórka),
która dodatkowo pokryta jest woskiem
(kutykulą). W epidermie znajdują się
aparaty szparkowe, o rozmiarze, średnio do 3 do 5 mikrometrów (3000–5000
nanometrów). Aparaty szparkowe służą roślinie do wymiany gazowej, ale są
to także wrota, którymi wchodzą do rośliny składniki pokarmowe z nawozów
dolistnych. Cząsteczki nawozów, które

.
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Chronią ją przed związkami chemicznymi, które mogą zagrażać jej funkcjonowaniu, stabilności. Z tego powodu,
cząsteczki nawozów, które trafią do
wnętrza liścia muszą najpierw przejść
do form chemicznych, które mogą
przedostać się przez plazmodesmy do
wnętrza komórek, gdzie wezmą udział
w procesach metabolicznych rośliny.
Plazmodesmy są to organelle komórek
(wypustki cytoplazmatyczne), którymi
komórki kontaktują się między sobą,
oraz wymieniają związki chemiczne
z tkankami przewodzącymi i przestworami międzykomórkowymi. Niestety, cząsteczki nawozów dolistnych,
ze względu na swoje duże rozmiary,

nie mogą przenikać swobodnie przez
plazmodesmy do wnętrz komórek. Kanały plazmodesmowe w membranach
komórkowych mają rozmiary zbliżone
do 50 nanometrów. Cząsteczki nawozu
dolistnego, których rozmiary są setki
lub nawet tysiące razy większe, przez
te otwory nie przejdą. Sole lub chelaty
pierwiastków pokarmowych, w roztworze w przestrzeni międzykomórkowej
dysocjują na jony posiadające określony ładunek elektryczny. Aby przeszły
przez pory w ścianach komórkowych,
muszą być dołączone do specjalnych
białek transportowych. Pula tych białek w tkankach roślin jest ograniczona
i mogą one przenieść do wnętrza komórek tylko ograniczoną część składników
pokarmowych, które zostały wniesione
w nawozie dolistnym. Dlatego dużą
część składników z nawozów dolistnych rośliny nie wykorzystują w pełni
lub nie od razu.
Nanonawozy pozbawione są ułomności nawozów klasycznych. Nanocząsteczki w takim nawozie, powinny
mieć rozmiary mniejsze niż 100 nanometrów (zgodnie z definicją Komisji
Europejskiej). Oczywiście, nie może
to być tylko deklaracja producenta nawozu, że zawiera nanocząsteczki, bo
niektórzy nadużywają tego terminu.
Warto pytać o certyfikat, raport z badań takiego nawozu wykonany przez
laboratorium akredytowane do badania
nanomateriałów. Jednym z niewielu
w Europie jest Instytut IKTS Fraunhofer z Drezna, posiadający odpowiednią
aparaturę, doświadczenie i akredytacją
do badania zawartości nanocząsteczek.
Nanocząsteczki w nawozach mają rozmiary mniejsze niż 50 nanometrów,
aby móc przechodzić przez kanały
plazmodesmowe w ścianach komórkowych. Nanocząsteczki są otoczkowane
polisacharydami pochodzenia biogennego, w celu uniknięcia ich odrzucenia przez mechanizmy selektywnego
transportu przez plazmodesmy. Ponieważ cząsteczki w nanonawozach są
to jony metali, posiadają one ładunek
elektryczny. Otoczka polisacharydowa
czyni je elektrycznie obojętnymi dla
membran komórkowych i mogą one
przechodzić swobodnie przez kanały
plazmodesmowe. W ten sposób wykazują większą efektywność w stosunku
do cząsteczek nawozów klasycznych,
które po dysocjacji w przestworach
międzykomórkowych nie są elektrycznie obojętne.
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Nanonawozy zawierają cząsteczki
metali: żelaza (Fe), cynku (Zn), miedzi
(Cu), manganu (Mn), molibdenu (Mo),
kobaltu (Co), a nawet metalu bardzo
rzadkiego w nawożeniu, jakim jest selen (Se). To są pierwiastki funkcjonalne, w odróżnieniu od pierwiastków
pokarmowych (azot, fosfor, węgiel,
tlen, siarka), które są wykorzystywane do budowy związków tworzących
tkanki roślinne. Wymienione wcześniej
metale są kofaktorami, które aktywizują enzymy katalizujące przemiany
metaboliczne w tkankach roślinnych.
Upraszczając, można powiedzieć, że
od aktywności metali Fe, Zn, Cu, Mn,
Mo, Co, Se zależy przebieg procesów

Jak wiele stymulatorów wzrostu, nanonawozy
świetnie sprawdzają się jako narzędzia do
regeneracji roślin po wystąpieniu stresów
fotosyntezy, syntezy białek, tłuszczy,
węglowodanów w roślinach. Jeszcze
bardziej upraszając, można powiedzieć, że od koncentracji jonów tych
metali w formach bioaktywnych dla
roślin, zależy wzrost, rozwój i plonowanie roślin.
Metale w nanonawozach znajdują
się w niskim koncentracjach i są stosowane w dawkach określanych w set-

W nanotechnologii upatruje się dużą szansę
dla rolnictwa, gdyż umożliwia ona radykalne
zmniejszanie dawek środków ochrony czy
składników pokarmowych,
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kach mililitrów na hektar. Dawki te są
jednak wystarczające, gdyż wykorzystanie składników z tych nawozów jest
100-procentowe. Ze względów wcześniej opisanych, wszystkie trafiają tam,
gdzie są potrzebne i wykorzystywane,
czyli do wnętrza komórek.
Nanonawozy są stymulatorami wzrostu: podtrzymują na wysokim poziomie
reakcje biochemiczne w komórkach roślinnych i akcelerują wytwarzanie białek, węglowodanów, tłuszczy i związków
bioaktywnych w roślinie. Po zastosowaniu na łan roślin, nanocząsteczki wnikają
do wnętrz komórek w ciągu 1–2 godzin.
Taką szybkością działania nie może pochwalić się z żaden nawóz zawierający
sole lub chelaty.
Nanonawozy można stosować wraz
z każdym zabiegiem nalistnym: nawozem, czy środkiem ochrony roślin. Nie
ma ryzyka przedawkowania, ze względu
na niskie, zalecane dawki. Oczywiście,
producenci wskazują także fazy, w jakich nanonawóz powinien być stosowany obligatoryjnie, tj. fazy krytyczne
wzrostu. Jak wiele stymulatorów wzrostu, nanonawozy świetnie sprawdzają
się jako narzędzia do regeneracji roślin
po wystąpieniu stresów (biotycznych
i abiotycznych). W odróżnieniu od innych stymulatorów, nie są dodatkowym
czynnikiem stresogennym, gdyż ich
koncentracja i współczynnik zasolenia
jest dużo niższy niż wody deszczowej.
Na koniec, należy zadać sobie pytanie, czy nanonawozy są chwilową
modą (jak aminokwasy, czy ekstrakty
roślinne), czy nową generacją nawozów
dolistnych? Aktualnie na świecie, jest
w obrocie około 300 produktów opartych o technologię nanocząsteczek, do
stosowania w rolnictwie (nawozy, środki ochrony roślin, regulatory wzrostu
i in.). W nanotechnologii upatruje się
dużą szansę dla rolnictwa, gdyż umożliwia ona radykalne zmniejszanie dawek środków ochrony czy składników
pokarmowych, z tysiące razy mniejszym obciążeniem środowiska. Poza
tym, nanocząsteczki są precyzyjnym
narzędziem (jak skalpel chirurgiczny),
które działa tam, gdzie tego chcemy
i wywołuje te efekty, których chcemy.

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi
Azot stabilizowany inhibitorem zapobiegający ulatnianiu amoniaku oraz
ograniczający wymywanie
Zawiera łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do
zastosowania posypowego

AGRII POLSKA

Super N 46

AGRII POLSKA

Dalmag S + Zn 17 % MgO

wiosna

AGRII POLSKA

Dalmag SK
+ Zn

wiosna

Zawiera potas oraz łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do
zastosowania posypowego

AGRII POLSKA

ABS Canola

wiosna

Nawóz otoczkowany specjalną powłoką, zapobiegający stratom fosforu,
uwstecznianiem

FOSFAN SA

SUPROFOS 25

300-700 kg/ha.
Zaleca się stosowanie przed
sadzeniem ziemniaków,
dopuszczalne jest również
zastosowanie pogłówne.

FOSFAN SA

MagSul

FOSFAN SA

MagSul Power

Nawóz w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i
zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie
wszystkich składników pokarmowych. Stosowana technologia produkcji
zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu.
Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przed sadzeniem ziemniaków,
dopuszczalne jest również zastosowanie pogłówne. Nawóz można stosować
także 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.
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. Zaleca się stosowanie
nawozu przed sadzeniem ziemniaków, dopuszczalne jest także zastosowanie
pogłówne. Nawóz można stosować także pod ozime i jare rośliny uprawne.
Nawóz magnezowo – siarkowy szczególnie polecany pod rośliny o
wysokich wymaganiach względem magnezu i siarki. Składniki nawozu są
łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz ma postać granulatu, co zapewnia
równomierny wysiew. MagSul Power może być stosowany na wszystkich
typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno w uprawie polowej, jak
i pod osłonami.

FOSFAN SA

SuproFoska 20

FOSFAN SA

SuproFoska 11

FOSFAN SA

SUPROPLON

FOSFAN SA

Superfosfat
prosty

FOSFAN SA

SuproFoska 15

FOSFAN SA

KalPro 40
NOWOŚĆ!

LUVENA S.A.

LUBOFOS
POD
ZIEMNIAKI

.
NAWOZENIE 2018

46 % N
35% SO3
0,1% Zn
20 % K2O
11% MgO
24% SO3
0,1% Zn
6% N
18% P
34% K
5% S
5% N,
10% P2O5,
25% K2O,
2,5% CaO,
2% MgO,
13% SO3

Magnez (MgO) 18%
całkowity (15% MgO
rozpuszczalnego
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna
w wodzie).
Magnez (MgO) 22%
całkowity (17% MgO
rozpuszczalnego
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna
w wodzie).
10% P2O5,
20% K2O,
5% CaO,
4% MgO,
15% SO3
4% N,
11% P2O5,
11% K2O,
7% CaO,
27% SO3
12% N,
5% P2O5,
10% K2O,
2% MgO,
35% SO3
19% P2O5
10% CaO
28% SO3

wiosna

100-300 kg/ha. Zaleca się
stosowanie przed sadzeniem
ziemniaków, dopuszczalne
jest również zastosowanie
pogłówne.
100-250 kg/ha. Może być
stosowany przedsiewnie
i pogłównie.

300-450 kg/ha.
Zaleca się stosowanie przed
sadzeniem ziemniaków,
dopuszczalne jest również
zastosowanie pogłówne.
300-500 kg/ha.
Zaleca się stosowanie przed
sadzeniem ziemniaków,
dopuszczalne jest również
zastosowanie pogłówne.
500-700 kg/ha.
Zaleca się stosowanie przed
sadzeniem ziemniaków,
dopuszczalne jest również
zastosowanie pogłówne.
200-350 kg/ha.
Zaleca się stosowanie przed
sadzeniem ziemniaków,
dopuszczalne jest również
zastosowanie pogłówne.
5% N
500-700 kg/ha. Zaleca się
10%P2O5
stosowanie przed sadzeniem
15%K2O
ziemniaków, dopuszczalne
24% SO3
jest również zastosowanie
pogłówne.Przy stosowaniu
obornika, dawkę należy
zmniejszyć o ok. 20%
40% K2O (rozpuszczalnego 200-300 kg/ha. Zaleca się
w wodzie), 5% MgO
stosowanie przed sadzeniem
(rozpuszczalnego w
ziemniaków, dopuszczalne
wodzie), 11% SO3
jest również zastosowanie
(rozpuszczalnego w
pogłówne.
wodzie)
Nawóz NPK (Mg,S) 3,5-725 - (2,5-19,5)

ziemniaki

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Zaleca się stosowanie
przed sadzeniem ziemniaków, dopuszczalne jest również zastosowanie
pogłówne.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Zaleca się stosowanie
przed sadzeniem ziemniaków, dopuszczalne jest również zastosowanie
pogłówne.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Zaleca się stosowanie
przed sadzeniem ziemniaków, dopuszczalne jest również zastosowanie
pogłówne.
Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Zaleca
się stosowanie przed sadzeniem ziemniaków, dopuszczalne jest również
zastosowanie pogłówne.
Kompleksowy nawóz granulowany do stosowania przedsiewnego (zalecane)
i pogłównego. Posiada odpowiednie proporcje składników pokarmowych,
jednakowe w każdej granuli nawozowej, dzięki czemu zapewnia wysoki
i dobry pod względem jakościowym plon uprawianych roślin. Zaleca
się stosowanie przed sadzeniem ziemniaków, dopuszczalne jest również
zastosowanie pogłówne.
Granulowany nawóz potasowy z dodatkiem magnezu i siarki zalecany do
stosowania na wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne
z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru. KalPro 40
zawiera dobrze rozpuszczalne w wodzie związki potasu, magnezu i siarki.
Przeznaczony jest do bieżącego zaspakajania potrzeb pokarmowych roślin,
jak również poprawy zasobności gleb, głównie w potas. Zaleca się stosowanie
przed sadzeniem ziemniaków, dopuszczalne jest również zastosowanie
pogłówne.
• polecany szczególnie do nawożenia ziemniaków
• do stosowania zwłaszcza na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności
w fosfor oraz nie nawożonych organicznie
• wpływa bardzo korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi dzięki
zawartości potasu w formie siarczanowej
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
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NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
3,5-10-20

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

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

Nawóz K (Ca, Mg, S)
40 – (4,5-4-13)

• przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie
rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru
w nawozie
• bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych
użytków zielonych
• polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności
gleb w potas
• zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

LUVENA S.A.

LUBOFOS
5-10-25

Nawóz NPK (S)
5-10-25 - (15)

• pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie okopowe, rzepak ozimy, rośliny
na paszę
• szczególnie polecany w uprawie roślin siarkolubnych t.j. rzepak, kapusta,
czosnek i cebula
• szczególnie polecany na gleby ubogie w potas
• posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu i siarki
• w uprawie roślin ozimych zapewnia niezbędne ilości azotu w okresie
jesieni
• w przypadku roślin jarych pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek
azotu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

Superfosfat
granulowany

Superfosfat prosty
P (Ca, P)
19 – (25-31,5)

do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest
uruchamiana przez cały okres wegetacji rośliny

POLCALC

Polcalc
III Generacji

98% CaCO3

400-500 kg/ha

GRUPA AZOTY, PULAN®
PUŁAWY
Saletra

Nawóz azotowy
Azotan amonu 34N
Zawartość azotu
całkowitego – 34% N
Zawartość azotu
amonowego – 17% N
Zawartość azotu
azotanowego – 17% N

Do stosowania przedsiewnego • Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy
i pogłównego
polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy
owocowe oraz trawniki.
• Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
• Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową
i powoli uwalnianą, amonową.
• Zawiera dodatkowo magnez.
• Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.

GRUPA AZOTY, PULREA®
PUŁAWY
Mocznik 46N

Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.
Można stosować w formie
oprysku drobnokroplistego.
Jednorazowa dawka mocznika
PULREA® nie powinna przekraczać 250 kg/ha, w formie
roztworu do dolistnego dokarmiania: 3 - 20 kg/ha.

GRUPA AZOTY, PULGRAN®
PUŁAWY
Mocznik 46N

Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

Do użytkowania
• Jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie
przedsiewnego i pogłównego.
rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe,
Jednorazowa dawka mocznika
drzewa i krzewy owocowe i ozdobne oraz trawniki.
PULGRAN® nie powinna
• Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb bardzo
przekraczać 250 kg/ha.
kwaśnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.
• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń
mechanicznych.
• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

amonowa 34 N

Grupa Azoty,
Puławy
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RSM®
Roztwór
saletrzanomocznikowy

Dawka/Termin

Wysokoskoncentrowany
Stosowany do nawożenia
nawóz azotowy w formie
przedsiewnego i pogłównego.
wodnego roztworu
saletrzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany
jest w trzech rodzajach
dostosowanych do różnych
temperatur transportu i
przechowywania.
Zawartość azotu
całkowitego – 32% N, 30%
N, 28% N
Zawiera wszystkie
dostępne formy azotu
(azotanową – 25%,
amonową – 25%, amidową
– 50%)

Właściwości produktu. Uwagi
• uniwersalny - do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża
ozime i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo
dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach
rozwojowych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

Zbyt wysokie pH (powyżej 5,5-6,0) może przyczynić się do wystąpienia
parcha ziemniaka

• Do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone,
rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
• Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim
odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.

• Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż,
rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw
warzywniczych i sadowniczych.
• Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
• Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
• Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach niedoborów wilgoci
w glebie.
• Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
• Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY, RSM® S
PUŁAWY
Roztwór

saletrzanomocznikowy
z dodatkiem
siarki

GRUPA AZOTY, PULSAR®
PUŁAWY
Siarczan
amonu

GRUPA AZOTY Siarczan
SA
Amonu:

AS 21 macro
AS 21 select

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
S.A.
makro

N(CaO, MgO)
27(2,4)

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
S.A.
standard

N(CaO, MgO)
27-(2-4)

Skład
Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzanomocznikowy z siarką
otrzymywany na bazie
roztworu saletrzanomocznikowego i roztworu
mocznika z siarczanem
amonu.
Zawartość azotu
całkowitego – 26%
Zawartość azotu
amonowego – 6,6%
Zawartość azotu
azotanowego – 4%
Zawartość azotu
amidowego – 15,4%
Zawartość siarki – 3% S
Nawóz azotowy z siarką
Zawartość azotu
całkowitego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość azotu
amonowego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość siarki – 24,2% S
Azot całkowity (amonowy)
21%
Siarka siarczanowa 24%S
(60%SO3) - całkowicie
rozpuszczalna w wodzie

Typowy nawóz przedsiewny.

Dawki kg/ha na
w zależności od potrzeb
nawożenia azotem:
ziemniak na oborniku: 100
(bardzo małe i małe), 150
(średnie),
ziemniak bez obornika: 150
(bardzo małe i małe), 200
(średnie).
27% (m/m) AZOTU (N)
Dawki kg/ha na każde 10
całkowitego w formie:
ton bulw
azotu (N) amonowego
w zależności od potrzeb
13,5% (m/m)
nawożenia azotem,
azotu (N) azotanowego
ziemniak na oborniku: 110
13,5% (m/m)
(bardzo małe i małe), 130
co najmniej 2% (m/m)
(średnie), 150 (duże i bardzo
TLENKU WAPNIA (CaO)
duże),
rozpuszczalnego w wodzie ziemniak bez obornika: 150
co najmniej 4% (m/m)
(bardzo małe i małe), 167
TLENKU MAGNEZU
(średnie),185 (duże i bardzo
(MgO) całkowitego
duże).
27% (m/m) AZOTU (N)
Dawki kg/ha na każde 10
całkowitego w formie:
ton bulw
azotu (N) amonowego
w zależności od potrzeb
13,5% (m/m)
nawożenia azotem,
azotu (N) azotanowego
ziemniak na oborniku: 110
13,5% (m/m)
(bardzo małe i małe), 130
co najmniej 2% (m/m)
(średnie), 150 (duże i bardzo
TLENKU WAPNIA (CaO)
duże),
rozpuszczalnego w wodzie ziemniak bez obornika: 150
co najmniej 4% (m/m)
(bardzo małe i małe), 167
TLENKU MAGNEZU
(średnie),185 (duże i bardzo
(MgO) całkowitego
duże).
25% MgO
100–150 kg/ha
50% SO3
przed sadzeniem

K+S KALI

ESTAKieserit

AGROSIMEX

Rosahumus

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

AGROSIMEX

Liqhumus

18% kwasy humusowe
3% K2O
0,2% Fe

AGROSIMEX

Delsol

AGROSIMEX

Rhizosum N

3% azotu (N)
całkowitego oraz węgiel
i „Co-formulator” stymulujący
rozwój pożytecznych
bakterii glebowych.
1.000.000.000 j.t.k. /1g
bakterii Azotobacter
vinelandii

.
NAWOZENIE 2018

Dawka/Termin
Do nawożenia przedsiewnego
i pogłównego.

3–6 kg/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion
w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l.
20-40 l/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion
w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l
wody
1 l/ha wody. Nawóz należy
stosować przed
siewem ,po siewie lub po
wschodach roślin.
25-50 g/ha po ruszeniu
wegetacji wiosennej

Właściwości produktu. Uwagi
• RSM®S może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie
rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także warzywa.
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy, roślin
okopowych.
• Posiada w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej.
• Doskonały dla roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę.
• Jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

ziemniaki

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

• Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na
glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy
są systematycznie wapnowane.
• Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
• Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
• Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat
azotu.
Nawóz krystaliczny o zabarwieniu od kremowego do szaro-beżowego, nie
zbrylający się trwale.
Gęstość nasypowa: selekcjonowany: 1,035 kg/dm3, makro: 1,025 kg/dm3

Nawóz granulowany o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Granule
wielkości 2-6 mm stanowią co najmniej 95% masy nawozu a jego gęstość
nasypowa wynosi 1,0 kg/dm3. Saletrzak 27 makro to azotan amonu z
wypełniaczem w postaci mączki dolomitowej zawierającej wapń i magnez.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do
beżowego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią
nie mniej niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

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.
Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy.
Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy
Biologiczny regenerator gleby

Szczepionka bakteryjna Azotobacter vinelandii wiążących wolny azot
z powietrza.Podnosi efektywność zastosowanych nawoz,ów azotowych,
pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%
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Nazwa handlowa

Skład
12-12-17-2+S+mikro
10-8-24-3+S+mikro
5-12-24_3+ S+mikro

Dawka/Termin
150-400 kg/ha. Nawozy
stosować przed sadzeniem
ziemniaków.

Właściwości produktu. Uwagi
Granulowane ,bezchlorkowe nawozy – idealne do nawozenai roślin
wrażliwych na chlor

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 21%
N 4%
P2O5 10%
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
Zn 0,15%
B 0,2%

300–500 kg/ha

EUROFERTIL TOP 51 NPK to uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu,
siarki, boru i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC.
Wzbogacony o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój
roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Zalecany
do stosowania przedsiewnego. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w
formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi
pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

Physiomax 975 PHYSIO+

200–400 kg/ha

PHYSIOMAX 975 zawiera łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC, który
korzystnie wpływa na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia
organicznego. Kompleks PHYSIO+ zawarty w nawozie poprawia wigor roślin
oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa pobieranie fosforu i potasu oraz
podnosi odporność zbóż na wymarzanie. Rozwiązanie polecane na stanowiska
wysoko zasobne w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego
nawożenia NPK.

TIMAC AGRO

Eurofertil
TOP 35 NP

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 18%
N 15%
P2O5 20%
MgO 3%
SO3 18%
Zn 0,5%

200–300 kg/ha

EUROFERTIL TOP 35 NP to nawóz NP z dodatkiem magnezu, siarki i cynku
oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC. Wzbogacony o aktywny
kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój roślin jesienią i ogranicza
podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji
w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z
innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. Polecany
szczególnie w siewie rzędowym.

TIMAC AGRO

Eurofertil 33
N-Process

N-PROCESS®
Mezocalc 14%
N 8%
P2O5 8%
K2O 17%
MgO 3%
SO3 37%
B 0,15%
Zn 0,1%

300–600 kg/ha

EUROFERTIL 33 N-PROCESS to nawóz z optymalną formą potasu
dla roślin wrażliwych na chlor. Azot występuje w dwóch formach
(amonowej i amidowej). Zawartość magnezu, siarki oraz kompleksu
N-PROCESS wpływają na wyższą efektywność odżywiania azotem poprzez
wspomaganie rośliny pochodną Indolu (pobieranie i przetwarzanie azotu)
oraz zabezpieczenie go siatką organiczno-wapniową przed ulatnianiem
i wymywaniem. Dodatek mikroelementów oraz wapnia gwarantuje wysoki
plon oraz jego lepszą jakość.

TIMAC AGRO

Sulfammo 23
N-Process

N-PROCESS®
Mezocalc 12%
N 23%
MgO 3%
SO3 31%

200–300 kg/ha

SULFAMMO 23 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu
i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC.
Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność
nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego nawozu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu.
Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

TIMAC AGRO

Sulfammo 30
N-Process

N-PROCESS®
Mezocalc 12%
N 30%
MgO 3%
SO3 15%

200–300 kg/ha

SULFAMMO 30 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu
i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC.
Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność
nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego nawozu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu.
Polecany w uprawach wymagających długotrwałego efektu działania.

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE BIO

Skład minimum:
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% Fosfor P2O2;
6,5% - Potas K2O;
9% - Wapń CaO;
0,2% Magnez MgO;
0,4% - Siarka S;
9 mg/kg Miedź Cu;
43 mg/kg – Cynk Zn;
34 mg/kg- Mangan Mn;
31 mg/kg- Bor B;
980 mg/kg- Żelazo Fe;
1,8 mg/kg Molibden Mo;
pH 9,6

Cykl roczny 100 kg/ha;
Cykl 5 letni 500 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi na przemieszczanie
nawozu z wierzchnią warstwą
gleby (do10cm). PLONAR
ACTIVE rozsiewamy równomiernie na powierzchni
pola. Nawóz można również
stosować w uprawach uproszczonych. PLONAR ACTIVE
można stosować jednocześnie
z innymi nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
6% Fosfor P2O2;
20% - Potas K2O;
5% - Wapń CaO;
1% Magnez MgO;
2% - Siarka S;

125kg-500kg/ha
(w zależności od zasobności
gleby w składniki pokarmowe)
Przed sadzeniem i planowanymi uprawkami pozwalającymi na przemieszczanie
nawozu z wierzchnią warstwą
gleby (do15cm). PLONAR
ACTIVE rozsiewamy równomiernie na powierzchni
pola. Nawóz można również
stosować w uprawach uproszczonych. PLONAR ACTIVE
można stosować jednocześnie
z innymi nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

AGROSIMEX

Rosafert

TIMAC AGRO

Eurofertil TOP
51 NPK

TIMAC AGRO

Mezocalc 76%
MgO 3%

granulowany
nawóz organiczno- mineralny

EKODARPOL
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Nazwa handlowa

CALDENA®

MacroSpeed®
OPTIMA

Skład
PK (Ca, S) 18-30 (6-6,5)
+ Zn 0,3%, Mn 0,2%

Dawka/Termin
Dawka: 250-500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie

CALDENA®

MacroSpeed®
PERFECT

PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5)
+ Zn 0,5%

Dawka: 250-500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

CALDENA®

MacroSpeed®
GREEN

MgO 25%
SO3 50%

Dawka: 140-240 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany produkowany w Holandii. Wysoka
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku
i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra
rozpuszczalność, fosfor w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne.
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor
w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne. Daleki zasięg rozrzutu
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.
Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu
(MgO 25%) i siarki (SO3 50%) rozpuszczalnych w wodzie. Bardzo szybka
rozpuszczalność i przyswajalność składników przez rośliny. Najwyższa jakość
i wyrównana granulacja. Równomierny i szeroki wysiew nawozu.

ziemniaki
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NAWOZY DOLISTNE
Firma

Skład
Foliq Makro PK MAKROELEMENTY g/l
N 120
P2O5 240
K2O 240
MIKROELEMENTY g/l
B 0,49
Cu 0,60
Fe 1,50
Mn 0,15
Mo 0,10
Zn 0,45

Dawka/Termin
2-3 l/ha
od fazy formowania pędów
do fazy 40% końcowej masy
bulw

Właściwości produktu. Uwagi
Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

AGRII POLSKA

Foliq MagSKop MAKROELEMENTY g/kg

3-5 kg
Od fazy formowania bulw
osiągnięćia 40% docelowej
masy bulw

Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający wysoką zawartość magnezu,
potasu i siarki

AGRII POLSKA

Foliq BorMnS

2 kg/ha
Zabiegi od fazy 4 liści do
początku kwitnienia

Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający wysoką zawartość boru,
manganu i siarki

AGRII POLSKA

Foliq Zn+ Cyn- MIKROELEMENTY g/l
kowo-Borowy B 54,8

2 l/ha
od początku intensywnego
wzrostu do kwitnienia

Cynk (Zn) całkowicie chelatowany EDTA. Mikroelementy całkowicie
rozpuszczalne w wodzie
Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

AGROCONSULT

Agriker
Silicium

0,5-1 litr/ha
2-3 razy co 14 dni

Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi
plonowanie i odporność na suszę

AGROCONSULT

Artal Grain

AGROCONSULT

Agriker żel
13-13-13

FOSFAN SA

AGRII POLSKA

Nazwa handlowa

N 30
MgO 140
K2O 200
SO3 450

MAKROELEMENTY g/l
N 10
K2O 12
SO3 252
MIKROELEMENTY g/l
B 79
Mn 154

Zn 54,8

17% Si

0,5-1,5 l/ha, 1-3 razy
Płynny NPK po 13% plus
mikro

2-3 l/ha, 2-3 razy

Szybkie uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów

Fructus Profes- 11% N
sional NPK 11- 52% P2O5
8% K2O
52-8 + mikro

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 krzewienie 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.

Fructus Professional NPK
12-12-36 +
mikro

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.

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.

FOSFAN SA

.
NAWOZENIE 2018

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.

89

NAWOZY DOLISTNE
Firma

90

Nazwa handlowa

Skład

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

Właściwości produktu. Uwagi
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.

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.

Zintrac
(Zn 700 g/l)

700 g/l cynku (Zn)

Dawka: 1 l/ha.
Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom cynku oraz dla
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. poprawy wysokości i jakości plonu.
Tydzień po całkowitych
wschodach roślin na plantacji. W przypadku silnych
niedoborów zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach.

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Bortrac
(B 150 g/l)

150 g/l boru (B)
Boroetanolamina

Dawka: 1 l/ha.
Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom boru oraz dla poprawy
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. wysokości i jakości plonu.
Tydzień po całkowitych
wschodach roślin na
plantacji. Przy silniejszych
niedoborach zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach.

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Hydromag
(MgO 500 g/l)

33,1% = 500 g/l tlenek
magnezu (MgO)

Dawka: 1-2 l/ha.
Zaleca się stosowanie w celu
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. zapobiegania niedoborom magnezu oraz dla poprawy wysokości i jakości
Nie wcześniej niż tydzień po plonu
całkowitych wschodach roślin
na plantacji. W przypadku
silnych niedoborów zabieg
powtórzyć po 10-14 dniach.

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Mantrac
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn)

Dawka: 1 l/ha.
Zaleca się stosowanie celu
Zalecana ilość wody: 200 l/ha. zapobiegania niedoborom manganu oraz dla poprawy wysokości i jakości
Tydzień po całkowitych
plonu.
wschodach roślin na
plantacji. W przypadku
silnych niedoborów zabieg
powtórzyć po 10-14 dniach.

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Seniphos
(Fosfor +
Wapń)

3% azot (N) całkowitego
(1% azot azotanowy, 2%
azot amonowy), 23,6% =
310 g/l pięciotlenek fosforu
(P2O5), 4,3% tlenek wapnia
(CaO)

Dawka: 10 l/ha.
Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom fosforu i wapnia oraz
W celu przyspieszenia wzrodla poprawy wysokości i jakości plonu.
stu po wschodach stosować
tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
Dawka: 15 l/ha.
W celu zwiększenia ilości
bulw: zastosować w okresie
tworzenia bulw (tj., kiedy
50% zakończeń stolonów ma
większą średnicę, niż reszta
stolonów).
Dawka: 5-10 l/ha.
W celu zwiększania wielkości
bulw: minimum 2 zabiegi.
Pierwszy zabieg wykonać
w czasie powiększania się
bulw (tzn., kiedy pierwsze
wykształcone bulwy mają
średnicę większą niż 10 mm),
kolejne zabiegi wykonywać co
10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200400 l/ha.

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

5kg 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.

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.

FOSFAN SA

Fructus
Plantator NPK
6-3-6 + mikro

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

31% SO3
0,9% B
1% Mn

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
Po pierwszym tygodniu od
pełnych wschodów.

FMC

Zinc 69

Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

FMC

Hi–Phos

P2O5 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

AGROSIMEX

ASX Plus

AGROSIMEX

Rosasol
8–24–34

AGROSIMEX

Rosasol
15–30–15

AGROSIMEX

Fosfiron Mg

AGROSIMEX

Bolero

AGROSIMEX

k-leasaf

Gama nawozów makro
i mikroelementowych
w zależności od potrzeb
o zwiększonej zawartości
fosforu, potasu, magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez Plus
ASX Makro Plus
8% N
24% P2O5
34% K2O
2% MgO
Mikroelementy: bor,
miedź, żelazo, mangan,
cynk
15% N
30% P2O5
15% K2O
7,9% SO3
Mikroelementy: bor,
miedź, żelazo, mangan,
cynk
3% N
39,5% P2O5
9,9% MgO
9,2% B 120 g/l
Bor w postaci
dziesięciowodnego
pentaboranu sodu
Dodatek sorbitolu
zapewnia szybkie
pobieranie B i włączanie
w metabolizm
52% K2O
+ 47%SO3

AGROSIMEX

ASX CaTS

9% CaO,
25% SO3

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks FERTIACTYL®
N 13% (162,5 g/l)
P 5% (62,5 g/l)
K 8% (100 g/l)

5 l/ha

TIMAC AGRO

Fertileader
Gold BMo

Kompleks
SEACTIV®
B 5,7% (70 g/l)
Mo 0,35% (4 g/l)

4 l/ha

TIMAC AGRO

Fertileader
Vital-954

Kompleks
SEACTIV®
NPK 9%-5%-4% (104 g/l)–
(58 g/l)–(46g/l)
B 0,05% (0,580 g/l)
Mn 0,10%
(0,116 g/l)
Mo 0,01% (0,116 g/l)
Cu 0,02% (0,232 g/l)
Zn 0,05% (0,580 g/l)
Fe 0,02% (0,232 g/l)

4–5 l/ha

.
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Właściwości produktu. Uwagi
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.
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.

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 trakcie
wzrostu bulw. Drugi oprysk
powinien być uzależniony od
wyniku analizy tkanek roślin
i mieć miejsce nie później niż
10 dni po pierwszym zabiegu.
Po wytworzeniu pokroju
Uzupełnianie makro i mikroelementów.
rośliny, przed zwarciem
międzyrzędzi
2–4 kg/ha
w 200–300 l wody.

ziemniaki

NAWOZY DOLISTNE
Firma

Przed zwarciem międzyrzędzi Nawóz makro i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników
4–5 kg/ha
pokarmowych.
w 200–300 l wody.

Przed zwarciem międzyrzędzi Nawóz makro i mikroelementowy uzupełniające niedobory składników
4–5 kg/ha
pokarmowych.
w 200–300 l wody.

1–2 zabiegi w okresie
wiązania bulw
2–4 l/ha w 200–300 l wody.
Po wytworzeniu pokroju
krzaka, powtórzyć zabieg po
14 dniach –
1,5 l/ha w 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.
Uzupełniające odżywianie borem.

Po wytworzeniu pokroju
krzaka i 10-14 dni póxniej
4-8 kg/ha
10-20L/ha

Doskonałe źródło potasu i siarki, stymuluje gromadzenie skrobi .
Idealne źródło wapnia i siarki . Zwiększa dostępność potasu, magnezu
i mikroskładników z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie i poprawia
jego wykorzystanie. Stosowany dolistnie likwiduje niedobory wapnia
i siarki,zdecydowanie podnosi plony i ich jakość. ,
Nawóz płynny z kompleksem FERTIACTYL®. Szybko rozwijającym się
roślinom dostarcza niezbędnych substancji pokarmowych oraz regeneruje
je po okresie zimowym. Kompleks FERTIACTYL® podwyższa aktywność
fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu
korzeniowego.
Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z kompleksem SEACTIV.
Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa
pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu
korzeniowego oraz transport w roślinie. Dzięki zawartości mikroelementów
stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport asymilatów i produkcję
białka zwiększa odporność na zgorzel liści sercowych i korzeni (buraki). Bor
i molibden wpływają na lepsze kwitnienie.
Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu,
Zn i Fe z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji
minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych
i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełnienia ziarniaków. Produkt
stosuje się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i
magazynowania białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia
wigor i wzrost roślin oraz stymuluje produkcję białek i suchej masy.
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
4–5 l/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz płynny zawierający P i K oraz mikroelementy Mn i Zn z kompleksem
SEACTIV. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty
stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując
rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Dostarcza
niezbędnych makro- i mikroskładników potrzebnych w generatywnych fazach
rozwojowych, stymuluje syntezę skrobi oraz dostarczenie odpowiedniej ilości
energii niezbędnej do wykorzystania potencjału plonotwórczego.

Kompleks
SEACTIV®
N 9% (131 g/l)
K 6% (88 g/l)
CaO 12% (177 g/l)
B 0,2% (3 g/l)

3–5 l/ha

Nawóz płynny zawierający N, K i Ca oraz B z kompleksem SEACTIV.
Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa
pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu
korzeniowego oraz transport w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na
wzrost zawartości suchej masy. Wzmacnia epidermę (skórkę) i poprawia
jędrność, co wpływa na ograniczenie chorób przechowalniczych. Zapewnia
wyższe parametry jakościowe i handlowe.

Kompleks
SEACTIV®
N 7% (94 g/l)
MgO 9% (121 g/l)

3 l/ha

Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego
oraz transport w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na podniesienie
aktywności fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa
odporność roślin na czynniki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
ZASADOWY

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
- zielona ruń po ruszeniu
wegetacji wiosną rośliny jare
- zielona ruń do ustania
wegetacji jesienią rośliny
ozime
- przy krótkookresowych
suszach
- przy widocznych
niedoborach potasu
-przy dużej presji patogenów
grzybowych

• Wysoka zawartość Azotu i Potasu zawartych w Kompleksie Humusowym
pomaga roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny, którym odznacza się PLONOCHRON ZASADOWY
niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób grzybowych, a
także bakteryjnych, przez co praktycznie nie ma konieczności, chemicznej
ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Po zastosowaniu „Plonochronów” nie obowiązuje okres karencji.
• Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze
odżywioną, lecz nie „przenawożoną”.

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
FOSFOROWY Azot (N) 5%

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– przy niedoborze dostępnego
dla roślin fosforu. Po ruszeniu
wegetacji, gdy temperatura
przekroczy 10°C

PLONOCHRON FOSFOROWY PLUS poprzez swój kompleksowy skład,
zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy roślinom niezbędnego do
wzrostu Fosforu, Azotu i mikroelementów.
Stosowanie PLONOCHRON Active Plus FOSFOROWY w tym okresie często
jest konieczne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską temperaturę
gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
PRZED PRZYMROZKAMI

Mikroelementy
schelatowane
Azot (N) 3%%
Potas (K) 8%
Siarka (S) 4%
Magnez (Mg) 1,5%
Wapń (Ca) 2%
Krzem (Si) 1%
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– 72 godzin przed spodziewanymi przymrozkami
- 48 godzin przed spodziewanymi przymrozkami
- W celu regeneracji do 48
godzin po przymrozkach

PLONOCHRON Active Plus
PRZED PRZYMROZKAMI zastosowany nalistnie przed przymrozkami,
pomaga wzmocnić kondycję roślin przed warunkami stresowymi.
Zastosowany po przymrozkach znacząco przyśpiesza i wspomaga regenerację
roślin.
Dodatkowo odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów co
pomoże zbilansować gospodarkę nawozową roślin.
Wartością dodaną będzie wzrost odporności na pozostałe warunki stresowe,
które mogą oddziaływać na rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
Wapniowo-magnezowy

Azot (N) 5%
Wapń (Ca) 3%
Magnez (Mg) 4%
Siarka (S) 6%
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
-w przypadku widocznych
niedoborów wapnia magnezu
lub siarki
- w fazie intensywnego
wzrostu owoców lun korzeni
spichrzowych

PLONOCHRON Active Plus
WAPNIOWO-MAGNEZOWY Zastosowany fazie intensywnego wzrostu
dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego do prawidłowego rozwoju,
plonowania oraz poprawi możliwości przechowalnicze plonów. Produkt
powinien być również stosowany przy występujących niedoborach
wapniowo-magnezowych, występujących najczęściej na glebach
zakwaszonych..

EKODARPOL

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
KOMPLETNY

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– W przypadku zbóż produkt
najlepiej zastosować w dwóch
terminach. Pierwszy termin
przypada na fazę krzewienia
a drugi na fazę wzrostu poprzedzającą kwitnienie
-W rzepaku optymalnym terminem jest faza kształtowania
rozety a drugim optymalnym
terminem jest faza zwartego
pąka (przed kwitnieniem)

PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY odznacza się kompleksowym
składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach
wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
korzenienia i części nadziemnej. PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY
odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów
deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej. Kompleksowy skład
PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY pomoże dodatkowo zbilansować
gospodarkę nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych w strategicznych momentach.

TIMAC AGRO

Fertileader
Axis

Kompleks
SEACTIV®
N 3% (42 g/l)
P 18% (254 g/l)
Mn 2,5% (35 g/l)
Zn 5,7% (80 g/l)

TIMAC AGRO

Fertileader
Elite

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

EKODARPOL

Potas (K) 24%
pH~14
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

EKODARPOL

Fosfor (P) 25%
20% octany
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

Fosfor (P) 7%
Potas (K) 0,2%
Magnez (Mg) 3%
Siarka (S) 6%
Cynk (Zn) 0,8%
Mangan (Mn) 0,4%
Miedź (Cu) 1%
Krzemionka Koloidalna
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost
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Nazwa handlowa

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

®

CALDENA

Agravita®
Aktiv 48

NH4 - 8%
P2O5 - 20%
K2O - 20%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,10%*
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka: zaprawianie bulw
- 0,3-0,6 kg/ha, nawożenie
dolistne - 0,5 kg/ha. Termin:
od pełnych wschodów do fazy
tworzenia się pędów.

Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie o wielofunkcyjnym zastosowaniu;
przeznaczony do zaprawiania bulw i nawożenia dolistnego. Nawóz o
działaniu stymulującym produkowany w USA. Charakteryzuje się znakomitą
skutecznością przy niskich dawkach. Reguluje wzrost wegetatywny. Stymuluje
wzrost systemu korzeniowego, zwiększa liczbę łodyg, wspomaga regenerację
uszkodzeń herbicydowych i pogodowych, poprawia wigor i kondycję
roślin, zwiększa odporność na stresy termiczne i wodne, wpływa na lepsze
wykorzystanie potencjału plonowania ziemniaka, stymuluje wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 70

NH4 – 10%
P2O5 – 52%
K2O – 8%
B – 0,02%
Cu – 0,05%*
Fe – 0,10%*
Mn – 0,05%*
Zn – 0,05%*
*EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy tworzenia się
pędów do fazy formowania
bulw.

Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie
rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy
niskich dawkach. Intensyfikuje zawiązywanie bulw, powoduje równomierne
kwitnienie, podtrzymuje zieloność liści, poprawia strukturę plonu, zwiększa
odporność skórki na uszkodzenia mechaniczne, zwiększa ilość bulw
i poprawia ich parametry jakościowe, maksymalizuje wykorzystanie potencjału
plonotwórczego roślin, stymuluje wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita®
Ziemniak

N – 22% (NO3 - 4%, NH4 –
1%, NH2 – 17%)
P2O5 – 7%
K2O – 14%
MgO – 4%
SO3 – 8%
Mn – 0,928*
B – 0,010%
Mo – 0,004%
Fe – 0,056%*
Zn – 0,008%*
Cu – 0,0064%*
*EDTA

Dawka: 3-5 kg/ha.
Termin: od pełnych
wschodów do końca fazy
wzrostu bulw.

Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Dostarcza zestaw kluczowych
makro i mikroelementów w proporcjach odpowiadających wymaganiom
pokarmowym ziemniaka. Zawiera dużą ilością manganu w postaci chelatu
EDTA, który jest ważnym elementem prawidłowego metabolizmu ziemniaka.
Ogranicza podatność na parcha zwykłego ziemniaka, zwiększa wydajność
plonu, poprawia wartość konsumpcyjną i technologiczną oraz trwałość
przechowalniczą bulw.

CALDENA®

Agravita® Mn
FAST

Mn – 14%
Zn – 3%
N – 5%
MgO – 6,5%

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: od pełnych
wschodów do fazy
formowania się bulw.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Reguluje procesy przemiany materii, zwiększa intensywność
fotosyntezy, poprawia cechy kulinarne bulw, przeciwdziała nagromadzaniu
azotanów, ogranicza podatność ziemniaka na choroby grzybowe.

CALDENA®

Agravita® B
FAST

B - 8%
Mn - 3%
Zn - 3%
N - 5%
MgO - 6,5%

Dawka 1-2 kg/ha.
Termin: od pełnych
wschodów do fazy
intensywnego wzrostu bulw.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
Powoduje lepsze zawiązywanie bulw, poprawia ich skład chemiczny - większa
zawartość skrobi i witamin, wpływa na lepszą jakość skórki bulw, zwiększa
odporność ziemniaka na suszę i choroby.

CALDENA®

Agravita® Zn
FAST

Zn - 15%
B - 2%
N - 5%
MgO - 6,5%

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: od pełnych
wschodów do końca fazy
kwitnienia.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Odpowiada za prawidłowy rozwój i pokrój roślin (synteza auksyn),
poprawia gospodarkę azotem, kształtuje zawartość skrobi, podnosi odporność
ziemniaka na niskie temperatury oraz choroby.

CALDENA®

Agravita®
Complete

N – 20% (NO3 - 5,4%,
NH4 - 3,5%, NH2 - 11,1%),
P2O5 - 20%
K2O - 20%
MgO – 0,5%
SO3 – 1%
B - 0,009%
Cu - 0,006%*
Fe - 0,0525%*
Mo - 0,00375%
Mn - 0,026%*
Zn - 0,0075%*
*EDTA

Dawka: 2-3 kg/ha.
Termin:
od pełnych wschodów do fazy
intensywnego wzrostu bulw.

Nawóz o zrównoważonym składzie NPK. Całkowicie rozpuszczalny
w wodzie. Zawiera azot w trzech formach. Szybko dostarcza roślinom
idealnie zbilansowane makro i mikroelementy, co jest szczególnie ważne
w warunkach ograniczonej dostępności tych składników z gleby. Kształtuje
wzrost wegetatywny i podtrzymuje witalność roślin, zwiększa odporność na
niekorzystne warunki środowiska, kształtuje wielkość i skład chemiczny bulw.

CALDENA®

Agravita®
Fosforowa
FAST

N - 10%
(NO3 - 7%, NH4 – 3%)
P2O5 - 40%
K2O - 13%
MgO - 2,25%
SO3 – 2,25%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
MO – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka 2-4 kg/ha.
Termin: od pełnych
wschodów do fazy
intensywnego wzrostu bulw.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji fosforu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz szybkim działaniem. Wpływa na intensywniejsze zawiązywanie bulw,
kształtuje zawartość skrobi w bulwach i poprawia jej właściwości, przyspiesza
dojrzewanie roślin ziemniaka, ogranicza uszkodzenia mechaniczne bulw
podczas zbioru.
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NAWOZY DOLISTNE
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CALDENA®

Nazwa handlowa

Skład

Agravita® Pota- NO3 - 9%
P2O5 - 10%
sowa FAST

K2O - 40%
MgO – 1,6%
SO3 – 2,5%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*,
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz szybkim działaniem. Reguluje gospodarkę wodną roślin i zmniejsza
wrażliwość na suszę, zwiększa udział bulw dużych w plonie ogólnym,
ogranicza tendencję do ciemnienia i pouderzeniowej plamistości miąższu,
zmniejsza w bulwach zawartość cukrów redukujących, poprawia zdolność
i trwałość przechowalniczą bulw.

Dawka 2-3 l/ha.
Termin: od pełnych
wschodów do końca fazy
kwitnienia.

Nawóz o wysokiej koncentracji potasu i siarki, w postaci płynnej. Zawiera
nowoczesną formę siarki o właściwościach antyseptycznych. Poprawia
zdrowotność ziemniaka, podwyższa odporność na niekorzystne warunki
pogodowe, zwiększa pobranie i wykorzystanie azotu, przeciwdziała
nagromadzaniu azotanów, poprawia jakość bulw.

CALDENA®

Agravita®
Galaxy

CALDENA®

Agravita® Siar- MgO - 16%, SO3 - 32%
czan Magnezu
Siedmiowodny

Stężenie: 5% (10 kg/200l
wody).
Termin: w całym okresie
wegetacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz
bardzo szybką i całkowitą rozpuszczalnością. Bezchlorkowy. Intensyfikuje
proces fotosyntezy i wzrost systemu korzeniowego, zwiększa efektywność
plonotwórczą azotu, usprawnia transport asymilatów do stolonów i rosnących
bulw, zwiększa zawartość skrobi i witaminy C w bulwach, podwyższa
odporność na uszkodzenia skórki, poprawia trwałość przechowalniczą bulw.

BIOPHARMACOTECH
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB®
L-Amino+
naturalne aminokwasy

Stosować dolistnie w dawce
1-2 L/ha, ilość wody: 200400 L/ha
– wykonać łącznie 3-4
zabiegi oraz dodatkowo w
razie wystąpienia warunków
stresowych (przymrozek,
grad, susza, wiatr, zimno,
gorąco). Zalecane stężenia:
0,5-1% (0,5-1 L na 100 L
wody).
Ziemniaki: 4 zabiegi:
pierwszy w fazie 10-20%
zakrzewienia,
Następne co 10-14 dni, ostatni
zabieg po kwitnieniu.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB L-Amino+ z
zabiegami fungicydowymi
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów).
7. Wzrost zawartości skrobi.
8. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
9. Finalny efekt: wzrost plonu.

NH2 – 6,6%
K2O – 19,9%
SO3 – 33,2%
Mn - 0,01%*
Zn - 0,01%*
*EDTA

- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 5,0%
(m/m) min 52g/l
- azot całkowity 2,0%
(m/m)
- węgiel organiczny 4,0%
(m/m)

Biostymulator
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Dawka/Termin
Dawka: 2-4 kg/ha.
Termin: od pełnych
wschodów do fazy
intensywnego wzrostu bulw.

Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016
www.polskieaminokwasy.pl

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Amidomag
NMgFe/S

N- 16,0%,
MgO – 5,0%
B – 0,03%
Cu – 0,04%
Fe - 1,2%
Mn – 0,09%
Mo – 0,0025%
Zn – 0,04%
- %m/m (%wag)

w fazie tworzenia liści
i pędów bocznych w dawce
3-5 l/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 3-5 l/ha
w fazie tworzenia jagód
w dawce 3-5 l/ha

Bardzo plonotwórczy nawóz płynny do szerokiego zastosowania jako kondycjoner wody, regulator pH oraz obniża napięcie powierzchniowe cieczy.
Nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami schelatowanymi przez EDTA
lub DTPA oraz skompleksowanmi naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami).

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makroplon
Ziemniaki

N- 16,0%,
MgO – 2,0%
B – 0,1%
Cu – 1,2%
Fe - 0,3%
Mn – 1,7%
Mo – 0,01%
Zn – 1,4%
- %m/m (%wag)

w fazie tworzenia liści
i pędów bocznych w dawce
2-3 l/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 2-3 l/ha
w fazie tworzenia jagód
w dawce 2-3 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny azotowy z dużą zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie ziemniaków.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

N- 5,0%,
Multifoliar
MgO – 5,0%
Ziemniaki
Superkoncentrat B – 0,01%

w fazie tworzenia liści
i pędów bocznych w dawce
1,5-2,0 l/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 1,5-2,0 l/ha
w fazie tworzenia jagód
w dawce 1,5-2,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny z azotem i magnezem oraz z dużą
zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów (z podwyższoną zawartością manganu) schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie ziemniaków.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Mangan

Mn – 12,0%
- %m/m (%wag)

w fazie tworzenia liści
Specjalistyczny, płynny nawóz manganowy schelatowany przez EDTA lub
i pędów bocznych w dawce
DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
1,0-2,0 l/ha
aminokwasami)
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 1,0-2,0 l/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
MnCuZn

Mn – 6,0%
Cu – 1,5%
Zn – 1,5%
- %m/m (%wag)

w fazie tworzenia liści i pędów
bocznych w dawce 1,0-2,0 l/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 1,0-2,0 l/ha

Cu – 0,1%
Fe - 0,8%
Mn – 2,3%
Mo – 0,005%
Zn – 1,95%

Specjalistyczny, płynny nawóz mikroelementowy (manganowy – miedziowo
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
w fazie tworzenia liści
Specjalistyczny, płynny nawóz cynkowy schelatowany przez EDTA lub DTPA
i pędów bocznych w dawce
oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwa1,0-2,0 l/ha
sami) Z dodatkiem azotu i magnezu.
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 1,0-2,0 l/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
CYNK

N – 6,0%
MgO – 2,0%
Zn – 7,6%
- %m/m (%wag)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Extra CYNK

Zn – 21,0%
- %m/m (%wag)

w fazie tworzenia liści
Specjalistyczny, płynny nawóz mikroelementowy (manganowy – miedziowo
i pędów bocznych w dawce
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany natu0,5-1,0 l/ha
ralnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 0,5-1,0 l/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
B+Zn+Mo

B – 14,0%
Zn – 5,0%
Mo – 0,5%

w fazie tworzenia liści
Specjalistyczny krystalczny nawóz miedziowy borowo – cynkowy z molibi pędów bocznych w dawce
denem.
1,0-3,0 kg/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 1,0-3,0 kg/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Zboża

B – 6,0%
Cu – 0,25%
Fe - 7,1%
Mn – 8,3%
Mo – 0,04%
Zn – 7,4%
- %m/m (%wag

w fazie tworzenia liści
i pędów bocznych w dawce
0,3-0,8 kg/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 0,3-0,8 kg/ha
w fazie tworzenia jagód
w dawce 0,3-0,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością
wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie
ziemniaków.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Extra Zboża

B – 4,0%
Mn – 12,0%
Zn – 8,0%
- %m/m (%wag

w fazie tworzenia liści
i pędów bocznych w dawce
0,3-0,8 kg/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 0,3-0,8 kg/ha
w fazie tworzenia jagód
w dawce 0,3-0,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością wszystkich krytycznych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w ziemniaków.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar NPK N- 6,0%,
6-57-16 + mikro P2O5 – 57%

w fazie tworzenia liści i pędów bocznych w dawce 3-5
kg/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 3-5 kg/ha
w fazie tworzenia jagód
w dawce 3-5 kg/ha

Krystaliczny nawóz dolistny NPK azotowo fosforowo potasowy z dodatkiem
mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) wpływający
na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego kondycję zdrowotną

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

MAKROFOLIAR
FOSFO

N – 5,0%
P2O5 – 34%5

w fazie tworzenia liści
Płynny nawóz dolistny fosforowy wpływający na lepsze ukorzenienie, start
i pędów bocznych w dawce
rośliny oraz jego kondycję zdrowotną
3-5 l/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 3-5 l/ha
w fazie tworzenia jagód
w dawce 3-5 l/ha

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

MAKROFOLIAR
PK

P2O5 – 10,0%
K2O – 20,0%

w fazie tworzenia liści
Płynny nawóz dolistny fosforowo - potasowy wpływający na lepsze ukorzeniei pędów bocznych w dawce
nie, start rośliny oraz jego
6-8 l/ha
przed zwarciem międzyrzędzi
w dawce 6-8 l/ha
w fazie tworzenia jagód
w dawce 6-8 l/ha

K2O – 17,0%
B – 0,01%
Cu – 0,002%
Fe – 0,02%
Mn – 0,01%
Mo – 0,001%
Zn – 0,002%
- %m/m (%wag)

ziemniaki

NAWOZY DOLISTNE
Firma

STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
1,3 l/ha
Zawiera Cynk oraz pozostałe mikroelementy w formie AAC – amonowy acetat
1 zabieg od fazy 2 liści do
cynku
momentu pojawienia się bulw Znacząco pobudza rozwój bulw

AGRII POLSKA

Route Absolute MAKROELEMENTY g/l

AGRII POLSKA

Nutri-Phite
PGA

MAKROELEMENTY g/l
N 41
P2O5 w formie fosfonianu
359
K2O 97
MIKROELEMENTY g/l
Mn 6,9
Zn 6,9

1 – 2 l/ha
(max 2 l na sezon)
od początku tworzenia się
bulw do wzrostu masy bulw
(BBCH 47)

Działanie stymulujące
Fosfor w formie fosfonianu
Ponadto zawiera naturalny aminokwas – pyroglutaminian

AGRII POLSKA

Maxifos

MAKROELEMENTY g/l
N 134
K2O 67
H3PO3) 671

1,5 – 2 l/ha
Zabiegi od początku
zawiązywania bulw, łącznie
z fungicydami do zwalczania
zarazy ziemniaka

Najwyższa ilość fosforu w formie fosfonianu
Znacząco podnosi skuteczność fungicydów i odporność roślin na choroby

N 49
MIKROELEMENTY g/l
Cu 2
Mn 2
Zn 75

.
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STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

AGROCONSULT

1 l/ha, 1-2 razy

AGROCONSULT

Agriker Grow

1 l/ha, 1-2 razy

AGROCONSULT

Aminotal
Super

1 l/ha, 1-2 razy

AGROCONSULT

Algaton

0,5 l/ha, 2-3 razy

ARYSTA
LIFESCIENCE

Aminoplant

Azot całkowity (N)- co
najmniej 8,5% (m/m)
Zawartość substancji
organicznej w suchej
masie: 54% (17,3%
stanowią L-aminokwasy;
82,7% bioaktywne
peptydy)

1-1,5l/ha- wykonać 1-2
zabiegi w sezonie,od
fazy wytworzenia pędów
bocznych, następnie co 1014 dni

Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100%. Optymalna zawartość
L-aminokwasów, czyli formy najefektywniej wykorzystywanej przez rośliny.
Minimalizuje negatywny wpływ warunków stresowych, zwiększa plon i
poprawia jego jakość.

ARYSTA
LIFESCIENCE

Asahi SL

Para-nitrofenolan sodu03% (3g w litrze środka);
orto-nitrofenolan sodu02% (2g w litrze środka);
5-nitrogwajakolan sodu01%-1g
w litrze środka

0,6l/ha

Asahi SL jest regulatorem wzrostu w formie cieczy do rozcieńczania wodą,
wpływającycm na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów.
Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, np. susza,
przymrozki.

AGROSIMEX

ASX Krzem
plus

2,5% Si

Po wytworzeniu pokroju
krzaka, następne zabiegi co
10-14 dni

ASX krzem plus ,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe
w sytuacjach stresowych

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2% B,

Po wytworzeniu pokroju
krzaka , następne zabiegi co
10-14 dni

ASX Tytan plus aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy życiowe
w sytuacjach stresowych

AGROSIMEX

Humicraft
Liquid

Kwasy humusowe – 10%
Alginat potasu – 10%
Aminokwasy – 10%
K2O 3,0%
Fe 0,3%

Oprysk dolistny
Płynny, rozpuszczalny w wodzie
1 l/ha w 300 l wody (co 14–21 organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. Wpływa na poprawę
dni).
kondycji, działa antystresowo.

AGROSIMEX

Aminopool 70

11% azot całkowity (N)
75% aminokwasów ogółem
70% wolnych
aminokwasów
80% materia organiczna

100 g/100 l wody
w połączeniu z fungicydami,
insektycydami, herbicydami,
regulatorami wzrostu oraz
nawozami dolistnymi.
(z wyjątkiem fungicydów
miedziowych i siarkowych
oraz herbicydów
sulfonylomocznikowych).

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

EKODARPOL

HUMUS UP

Próchnica Pokarmowa,
1*105 jtk Promieniowce,
0,34*105 jtk Bakterie
przetrwalnikujące,
2653,33* 103 jtk
Bakterie Fluoryzujące
Pseudomonas,
1267*104 jtk Bakterie
Fosforowe,
0,83*103 jtk
Mikroorganizmy
celuloityczne,
3,67 jtk Bakterie
Azotobacter,
0,43*104 jtk Grzyby
Naturalne enzymy
stymulujące wzrost

Dolistnie – w okresie
wegetacji, możemy stosować
po każdorazowym oprysku
chemicznym. Opryski
wykonywać 5% stężeniem
HUMUS UP.

• Odbudowuje naturalną odporność roślin,
• Regeneruje rośliny po opryskach chemicznych,
• Stymuluje rośliny do wzrostu,
• Przywraca równowagę mikrobiologiczną,
• Humus Up zwiększa opłacalność produkcji rolnej,
• Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu
rośliny,
• Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie
pokarmowej (nawet 70 kg/ha),
• Nie posiada okresu karencji,
• Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska
naturalnego).

Ekstrakt z alg :
masa organiczna, a w niej
m.in.:
kwas alginowy
aminokwasy
witaminy
fitohormony
mikro- i makroelementy,
mono-, poli- i
oligosacharydy

80% wschodów – 2l/ha
8 dni później – 11/ha
8 dni później – 11/ha
8 dni później – 11/ha

Zwiększa plonowanie
Podwyższa odporność na choroby
Wydłuża stolony
Poprawia przechowalnictwo

0,6% Ti

PUH „POLGER- Bio-algeen S90
KIDO”
plus 2
RÓŻA KIDO,
MACIEJ KRAWCZEWSKI S.C.
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Skład

Agriker Top

BIOPHARMACOTECH
SP. Z O.O. SK

Nazwa handlowa

AGRO-SORB
Folium

®

Biostymulator

.
NAWOZENIE 2018

Skład
- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 9,3%
(m/m) min 102g/l
- bor 0,02% (m/m)
- mangan 0,05% (m/m)
- cynk 0,07% (m/m)

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

Stosować dolistnie w dawce
1-2 L/ha, ilość wody: 200400 L/ha
– wykonać łącznie 3-4
zabiegi oraz dodatkowo w
razie wystąpienia warunków
stresowych (przymrozek,
grad, susza, wiatr, zimno,
gorąco). Zalecane stężenia:
0,5-1% (0,5-1 L na 100 L
wody).
Ziemniaki: 4 zabiegi:
pierwszy w fazie 10-20%
zakrzewienia,
Następne co 10-14 dni, ostatni
zabieg po kwitnieniu.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB Folium z
zabiegami fungicydowymi
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów)
7. Wzrost zawartości skrobi.
8. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
9. Finalny efekt: wzrost plonu.

ziemniaki

STYMULATORY WZROSTU
Firma

www.polskieaminokwasy.pl
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi
Azot stabilizowany inhibitorem zapobiegający ulatnianiu amoniaku oraz
ograniczający wymywanie

AGRII POLSKA

Super N 46

AGRII POLSKA

Dalmag S + Zn 17% MgO

wiosna

Zawiera łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do
zastosowania posypowego

AGRII POLSKA

Dalmag
SK + Zn

20% K2O
11% MgO
24% SO3
0,1% Zn

wiosna

Zawiera potas oraz łatwo rozpuszczalny siedmiowodny siarczan magnezu do
zastosowania posypowego

AGRII POLSKA

ABS Canola

6% N
18% P
34% K
5%S

wiosna

Nawóz otoczkowany specjalną powłoką, zapobiegający stratom fosforu,
uwstecznianiem

FOSFAN SA

SUPROFOS 25

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

500-750 kg/ha.
Zaleca się stosowanie
przedsiewne ale dopuszczalne
jest także pogłówne.

Nawóz w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i
zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie
wszystkich składników pokarmowych. Stosowana technologia produkcji
zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu.
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. 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

MagSul

Magnez (MgO) 18%
100-300 kg/ha. Może być
całkowity (15% MgO
stosowany przedsiewnie
rozpuszczalnego w
i pogłównie.
wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna w
wodzie).

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 stosowania pod ozime i jare rośliny uprawne.

FOSFAN SA

MagSul Power

Magnez (MgO) 22%
100-250 kg/ha. Może być
całkowity (17% MgO
stosowany przedsiewnie
rozpuszczalnego
i pogłównie.
w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całkowita
(34% rozpuszczalna
w wodzie).

Nawóz magnezowo – siarkowy szczególnie polecany pod rośliny o
wysokich wymaganiach względem magnezu i siarki. Składniki nawozu są
łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz ma postać granulatu, co zapewnia
równomierny wysiew. MagSul Power może być stosowany na wszystkich
typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno w uprawie polowej, jak
i pod osłonami.

FOSFAN SA

SuproFoska 20

10% P2O5,
20% K2O,
5% CaO,
4% MgO,
15% SO3

350-450 kg/ha.
Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki
Zaleca się stosowanie
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania
przedsiewne ale dopuszczalne przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne.

FOSFAN SA

SuproFoska 11

4% N,
11% P2O5,
11% K2O,
7% CaO,
27% SO3

400-500 kg/ha.
Zaleca się stosowanie
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 stosowany
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 stosowanie
przedsiewne ale dopuszczalne
jest także pogłówne.

Nawóz w postaci granulatu, co powoduje 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 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. 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 stosowanie
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 zapotrzebowaniem 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 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.

FOSFAN SA

Superfosfat
prosty

19% P2O5
10% CaO
28% SO3

200-350 kg/ha.
Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania
Zaleca się stosowanie
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Do
przedsiewne ale dopuszczalne stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
jest także pogłówne

46% N

35% SO3
0,1% Zn

wiosna

FOSFAN SA

FOSFAN SA

LUVENA S.A.

Nazwa handlowa

Dawka/Termin
500-700 kg/ha. Zaleca się
stosowanie przedsiewne
ale dopuszczalne jest także
pogłówne. Przy stosowaniu
obornika, dawkę należy
zmniejszyć o ok. 20%
40% K2O (rozpuszczalnego 200-350 kg/ha. Zaleca się
KalPro 40
w wodzie), 5% MgO
stosowanie przed siewne
NOWOŚĆ!
(rozpuszczalnego
ale dopuszczalne jest także
w wodzie), 11% SO3
pogłówne
(rozpuszczalnego
w wodzie)
LUBOFOS POD Nawóz NPK
(Ca,Na,S)
BURAKI
3,5-10-21 - (2-2,2-14,5)
z borem 0,2 B

SuproFoska 15

Skład

5% N
10% P2O5
15% K2O
24% SO3

LUVENA S.A.

LUBOFOS
5-10-25

Nawóz NPK (S)
5-10-25 - (15)

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12

Nawóz PK (Ca, Mg, S)
12-20 - (2-4,5-6)

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

Nawóz K (Ca, Mg, S)
40 – (4,5-4-13)

LUVENA S.A.

Superfosfat
granulowany

Superfosfat prosty
P (Ca, P)
19 – (25-31,5)

POLCALC

Polcalc
III Generacji

98% CaCO3

Nawóz azotowy
GRUPA AZOTY, PULAN®
PUŁAWY
Saletra amono- Azotan amonu 34N

wa 34 N

Zawartość azotu
całkowitego – 34% N
Zawartość azotu
amonowego – 17% N
Zawartość azotu
azotanowego – 17% N

GRUPA AZOTY, PULREA®
PUŁAWY
Mocznik 46N

Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

GRUPA AZOTY, PULGRAN®
PUŁAWY
Mocznik 46N

Nawóz azotowy
Zawartość azotu
całkowitego – 46% N
Zawartość azotu
amidowego – 46% N

.
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500-1000 kg/ha pogłównie po
wschodach roślin

Właściwości produktu. Uwagi
Kompleksowy nawóz granulowany do stosowania przedsiewnego (zalecane)
i pogłównego. Posiada odpowiednie proporcje składników pokarmowych,
jednakowe w każdej granuli nawozowej, dzięki czemu zapewnia wysoki i
dobry pod względem jakościowym plon uprawianych roślin.
Granulowany nawóz potasowy z dodatkiem magnezu i siarki zalecany do
stosowania na wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne
z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru. KalPro 40
zawiera dobrze rozpuszczalne w wodzie związki potasu, magnezu i siarki.
Przeznaczony jest do bieżącego zaspakajania potrzeb pokarmowych roślin, jak
również poprawy zasobności gleb, głównie w potas.
• szczególnie polecany do stosowania w uprawie buraka cukrowego
• zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie buraka na sód i bor
• zapewnia uzyskanie wysokich plonów
• relacja potasu do fosforu (2:1) dostosowana do potrzeb buraka
• w sadownictwie zaleca się stosowanie pod drzewa o dużych wymaganiach
względem boru: pod jabłonie, wiśnie, brzoskwinie i grusze
• polecany również pod uprawę warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia
w bor t.j. warzywa kapustne, marchew, seler
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie okopowe, rzepak ozimy, rośliny
na paszę
• szczególnie polecany w uprawie roślin siarkolubnych t.j. rzepak, kapusta,
czosnek i cebula
• szczególnie polecany na gleby ubogie w potas
• posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu i siarki
• w uprawie roślin ozimych zapewnia niezbędne ilości azotu w okresie jesieni
• w przypadku roślin jarych pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek azotu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
uprawy roślin okopowych
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i
użytków zielonych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
Przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny
uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie.
Bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych
użytków zielonych.
Polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności
gleb w potas.
Zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
bardzo dobre właściwości rozsiewne.
Do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne.
Na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego.
Zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu.
Plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest
uruchamiana przez cały okres wegetacji rośliny.
Burak cukrowy ma bardzo duże wymagania pokarmowe w stosunku do
wapnia. Wykazano, iż przy plonie korzeni wynoszącym 50 t·ha-1 rośliny
buraka cukrowego pobierają około 200 kg wapnia

buraki

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Do stosowania przedsiewnego • Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy
i pogłównego
polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy
owocowe oraz trawniki.
• Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
• Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową
i powoli uwalnianą, amonową.
• Zawiera dodatkowo magnez.
• Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
Do użytkowania
• Do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone,
przedsiewnego i pogłównego.
rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
Można stosować w formie
• Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim
oprysku drobnokroplistego.
odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
Jednorazowa dawka
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
mocznika PULREA® nie
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.
powinna przekraczać 250 kg/
ha, w formie roztworu do
dolistnego dokarmiania:
3-20 kg/ha.
Do użytkowania
• Jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie
przedsiewnego i pogłównego.
rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe,
Jednorazowa dawka mocznika
drzewa i krzewy owocowe i ozdobne oraz trawniki.
®
PULGRAN nie powinna
• Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb bardzo
przekraczać 250 kg/ha.
kwaśnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.
• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń
mechanicznych.
• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.
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Nazwa handlowa

Skład
Dawka/Termin
Wysokoskoncentrowany
Stosowany do nawożenia
nawóz azotowy w formie
przedsiewnego i pogłównego.
trzano-moczni- wodnego roztworu
saletrzano-mocznikowego.
kowy
Roztwór produkowany
jest w trzech rodzajach
dostosowanych do różnych
temperatur transportu i
przechowywania.
Zawartość azotu
całkowitego – 32% N, 30%
N, 28% N
Zawiera wszystkie
dostępne formy azotu
(azotanową – 25%,
amonową – 25%, amidową
– 50%)

GRUPA AZOTY, RSM®
PUŁAWY
Roztwór sale-

GRUPA AZOTY, RSM® S
PUŁAWY
Roztwór

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzanomocznikowy z siarką
otrzymywany na bazie
roztworu saletrzanomocznikowego i roztworu
mocznika z siarczanem
amonu.
Zawartość azotu
całkowitego – 26%
Zawartość azotu
amonowego – 6,6%
Zawartość azotu
azotanowego – 4%
Zawartość azotu
amidowego – 15,4%
Zawartość siarki – 3% S

GRUPA AZOTY, PULSAR®
PUŁAWY
Siarczan

Nawóz azotowy z siarką
Typowy nawóz przedsiewny.
Zawartość azotu
całkowitego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość azotu
amonowego – nie mniej
niż 20,8% N
Zawartość siarki – 24,2% S

• Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na
glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy
są systematycznie wapnowane.
• Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
• Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
• Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat
azotu.

GRUPA AZOTY Saletrzak
S.A.
27 standard

27% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego
13,5% (m/m)
azotu (N) azotanowego
13,5% (m/m)
co najmniej 2% (m/m)
TLENKU WAPNIA (CaO)
rozpuszczalnego w wodzie
co najmniej 4% (m/m)
TLENKU MAGNEZU
(MgO) całkowitego
z 0,2% (m/m) BORU (B)
rozpuszczalnego w wodzie

Dawki kg/ha na każde 10
ton korzeni, w zależności od
potrzeb nawożenia azotem,
bez obornika 150 (bardzo
małe i małe),
165 (średnie),
185 (duże i bardzo duże).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do
beżowego, wielkości 0,6-4,0 mm, stanowią nie mniej niż 94% masy nawozu.
Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

GRUPA AZOTY Saletra
SA
amonowa

32% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 16%
(m/m)
azotu (N) azotanowego
16% (m/m)

Dawki kg/ha na każde 10
ton korzeni w zależności od
potrzeb nawożenia azotem,
bez obornika 125 (bardzo
małe i małe),
140 (średnie),
156 (duże i bardzo duże).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego
do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. Granule wielkości
2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa:
0,96 kg/dm3.

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
S.A.
standard

27% (m/m) AZOTU (N)
całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego
13,5% (m/m)
azotu (N) azotanowego
13,5% (m/m)
co najmniej 2% (m/m)
TLENKU WAPNIA (CaO)
rozpuszczalnego w wodzie
co najmniej 4% (m/m)
TLENKU MAGNEZU
(MgO) całkowitego

Dawki kg/ha na każde 10
ton korzeni w zależności od
potrzeb nawożenia azotem,
bez obornika 150 (bardzo
małe i małe),
160 (średnie),
185 (duże i bardzo duże).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do
beżowego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią
nie mniej niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

saletrzanomocznikowy
z dodatkiem
siarki

amonu

z borem
N(CaO, MgO)
27(2,4) +
0,2%(B)

N32

N(CaO, MgO)
27-(2-4)
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Właściwości produktu. Uwagi
• Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż,
rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw
warzywniczych i sadowniczych.
• Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
• Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
• Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach niedoborów wilgoci
w glebie.
• Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
• Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Do nawożenia przedsiewnego
i pogłównego.

• RSM®S może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie
rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także warzywa.
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy, roślin
okopowych.
• Posiada w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej.
• Doskonały dla roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę.
• Jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny.
• Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

TEAM–ROL

OrCal
(doglebowo
i pogłównie)

35% CaO
35% subst. organiczna
4,7 N azot

0,5–1 t/ha
(wiosna/jesień)

Aktywnie reguluje pH gleby
Istotnie zwiększa pobieranie makroskładników N, P, K, S, Mg i Ca
Zwiększa plon i jego parametry (odstrasza dziki)

K+S KALI

Korn–Kali

40% K2O
6% MgO
12,5% SO3
4% Na2O

800–1000 kg/ha
jesienią/wczesna wiosna

Korn–Kali 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.

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
300–400 kg/ha
przed siewem

Właściwości produktu. Uwagi
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.

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

3–6 kg/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion
w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l.

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy.

Liqhumus

18% kwasy humusowe
3% K2O
0,2% Fe

20-40L/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion w formie oprysku doglebowego
w 300–500 l wody

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy

AGROSIMEX

Delsol

3% azotu (N)
całkowitego oraz
węgiel i „Co–formulator”
stymulujący
rozwój pożytecznych
bakterii glebowych.

1 l/ha wody. Nawóz należy
stosować przed siewem, po
siewie lub po wschodach
roślin.

Biologiczny regenerator gleby

AGROSIMEX

Rhizosum N

1.000.000.000 j.t.k. /1g
bakterii Azotobacter
vinelandii

25-50g/ha przed siewem, po
siewie lub w fazie 6 liści

Szczepionka bakteryjna Azotobacter vinelandii wiążących wolny azot
z powietrza.Podnosi efektywność zastosowanych nawoz,ów azotowych,
pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%

TIMAC AGRO

Physiomax 975 PHYSIO+

200–400 kh/ha

PHYSIOMAX 975 zawiera łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC, który
korzystnie wpływa na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia
organicznego. Kompleks PHYSIO+ zawarty w nawozie poprawia wigor roślin
oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa pobieranie fosforu i potasu oraz
podnosi odporność zbóż na wymarzanie. Rozwiązanie polecane na stanowiska
wysoko zasobne w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego
nawożenia NPK.

TIMAC AGRO

Eurofertil
TOP 35 NP

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 18%
N 15%
P2O5 20%
MgO 3%
SO3 18%
Zn 0,5%

200–400 kg/ha

EUROFERTIL TOP 35 NP to nawóz NP z dodatkiem magnezu, siarki i cynku
oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC. Wzbogacony o aktywny
kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój roślin jesienią i ogranicza
podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji
w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z
innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. Polecany
szczególnie w siewie rzędowym.

TIMAC AGRO

Eurofertil
TOP 49 NPS

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 49%
N 4%
P2O5 22%
SO3 24%
B 0,2%

200–400 kg/ha

EUROFERTIL TOP 49 NPS to nawóz zawierający N i P z dodatkiem boru,
siarki oraz łatwo przyswajalnego wapnia – MEZOCALC. Zalecany do
stosowania przedsiewnego. Wzbogacony o aktywny kompleks PHYSIO+
stymuluje harmonijny rozwój roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na
warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w formule TOPPHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi pierwiastkami,
do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

TIMAC AGRO

Eurofertil TOP
51 NPK

TOP-PHOS®
PHYSIO+
Mezocalc 21%
N 4%
P2O5 10%
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
Zn 0,15%
B 0,2%

300–500 kg/ha

EUROFERTIL TOP 51 NPK to uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu,
siarki, boru i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC.
Wzbogacony o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój
roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Zalecany
do stosowania przedsiewnego. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w
formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem w glebie z innymi
pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

TIMAC AGRO

Sulfammo 23
N-Process

N-PROCESS®
Mezocalc 12%
N 23%
MgO 3%
SO3 31%

250–300 kg/ha

SULFAMMO 23 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu
i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC.
Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność
nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego nawozu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu.
Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

TIMAC AGRO

Sulfammo 30
N-Process

N-PROCESS®
Mezocalc 12%
N 30%
MgO 3%
SO3 15%

250–300 kg/ha

SULFAMMO 30 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu
i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń MEZOCALC.
Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność
nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego nawozu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu.
Polecany w uprawach wymagających długotrwałego efektu działania.

CALDENA®

MacroSpeed®
OPTIMA

PK (Ca, S) 18-30 (6-6,5)
+ Zn 0,3%, Mn 0,2%

Dawka 250-700 kg/ha. Termin: Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
przedsiewnie
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku
i pogłównie
i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra
rozpuszczalność, fosfor w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne.
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.

CALDENA®

MacroSpeed®
PERFECT

PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5)
+ Zn 0,5%

Dawka: 250-700 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie

K+S KALI

ESTAKieserit

25% MgO
50% SO3

AGROSIMEX

Rosahumus

AGROSIMEX

Mezocalc 76%
MgO 3%

.
NAWOZENIE 2018

buraki

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka
koncentracja łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor
w ponad 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fizyczne. Daleki zasięg rozrzutu
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.

101

NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

CALDENA®

MacroSpeed®
GREEN

MgO 25%
SO3 50%

Dawka/Termin
Dawka: 200-400 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE BIO

Skład minimum:
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% Fosfor P2O2;
6,5% - Potas K2O;
9% - Wapń CaO;
0,2% Magnez MgO;
0,4% - Siarka S;
9 mg/kg Miedź Cu;
43 mg/kg – Cynk Zn;
34 mg/kg- Mangan Mn;
31 mg/kg- Bor B;
980 mg/kg- Żelazo Fe;
1,8 mg/kg Molibden Mo;
pH 9,6

Cykl roczny 100 kg/ha;
Cykl 5 letni 500 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi na przemieszczanie
nawozu z wierzchnią warstwą
gleby (do10cm). PLONAR
ACTIVE rozsiewamy równomiernie na powierzchni
pola. Nawóz można również
stosować w uprawach uproszczonych. PLONAR ACTIVE
można stosować jednocześnie
z innymi nawozami mineralnymi.

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
6% Fosfor P2O2;
20% - Potas K2O;
5% - Wapń CaO;
1% Magnez MgO;
2% - Siarka S;

125kg-500kg/ha
(w zależności od zasobności
gleby w składniki pokarmowe)
Przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować
w uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można stosować jednocześnie z innymi
nawozami mineralnymi..

granulowany
nawóz organiczno- mineralny

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu
(MgO 25%) i siarki (SO3 50%) rozpuszczalnych w wodzie. Bardzo szybka
rozpuszczalność i przyswajalność składników przez rośliny. Najwyższa jakość
i wyrównana granulacja. Równomierny i szeroki wysiew nawozu.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny
w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

NAWOZY DOLISTNE
Firma

AGRII POLSKA

FoliQ X-Bor

AGRII POLSKA

Foliq BorMnS

AGRII POLSKA
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Nazwa handlowa

Skład
MAKROELEMENTY g/l
N 60
MIKROELEMENTY g/l
B 119,9
Mn 1,2
Mo 6

MAKROELEMENTY g/l
N 10
K2O 12
SO3 252
MIKROELEMENTY g/l
B 79
Mn 154
Foliq Zn+ Cyn- MIKROELEMENTY g/l
kowo-borowy B 54,8
Zn 54,8

Dawka/Termin
3 l/ha
Zabiegi od początku rozwoju
pierwszych liści do pełnego
wyrzędowania buraka

Właściwości produktu. Uwagi
Preparat oparty o lignosulfoniany – związki kompleksujące, posiadające
również właściwości zwilżające.
Mangan chelatowany EDTA. Mikroelementy całkowicie rozpuszczalne
w wodzie

2 kg/ha
Zabiegi od fazy 4 liści

Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający wysoką zawartość boru,
manganu i siarki

2 l/ha
Zabiegi od fazy 6 liści do
zwarcia międzyrzędzi

AGRII POLSKA

Foliq Mikromix MAKROELEMENTY g/l

0,5-1 l/ha
Od fazy 4 liści do zwarcia
międzyrzędzi

Cynk (Zn) całkowicie chelatowany EDTA. Mikroelementy całkowicie
rozpuszczalne w wodzie
Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)
Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

AGRII POLSKA

Foliq 36
azotowy

5 l/ha
Zabiegi od fazy 3-4 liści do
zwarcia międzyrzędzi

Mikroelementy chelatowane EDTA
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

N 120
K2O 150
MgO 30
SO3 135
MIKROELEMENTY g/l
B 4,50
Cu 7,50
Fe 15,00
Mn 22,50
Mo 0,15
Zn 15,00
MAKROELEMENTY g/l
N 362
MgO 40
MIKROELEMENTY g/l
B 0,13
Cu 2,60
Fe 0,27
Mn 13,40
Mo 0,01
Zn 0,07

Skład
Foliq Makro PK MAKROELEMENTY g/l
N 120
P2O5 240
K2O 240
MIKROELEMENTY g/l
B 0,49
Cu 0,60
Fe 1,50
Mn 0,15
Mo 0,10
Zn 0,45

Dawka/Termin
2-3 l/ha
od fazy 4-6 liści do zwarcia
międzyrzędzi

Właściwości produktu. Uwagi
Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

AGRII POLSKA

Foliq MagSKop MAKROELEMENTYg/kg

3-5 kg/ha
Od fazy 4-6 liści do zwarcia
międzyrzędzi

Łatworozpuszczalny nawóz dolistny zawierający wysoką zawartość magnezu,
potasu i siarki

AGRII POLSKA

Foliq S Siarkowy

MAKROELEMENTY g/l
N 200
SO3 280
MIKROELEMENTY g/l
B 0,13
Cu 0,05
Fe 0,26
Mn 0,16
Mo 0,01
Zn 0,05

3-5 l/ha
Zabiegi w fazie 4-8 liści

Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) chelatowane EDTA. Wszystkie mikroelementy
całkowicie rozpuszczalne w wodzie
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

AGROCONSULT

Agriker Silicium

17% Si

0,5-1 litr/ha

Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi
plonowanie i ilość cukru

AGROCONSULT

Artal Grain

AGROCONSULT

Agriker żel
13-13-13

FOSFAN SA

AGRII POLSKA

Nazwa handlowa

N 30
MgO 140
K2O 200
SO3 450

0,5-1,5 l/ha,1-3 razy
2-3 l/ha, 2-3 razy

Szybkie uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów

Fructus Profes- 11% N
sional NPK 11- 52% P2O5
8% K2O
52-8 + mikro

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 krzewienie 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.

Płynny NPK po 13% plus
mikro

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 0,752,5 %. 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.

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.
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Nazwa handlowa

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Bortrac
(B 150 g/l)

Skład
150 g/l boru (B)
Boroetanolamina

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Hydromag
(MgO 500 g/l)

33,1% = 500 g/l tlenek
magnezu (MgO)

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Mantrac
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn)

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Photrel PRO

K+S KALI

EPSOTop

8% B
7% Mn
0,4% Mo
7% Mg
36,3% trójtlenek siarki
(SO3)
16% MgO
32,5% SO3

K+S KALI

EPSOMicrotop 15% MgO

FMC

Zinc 69

Zn 700 g/l
Składniki wspomagające –
Formula Complex

FMC

Hi–Phos

P2O5 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l
Składniki wspomagające –
Formula Complex

AGROSIMEX

ASX Plus

AGROSIMEX

Viflo Cal S

Gama nawozów makroi mikroelementowych
w zależności od potrzeb
o zwiększonej zawartości
fosforu, potasu, magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez Plus
ASX Makro Plus
6% wapnia (CaO)
25 ppm nanosrebra

AGROSIMEX

Bolero

AGROSIMEX

k-leaf

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

31% SO3
0,9% B
1% Mn

9,2% B 120 g/l
Bor w postaci dziesięciowodnego pentaboranu
sodu dodatek sorbitolu
zapewnia szybkie pobieranie B i włączanie w metabolizm
52% K2O
47% SO3
Kompleks FERTIACTYL®
N 13% (162,5 g/l)
P 5% (62,5 g/l)
K 8% (100 g/l)

Dawka/Termin
Dawka: jednokrotnie: 1-3 l/
ha, lub dwukrotnie: 1 l/ha
+ 2 l/ha.
Jednokrotnie: w fazie 4 liści
właściwych lub dwukrotnie:
w fazie 4-6 liści właściwych
oraz przed zwarciem
międzyrzędzi.
Dawka: 2-4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
W fazie 4-6 liści właściwych.
W przypadku silnych
niedoborów zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach.
Dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
W fazie 4-6 liści właściwych.
W przypadku silnych
niedoborów zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach.
Dawka: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
W fazie 4-6 liści właściwych.
Zaleca się powtórzenie
zabiegu po 10-14 dniach.
5–7 kg na 100l wody, przed
zwarciem rzędów/ łącznie na
ha ok. 25 kg nawozu

Właściwości produktu. Uwagi
Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom boru oraz dla poprawy
wysokości i jakości plonu

Zaleca się stosowanie w celu
zapobiegania niedoborom magnezu oraz dla poprawy wysokości i jakości
plonu.

Zaleca się stosowanie celu
zapobiegania niedoborom manganu oraz dla poprawy wysokości i jakości
plonu.

Zawiera magnez, siarkę, bor, mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w celu
zapobiegania niedoborom składników oraz dla poprawy wysokości i jakości
plonu.

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.
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.

5 kg na 100l wody, od
zwierania rzędów, łącznie
ze środkami ochrony roślin/
łącznie na ha ok. 25 kg
nawozu
W fazach od 4-go do 6-go
liścia.
1,0–3,0 l/ha Powtórzyć w
przypadku silnych niedoborów.
W przypadku lekkich, bezobjawowych
niedoborów można dwukrotnie zastosować
0,5 l/ha w okresie wiosennoletnim.
5 l/ha w fazie 4–6 liści. Można Hartowanie roślin.
powtórzyć 10–14 dni później. 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.
W fazie 6 liści, powtórzyć po Uzupełnianie makro i mikroelementów.
14 dniach 3–4 kg/ha
w 200–300 l wody.

W fazie 6–8 liści oraz
w okresie zagrożenia
chwościkiem 3 l/ha w 200–300
l wody.
W fazie 6–8 liści, zabieg
powtórzyć po 14 dniach
1,5–2,5 l/ha
w 300 l wody.

4-10kg/ha
W fazie 6-8 liści i 10-14 dni
później
5 l/ha

Pierwszy polski nawóz zawierający unikalne połączenie wapnia i srebra w
technologii nano (mikrocząsteczek). Wzmacnia mechanizmy obronne roślin,
ogranicza presję chwaścika.
Uzupełniające odżywianie borem.

Nawóz płynny z kompleksem FERTIACTYL®. Szybko rozwijającym się
roślinom dostarcza niezbędnych substancji pokarmowych oraz regeneruje
je po okresie zimowym. Kompleks FERTIACTYL® podwyższa aktywność
fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu
korzeniowego.

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

TIMAC AGRO

Fertileader
Gold BMo

Kompleks
SEACTIV®
B 5,7% (70 g/l)
Mo 0,35% (4 g/l)

4 l/ha

TIMAC AGRO

Fertileader
VitaL-954

4 l/ha

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

Kompleks
SEACTIV®
NPK 9%-5%-4% (104 g/l)–
(58 g/l)–(46g/l)
B 0,05% (0,580 g/l)
Mn 0,10% (0,116 g/l)
Mo 0,01% (0,116 g/l)
Cu 0,02% (0,232 g/l)
Zn 0,05% (0,580 g/l)
Fe 0,02% (0,232 g/l)
Kompleks
SEACTIV®
N 7% (94 g/l)
MgO 9% (121 g/l)

EKODARPOL

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
ZASADOWY

Potas (K) 24%
pH~14
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

EKODARPOL

PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
FOSFOROWY Azot (N) 5%

Fosfor (P) 25%
20% octany
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

EKODARPOL

EKODARPOL

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
PRZED PRZYMROZKAMI

Mikroelementy
schelatowane
Azot (N) 3%%
Potas (K) 8%
Siarka (S) 4%
Magnez (Mg) 1,5%
Wapń (Ca) 2%
Krzem (Si) 1%
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost
PLONOCHRON Azot (N) 5%
Wapń (Ca) 3%
Active Plus
Wapniowo-ma- Magnez (Mg) 4%
Siarka (S) 6%
gnezowy
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost
PLONOCHRON Mikroelementy
schelatowane
Active Plus
Azot (N) 5%
KOMPLETNY
Fosfor (P) 7%
Potas (K) 0,2%
Magnez (Mg) 3%
Siarka (S) 6%
Cynk (Zn) 0,8%
Mangan (Mn) 0,4%
Miedź (Cu) 1%
Krzemionka Koloidalna
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące
wzrost

.
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3 l/ha

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
- zielona ruń po ruszeniu
wegetacji wiosną rośliny jare
- zielona ruń do ustania
wegetacji jesienią rośliny
ozime
- przy krótkookresowych
suszach
- przy widocznych
niedoborach potasu
-przy dużej presji patogenów
grzybowych
1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– przy niedoborze dostępnego
dla roślin fosforu. Po ruszeniu
wegetacji, gdy temperatura
przekroczy 10°C

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z kompleksem SEACTIV.
Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa
pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu
korzeniowego oraz transport w roślinie. Dzięki zawartości mikroelementów
stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport asymilatów i produkcję
białka zwiększa odporność na zgorzel liści sercowych i korzeni (buraki). Bor
i molibden wpływają na lepsze kwitnienie.
Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu,
Zn i Fe z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji
minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych
i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełnienia ziarniaków. Produkt
stosuje się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i
magazynowania białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia
wigor i wzrost roślin oraz stymuluje produkcję białek i suchej masy.

buraki

NAWOZY DOLISTNE
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Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem SEACTIV. Gwarantuje
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego
oraz transport w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na podniesienie
aktywności fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa
odporność roślin na czynniki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.
• Wysoka zawartość Azotu i Potasu zawartych w Kompleksie Humusowym
pomaga roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny, którym odznacza się PLONOCHRON ZASADOWY
niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób grzybowych,
a także bakteryjnych, przez co praktycznie nie ma konieczności, chemicznej
ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Po zastosowaniu „Plonochronów” nie obowiązuje okres karencji.
• Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze
odżywioną, lecz nie „przenawożoną”.

PLONOCHRON FOSFOROWY PLUS poprzez swój kompleksowy skład,
zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy roślinom niezbędnego do
wzrostu Fosforu, Azotu i mikroelementów.
Stosowanie PLONOCHRON Active Plus FOSFOROWY w tym okresie często
jest konieczne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską temperaturę
gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– 72 godzin przed
spodziewanymi
przymrozkami
- 48 godzin przed
spodziewanymi
przymrozkami
- W celu regeneracji do 48
godzin po przymrozkach

PLONOCHRON Active Plus
PRZED PRZYMROZKAMI zastosowany nalistnie przed przymrozkami,
pomaga wzmocnić kondycję roślin przed warunkami stresowymi.
Zastosowany po przymrozkach znacząco przyśpiesza
i wspomaga regenerację roślin.
Dodatkowo odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów co
pomoże zbilansować gospodarkę nawozową roślin.
Wartością dodaną będzie wzrost odporności na pozostałe warunki stresowe,
które mogą oddziaływać na rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego

1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
-w przypadku widocznych
niedoborów wapnia magnezu
lub siarki
- w fazie intensywnego
wzrostu owoców lun korzeni
spichrzowych
1% roztwór, 2,5l / 250l
wody/ ha
– W przypadku zbóż produkt
najlepiej zastosować w dwóch
terminach. Pierwszy termin
przypada na fazę krzewienia
a drugi na fazę wzrostu
poprzedzającą kwitnienie
-W rzepaku optymalnym
terminem jest faza
kształtowania rozety a drugim
optymalnym terminem jest
faza zwartego pąka (przed
kwitnieniem)

PLONOCHRON Active Plus
WAPNIOWO-MAGNEZOWY Zastosowany fazie intensywnego wzrostu
dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego do prawidłowego rozwoju,
plonowania oraz poprawi możliwości przechowalnicze plonów. Produkt
powinien być również stosowany przy występujących niedoborach
wapniowo-magnezowych, występujących najczęściej na glebach
zakwaszonych..
PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY odznacza się kompleksowym
składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach
wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
korzenienia i części nadziemnej. PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY
odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów
deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej. Kompleksowy skład
PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY pomoże dodatkowo zbilansować
gospodarkę nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych w strategicznych momentach.
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie
rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy
niskich dawkach. Stymuluje wzrost masy liściowej i korzeni buraka, wspomaga
regenerację uszkodzeń herbicydowych, poprawia wigor i kondycję roślin,
podnosi wydajność fotosyntezy, zwiększa odporność na stresy abiotyczne
i biotyczne, wpływa na lepsze wykorzystanie potencjału plonowania buraka,
stymuluje wzrost plonu.

®

CALDENA

Agravita®
Aktiv 48

NH4 - 8%
P2O5 - 20%
K2O - 20%,
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,10%*
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 70

NH4 - 10%
P2O5 - 52%
K2O - 8%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,10%*
Mn - 0,05%*
Zn - 0,05%*
*EDTA

Dawka 0,5 kg/ha.
Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie
Termin: wraz z ochroną przed rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy
chwościkiem.
niskich dawkach. Usprawnia przemieszczanie metabolitów do organów
spichrzowych - wyższa polaryzacja, podnosi odporność buraka na czynniki
stresowe, zwiększa plon korzeni, maksymalizuje wykorzystanie potencjału
plonotwórczego roślin, stymuluje wzrost plonu.

CALDENA®

Agravita® Bor
21%

B - 21%
Na2O - 14%

Dawka 1-1,5 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz najwyższej jakości, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Zawiera
wysoką koncentrację boru oraz sód – burak wykazuje duże zapotrzebowanie
na ten pierwiastek. Odpowiada za podziały komórek merystematycznych
stożków wzrostu, poprawia gospodarkę wodną roślin, reguluje transport
cukrów z liści do korzeni - większa zawartość sacharozy, zwiększa odporność
buraka na niskie temperatury i przeciwdziała chorobom fizjologicznym takim
jak zgorzel liścia sercowego i sucha zgnilizna korzeniowa.

CALDENA®

Agravita® Mn
FAST

Mn – 14%
Zn – 3%
N – 5%
MgO – 6,5%

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Zwiększa intensywność fotosyntezy i tym samym zawartość cukru
w korzeniach, reguluje gospodarkę azotową i hormonalną roślin, podwyższa
odporność na choroby, zwiększa plon korzeni.

CALDENA®

Agravita® Zn
FAST

Zn - 15%,
B - 2%
N - 5%
MgO - 6,5%

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 4 liści do
fazy intensywnego wzrostu
korzenia.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Warunkuje prawidłowy wzrost i rozwój buraka (synteza auksyn),
zwiększa efektywność wykorzystania azotu, kształtuje zawartość cukru w
korzeniach, zwiększa odporność na niskie temperatury i suszę oraz patogeny.

CALDENA®

Agravita® Cu
FAST

Cu – 10%
Zn – 4%
Mn – 2%
N – 5%
MgO - 5%

Dawka 0,3 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Poprawia gospodarkę azotem, wpływa na magazynowanie cukru
w korzeniach.

CALDENA®

Agravita® Fe
FAST

Fe - 10%
Mn - 2,5%
N - 5%
MgO - 8%

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 4 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera odpowiednio dobrane i zbilansowane
mikroelementy. Obniża pH wody. Cechuje się błyskawiczną rozpuszczalnością
i maksymalną przyswajalnością oraz znakomitą skutecznością przy niskich
dawkach. Stymuluje tworzenie chlorofilu i ligniny, zwiększa intensywność
procesu fotosyntezy, wpływa na lepsze wykorzystanie składników
pokarmowych. Szczególnie zalecany na glebach o wysokim odczynie,
zagęszczonych i zalanych wodą.

CALDENA®

Agravita®
Mikro FAST

B - 6%
Cu - 0,5%
Fe - 1%
Mn - 2%
Mo - 0,1%
Zn - 1%
N- 5%
MgO - 9%

Dawka 1-2 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz mikroelementowy w nowoczesnej amerykańskiej technologii FAST
CHELATION TECHNOLOGY. Zawiera zestaw mikroelementów w optymalnych proporcjach. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Zwiększa
efektywność wykorzystania makroelementów, zwiększa wydajność fotosyntezy, podnosi odporność na stresy środowiska, poprawia zdrowotność buraka.

CALDENA®

Agravita®
Molibden
39,5%

Mo - 39,5%

Dawka 60-120 g/ha.
Termin: od fazy 2 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz o bardzo wysokiej zawartości molibdenu, całkowicie rozpuszczalny
w wodzie. Skutecznie odżywia rośliny molibdenem i zapobiega jego
niedoborom. Reguluje przetwarzanie i wykorzystanie azotu, poprawia
wartość technologiczną buraka, ułatwia przyswajalność żelaza przez rośliny,
zwiększa odporność buraka na warunki stresowe.

CALDENA®

Agravita®
Complete

N – 20% (NO3 - 5,4%, NH4
- 3,5%, NH2 - 11,1%)
P2O5 - 20%
K2O - 20%
MgO – 0,5%
SO3 – 1%
B - 0,009%
Cu - 0,006%*
Fe - 0,0525%*
Mn - 0,026%*
Mo - 0,00375%
Zn - 0,0075%*
*EDTA

Dawka 3-4 kg/ha.
Termin: od fazy 3 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz o zrównoważonym składzie NPK. Całkowicie rozpuszczalny
w wodzie. Zawiera azot w trzech formach. Szybko dostarcza roślinom idealnie
zbilansowane makro i mikroelementy, co jest szczególnie ważne w warunkach
ograniczonej dostępności tych składników z gleby. Wpływa na prawidłowe
formowanie liści, poprawia kondycję i wigor roślin, kształtuje wielkość
i jakość plonu.

Nazwa handlowa

CALDENA®

Agravita® Fosforowa FAST

CALDENA®

Skład
N - 10%
(NO3 - 7%, NH2 – 3%)
P2O5 - 40%
K2O - 13%
MgO - 2,25%
SO3 – 2,25%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05%*
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA

CALDENA®

BIOPHARMACOTECH
SP. Z O.O. SK

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz NPK o wysokiej koncentracji fosforu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz szybkim działaniem. Wspomaga rozwój korzeni, wpływa na lepsze
wykorzystanie składników pokarmowych z gleby, podwyższa odporność
na niskie temperatury i suszę oraz choroby, kształtuje zawartość cukru
w korzeniach i jakość przetwórczą plonu, zwiększa wytrzymałość na
uszkodzenia mechaniczne oraz poprawia trwałość przechowalniczą.

Agravita® Pota- NO3 - 9%
P2O5 - 10%
sowa FAST

Dawka 4-5 kg/ha.
Termin: od fazy 3 liści do fazy
intensywnego przyrostu masy
korzenia.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu w nowoczesnej amerykańskiej
technologii FAST CHELATION TECHNOLOGY. Obniża pH wody. Cechuje się
błyskawiczną i całkowitą rozpuszczalnością, maksymalną przyswajalnością
oraz szybkim działaniem. Reguluje gospodarkę wodną roślin i zmniejsza
wrażliwość roślin na suszę, usprawnia proces fotosyntezy i transport
asymilatów z liści do korzenia, poprawia jakość technologiczną korzeni
wzrost zawartości cukru i spadek szkodliwej formy azotu -aminowego,
zwiększa odporność na warunki stresowe i patogeny.

Agravita®
Galaxy

Dawka 3-4 kg/ha.
Termin: od fazy 3 - 4 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz o wysokiej koncentracji potasu i siarki, w postaci płynnej. Zawiera
nowoczesną formę siarki o właściwościach antyseptycznych. Poprawia
zdrowotność buraka, zwiększa efektywność wykorzystania azotu, poprawia
jakość biologiczną i technologiczną korzeni.

Agravita® Siar- MgO - 16%
czan Magnezu SO3 - 32%
Siedmiowodny

Stężenie: 5% (10kg/200l
wody).
Termin: w całym okresie
wegetacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia go najwyższa jakość oraz bardzo
szybka i całkowita rozpuszczalność. Bezchlorkowy.
Zapobiega chlorozie i intensyfikuje proces fotosyntezy, usprawnia transport
asymilatów z liści do korzeni, zwiększa przyrost biomasy, poprawia
jakość technologiczną plonu - zwiększa polaryzację i zmniejsza zawartość
niepożądanego azotu -aminowego.

AGRO-SORB®
L-Amino+
naturalne aminokwasy

Stosować dolistnie w dawce
1-2 L/ha, ilość wody: 200400 L/ha
– wykonać łącznie 3-5 zabiegi oraz dodatkowo w razie
wystąpienia warunków stresowych (przymrozek, grad,
susza, wiatr, zimno, gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5-1L na 100L wody).
Buraki: 4 zabiegi: pierwszy
w fazie wykształconej pierwszej pary liści właściwych,
drugi po 14-21 dniach, trzeci
po kolejnych 14-21 dniach,
czwarty na miesiąc przed
zbiorami.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB L-Amino+ z zabiegami fungicydowymi oraz
odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów).
7. W burakach cukrowych wzrost zawartości cukru.
8. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
9. Finalny efekt: wzrost plonu.

K2O - 40%
MgO – 1,6%
SO3 - 2,5%
B - 0,02%
Cu - 0,05%*
Fe - 0,1%*
Mn - 0,05% *
Mo – 0,0005%
Zn - 0,05%*
*EDTA

CALDENA®

Dawka/Termin
Dawka 3-4 kg/ha.
Termin: od fazy 3 liści do
zakrycia międzyrzędzi.

NH2 – 6,6%
K2O – 19,9%
SO3 – 33,2%
Mn - 0,01%*
Zn - 0,01%*
*EDTA

- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 5,0%
(m/m) min 52g/l
- azot całkowity 2,0%
(m/m)
- węgiel organiczny 4,0%
(m/m)

Biostymulator
y

Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016
www.polskieaminokwasy.pl

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Amidomag
NMgFe/S

N- 16,0%,
MgO – 5,0%
B – 0,03%
Cu – 0,04%
Fe - 1,2%
Mn – 0,09%
Mo – 0,0025%
Zn – 0,04%
- %m/m (%wag)

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 3-4 zabiegi każdorazowo w dawce 3-5 l/ha

Bardzo plonotwórczy nawóz płynny do szerokiego zastosowania jako kondycjoner wody, regulator pH oraz obniża napięcie powierzchniowe cieczy.
Nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami schelatowanymi przez EDTA
lub DTPA oraz skompleksowanmi naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami).

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makroplon
Buraki

N- 16,0%,
MgO – 2,0%
B – 0,5%
Co- 0,006%
Cu – 0,3%
Fe - 0,4%
Mn – 1,4%
Mo – 0,006%
Zn – 0,7%
- %m/m (%wag)

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi każdorazowo w dawce 2-3 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny azotowy z dużą zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie buraków.

.
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

N- 5,0%,
Multifoliar
MgO – 5,0%
Zboża
Superkoncentrat B – 0,01%

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi
każdorazowo w dawce 1,52,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny z azotem i magnezem oraz z dużą
zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów (z podwyższoną
zawartością manganu) schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie buraków.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Wysokoborowy
MAX

B – 11,0% (150 g w l)

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi
każdorazowo w dawce 1,52,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz borowy.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Cynk

N – 6,0%
MgO – 2,0%
Zn – 7,6%
- %m/m (%wag)

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi
każdorazowo w dawce 1,02,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz cynkowy schelatowany przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) Z dodatkiem azotu i magnezu.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Extra Cynk

Zn – 21,0%
- %m/m (%wag)

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi
każdorazowo w dawce 0,51,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz mikroelementowy (manganowy – miedziowo
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
B+Zn+Mo

B – 14,0%
Zn – 5,0%
Mo – 0,5%

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi
każdorazowo w dawce 1,03,0 kg/ha

Specjalistyczny krystalczny nawóz miedziowy borowo – cynkowy z molibdenem.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
Mangan

Mn – 12,0%
- %m/m (%wag)

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 1-2 zabiegi
każdorazowo w dawce 1,52,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz manganowy schelatowany przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar
MnCuZn

Mn – 6,0%
Cu – 1,5%
Zn – 1,5%
- %m/m (%wag)

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 1-2 zabiegi
każdorazowo w dawce 1,52,0 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz mikroelementowy (manganowy – miedziowo
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Buraki

B – 4,0%
Co-0,02%
Cu – 0,25%
Fe - 7,0%
Mn – 6,8%
Mo – 0,08%
Zn – 2,5%
- %m/m (%wag

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi
każdorazowo w dawce 0,30,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością wszystkich potrzebnych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie buraka.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Extra Buraki

B – 10,0%
Co – 0,1%
Mn – 6,0%
Zn – 4,0%
- %m/m (%wag

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi
każdorazowo w dawce 0,30,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością
wszystkich krytycznych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie zbóż
zarówno ozimych jak i jarych.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora
Extra Buraki
Z sodem

B – 10,0%
Co – 0,1%
Mn – 6,0%
Na2O – 5,0%
- %m/m (%wag

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 2-3 zabiegi
każdorazowo w dawce 0,30,8 kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością
wszystkich krytycznych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub
DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym
aminokwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie zbóż
zarówno ozimych jak i jarych.

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar
NPK 6-57-16 +
mikro

N- 6,0%,
P2O5 – 57%
K2O – 17,0%
B – 0,01%
Cu – 0,002%
Fe – 0,02%
Mn – 0,01%
Mo – 0,001%
Zn – 0,002%
- %m/m (%wag)

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 3 4 zabiegi każdorazowo w dawce 4 - 5 l/ha

Krystaliczny nawóz dolistny NPK azotowo fosforowo potasowy z dodatkiem
mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) wpływający
na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego kondycję zdrowotną

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar
Fosfo

N – 5,0%
P2O5 – 34%5

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 3 4 zabiegi każdorazowo w dawce 3-5 l/ha

Płynny nawóz dolistny fosforowy wpływający na lepsze ukorzenienie, start
rośliny oraz jego kondycję zdrowotną

P.E.
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar PK

P2O5 – 10,0%
K2O – 20,0%

Od fazy 6-8 liści do zakrycia
międzyrzędzi 3-4 zabiegi każdorazowo w dawce 6-8 l/ha

Płynny nawóz dolistny fosforowo - potasowy wpływający na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego

Co - 0,02%
Cu –0,1%
Fe - 0,7%
Mn – 3,6%
Mo – 0,02%
Zn – 0,7%

Nazwa handlowa

Dawka/Termin
Nawóz wysiewa się
przy pomocy aplikatorów
bezpośrednio
do redlicy nasiennej
w ilości 20–30 kg/ha.

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

Microstar PMX 10% N

Nawóz stosujemy podczas
siewu buraków

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

TIMAC AGRO

Physiostart

20–25 kg/ha

PHYSIOSTART to specjalistyczny nawóz mikrogranulowany, do
ultrazlokalizowanego nawożenia roślin sianych punktowo. Idealny do
kukurydzy, buraka, rzepaku oraz warzyw. Zawiera N i P z dodatkiem siarki
i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia MEZOCALC. Wzbogacony
o aktywny kompleks PHYSIO+ stymuluje harmonijny rozwój roślin
i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. PHYSIO+ zapobiega
również ryzyku wystąpienia efektu „leniwego korzenia”.

EKODARPOL

PLONAR ACTI- Skład minimum:
35% - materia organiczna;
VE BIO

100 kg/ha;

AGROSIMEX

Microstar PZ

AGROSIMEX

Skład
10% N
40% P2O5
11% SO3
2% Zn

38% P2O5
3% MgO
+ s+ mikro
PHYSIO+
Mezocalc 25%
N 8%
P2O5 28%
SO3 23%
Zn 2%

65% - kwasy humusowe;
3,5% Fosfor P O
GRANULOWA- 6,5% - Potas K2 O;2;
2
NY NAWÓZ
9% - Wapń CaO;
0,2% Magnez MgO;
ORGANICZNO- MINERAL- 0,4% - Siarka S;
9 mg/kg Miedź Cu;
NY
43 mg/kg – Cynk Zn;
34 mg/kg- Mangan Mn;
31 mg/kg- Bor B;
980 mg/kg- Żelazo Fe;
1,8 mg/kg Molibden Mo;
pH 9,6

Przedsiewnie przed
planowanymi uprawkami
pozwalającymi na
przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10 cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować
w uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można
stosować jednocześnie
z innymi nawozami
mineralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do
prawidłowego rozwoju roślin w początkowych fazach wzrostu.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny w
okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL

PLONAR ACTIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
6% Fosfor P2O2;
20% - Potas K2O;
5% - Wapń CaO;
1% Magnez MgO;
2% - Siarka S;

125kg-500kg/ha
(w zależności od zasobności
gleby w składniki pokarmowe)
Przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10cm). PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować
w uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można stosować jednocześnie z innymi
nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników
pokarmowych oraz znaczące ograniczenie strat powodowanych
wymywaniem i uwstecznianiem pierwiastków.
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny w
okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

CALDENA®

Agravita®
Starter z
nowoczesną
technologią
ROOT
BOOSTER

N – 13%
(NH4 – 7%, NH2 – 6%)
P2O5 – 32%
K2O – 5%
MgO – 2%
SO3 – 7,5%
Zn – 2%

Dawka: 20-30 kg/ha. Termin:
łącznie z siewem.

Nawóz startowy w postaci mikrogranulatu do aplikatorów siewnikowych.
Zawiera połączenie składników pokarmowych idealnie dopasowanych do
potrzeb wschodzących roślin i nowoczesnej technologii ROOT BOOSTER,
która zapobiega stratom fosforu i zapewnia wielokrotnie wyższą jego
efektywność wykorzystania, niezależnie od pH gleby. Łatwo rozpuszczalny.
Bezchlorkowy. Bezpieczny dla kiełkujących nasion. Łagodzi skutki działania
niekorzystnych warunków środowiska, pobudza kiełkowanie i wyrównuje
wschody, stymuluje wzrost systemu korzeniowego, gwarantuje dostępność
fosforu niezależnie od temperatury i pH gleby.
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

AGRII POLSKA

Route Absolute MAKROELEMENTY g/l

1,6 l/ha
1 zabieg w fazie 2-6 liści

Zawiera Cynk oraz pozostałe mikroelementy w formie AAC – amonowy acetat
cynku
Znacząco pobudza rozwój korzeni

AGRII POLSKA

Foliq Ascovigor Algi morskie

1 zabieg od fazy 4-6 liści do
zwarcia międzyrzędzi

Wysoka zawartość wyciągu z alg morskich Ascophyllum nodosum
Mikroelementy chelatowane EDTA
Silne działanie przeciwstresowe, regeneracyjne

AGROCONSULT

Agriker Top

1 l/ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Agriker Grow

1 l/ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Aminotal
Super

1 l/ha 1-2 razy

AGROCONSULT

Algaton

0,5 l/ha 2 razy

ARYSTA
LIFESCIENCE

Aminoplant

Azot całkowity (N)- co
najmniej 8,5% (m/m)
Zawartość substancji
organicznej w suchej
masie: 54% (17,3%
stanowią
L-aminokwasy;
82,7% bioaktywne
peptydy)

1-1,5l/ha- wykonać 1-2 zabiegi Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100%. Optymalna zawartość
w sezonie, faza 4-6 liście,
L-aminokwasów, czyli formy najefektywniej wykorzystywanej przez rośliny.
następnie co 10-14 dni
Minimalizuje negatywny wpływ warunków stresowych, zwiększa plon i
poprawia jego jakość.

ARYSTA
LIFESCIENCE

Asahi SL

Para-nitrofenolan sodu03% (3g w litrze środka);
orto-nitrofenolan sodu02% (2g w litrze środka);
5-nitrogwajakolan sodu01%-1g
w litrze środka

0,6 l/ha

ARYSTA LIFE
SCIENCE

Rooter

13% pięciotlenku fosforu
1 l/ha (1-2 zabiegi) od fazy 4
(P2O5) rozpuszczalnego w liści do zakrycia międzyrzędzi
wodzie;
5% tlenku potasu (K2O)
rozpuszczalnego w wodzie

Rooter został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM,
stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację,
poprawia pobieranie składników mineralnych
z gleby.

FMC

Amalgerol

234,5 gram w litrze
elementarnego węgla
pod postacią łatwo
przyswajalnych
węglowodanów,
będących doskonałą
pożywką 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 mikrobiologicznej gleby.
Biologiczny środek wpływający na rozwój roślin oraz dostarczający składniki
odżywcze drobnoustrojom glebowym.

AGROSIMEX

ASX Krzem
plus

2,5% Si

W fazie 6-8liści, następne
zabiegi co 10-14 dni

ASX krzem plus ,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe
w sytuacjach stresowych

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2% B,

W fazie 6-8 liści , następne
zabiegi co 10-14 dni

ASX Tytan plus aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy życiowe
w sytuacjach stresowych

AGROSIMEX

Humicraft
Liquid

Kwasy humusowe 10%
alginat potasu – 10%,
aminokwasy – 10%,
K2O 3,0%,
Fe 0,3%

Oprysk dolistny
Płynny, rozpuszczalny w wodzie
1 l/ha w 300 l wody (co 14–21 organiczny stymulator wzrostu i kondycjoner glebowy. Wpływa na poprawę
dni).
kondycji, działa antystresowo.

AGROSIMEX

Aminopool 70

11% azot całkowity (N)
75% aminokwasów ogółem
70% wolnych
aminokwasów
80% materia organiczna

100 g/100 l wody w połącze- Podnosi tempo przemieszczania substancji aktywnych ŚOR oraz składników
niu z fungicydami, insektycypokarmowych, poprawia kondycje roślin, działa antystresowo.
dami, herbicydami, regulatorami wzrostu oraz nawozami
dolistnymi. (z wyjątkiem
fungicydów miedziowych
i siarkowych oraz herbicydów
sulfonylomocznikowych).

N 49
MIKROELEMENTY g/l
Cu 2
Mn 2
Zn 75
+ mikroelementy
MIKROELEMENTY g/l
B 41,1
Mn 10,9
Zn 6,85

0,6% Ti

Asahi SL jest regulatorem wzrostu w formie cieczy do rozcieńczania wodą,
wpływającycm na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów.
Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, np. susza,
przymrozki.

EKODARPOL

Nazwa handlowa

HUMUS UP

PUH „POLGER- Bio-algeen S90
KIDO” RÓŻA
plus 2
KIDO, MACIEJ
KRAWCZEWSKI S.C.

BIOPHARMACOTECH
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB®
Folium

Biostymulator

.
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Skład
Próchnica Pokarmowa,
1*105 jtk Promieniowce,
0,34*105 jtk Bakterie
przetrwalnikujące,
2653,33* 103 jtk
Bakterie Fluoryzujące
Pseudomonas,
1267*104 jtk Bakterie
Fosforowe,
0,83*103 jtk
Mikroorganizmy
celuloityczne,
3,67 jtk Bakterie
Azotobacter,
0,43*104 jtk Grzyby
Naturalne enzymy
stymulujące wzrost
Ekstrakt z alg :
masa organiczna, a w niej
m.in.:
kwas alginowy
aminokwasy
witaminy
fitohormony
mikro- i makroelementy,
mono-, poli- i
oligosacharydy
- naturalne wolne
aminokwasy z hydrolizy
enzymatycznej 9,3%
(m/m) min 102g/l
- bor 0,02% (m/m)
- mangan 0,05% (m/m)
- cynk 0,07% (m/m)

Dawka/Termin
Dolistnie – w okresie
wegetacji, możemy stosować
po każdorazowym oprysku
chemicznym. Opryski
wykonywać 5% stężeniem
HUMUS UP.

Właściwości produktu. Uwagi
• Odbudowuje naturalną odporność roślin,
• Regeneruje rośliny po opryskach chemicznych,
• Stymuluje rośliny do wzrostu,
• Przywraca równowagę mikrobiologiczną,
• Humus Up zwiększa opłacalność produkcji rolnej,
• Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu
rośliny,
• Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie
pokarmowej (nawet 70 kg/ha),
• Nie posiada okresu karencji,
• Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska
naturalnego).

Stadium 4 (2 para liści) – 2
l/ha
14 dni później – 2 1/ha

Przyspiesza krzewienie
Podwyższa odporność na choroby
Podwyższa odporność na wyleganie
Podwyższa masę tysiąca ziaren

Stosować dolistnie w dawce
1-2 L/ha, ilość wody: 200400 L/ha
– wykonać łącznie 3-5 zabiegi oraz dodatkowo w razie
wystąpienia warunków stresowych (przymrozek, grad,
susza, wiatr, zimno, gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5-1L na 100Lwody).
Buraki: 4 zabiegi: pierwszy w
fazie wykształconej pierwszej
pary liści właściwych, drugi
po 14-21 dniach, trzeci po kolejnych 14-21 dniach, czwarty
na miesiąc przed zbiorami.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB Folium z zabiegami fungicydowymi oraz
odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy
korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby
jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów).
7. W burakach cukrowych wzrost zawartości cukru.
8. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
9. Finalny efekt: wzrost plonu.
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Nazwa handlowa

AGRII POLSKA

Foliq Amical

AGRII POLSKA

Foliq Calmax

AGRII POLSKA

MobiCal

Skład
Wapń z aminokwasami i
mikroelementami
MAKROELEMENTY g/l
CaO 203
MIKROELEMENTY g/l
Mn 6,75
Zn 6,75
MAKROELEMENTY g/l
N 160
CaO 240
MgO 32
MIKROELEMENTY g/l
B 0,80
Cu 0,64
Fe 0,80
Mn 1,60
Mo 0,16
Zn 0,32
MAKROELEMENTY g/l
Potas (K2O) 3
Wapń (CaO) 191
Magnez (MgO) 64
Krzem (Si) 55
MIKROELEMENTY g/l
Żelazo (Fe) 14
Tytan (Ti) 2,5
CaCo3 – min. 96%
CaO – min. 53%

Dawka/Termin
Dawka
3-5 l/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Dodatkowo zawiera aminokwasy wspomagające pobieranie wapnia
Mikroelementy chelatowane EDTA oraz całkowicie rozpuszczalne w wodzie.
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty,
humektanty i antyodparowywacze)

Dawka
3 – 5 l/ha

Produkowany w technologii zawiesinowej
Zawiera substancje podnoszące efektywność (adiuwanty, surfaktanty, humektanty i antyodparowywacze)
Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) chelatowane EDTA. Wszystkie mikroelementy
całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

Dawka

Nie zawiera azotu ani chlorków

1-1,5 l/ha

KOPALNIA
WAPIENIA
„CZATKOWICE”
SP. Z O.O.

GRUNTCAL ®
środek
wapnujący
(wapno
nawozowe)
odmiana 04

LUVENA S.A.

27 CaO-16 MgO
LUBOPLON®
wapniowo-magnezowy

POLCALC

Polcalc
III Generacji

98% CaCO3

400-1000 kg·ha-1 po wschodach
lub na oziminy wczesną wiosną.

TEAM–ROL

OrCal
(doglebowo
i pogłównie)

35% CaO
35% subst. organiczna
4,7 N azot

0,5–1t/ha

NORDKALK

Atrigran

CaCO3 (węglan wapnia)
93–95%
MgCO3 (węglan magnezu)
ok. 1,5%

Według zaleceń, średnio
0,5-1,5 t/ha

NORDKALK

Standard Cal

CaCO3 (węglan wapnia)
93–95%
MgCO3 (węglan magnezu)
ok. 1,5%

Według zaleceń, średnio
2-4 t/ha

NORDKALK

Solid Cal

CaCO3
(węglan wapnia) > 94,6%

Według zaleceń, średnio
2-4 t/ha

NORDKALK

Fast Cal

CaCO3 (węglan wapnia)
93–95%
MgCO3 (węglan magnezu)
ok. 4%

Według zaleceń, średnio
2-4 t/ha

W zależności od zakwaszenia
i kategorii gleby: 0,5–1,5 t/ha.
Zaleca się stosowanie jesienią
lub interwencyjnie wiosną
podczas wzrostu roślin
(zwiększa przyswajalność
azotu).

GRUNTCAL - naturalne, wysoko reaktywne wapno węglanowe. Powstaje
wskutek zmielenia wapienia ze złoża Czatkowice.
Forma ultradrobnej mączki zapewnia reaktywność min. 97%.
Gruntcal bezpiecznie podnosi pH gleby oraz poprawia jej strukturę i żyzność.
Chroni rośliny przed szkodliwym działaniem manganu, glinu i metali
ciężkich. Zwiększa pojemność wodną gleby i polepsza przyswajanie przez
rośliny składników odżywczych (N, P, K, S, Mg, Ca). Zwiększa w ten sposób
jakość i wielkość plonów.
GRUNTCAL zalecany jest przy uprawie bezorkowej (wysiew wapna na słomę).
Produkt jest całkowicie bezpieczny dla roślin i zwierząt.
Opakowania: luz, big bag, worek 25 kg.
• do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych
użytkach zielonych
• do stosowania na glebach o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym
i obojętnym
• poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe - wapń, magnez
i siarkę
• stymuluje plonotwórcze działanie azotu
• zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
• poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
Niektóre zboża, takie jak np. pszenica i jęczmień wykazują bardzo pozytywne reakcje
na zastosowanie granulatu po wierzchu, znacznie zwiększając swoje możliwości
plonotwórcze.
Aktywnie reguluje pH gleby
Istotnie zwiększa pobieranie makroskładników N, P, K, S, Mg i Ca
Zwiększa plon i jego parametry
(odstrasza dziki)
Nordkalk AtriGran to idealnie skomponowany granulowany nawóz
wapienny udoskonalony o pierwiastek organiczny poprawiający skuteczność
działania wapnia. Granulat jest stabilny i trwały, wygodny w transporcie
i magazynowaniu. Nordkalk AtriGran to produkt całkowicie bezpieczny.
Dzięki wykorzystaniu tylko naturalnych składników nadaje się również
do upraw ekologicznych, przyczynia się do poprawy jakości środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi. Dostępne granulacje 1-4 mm i 4-8 mm.
Wapno węglanowe Nordkalk Standard Cal o bardzo wysokiej reaktywności
chemicznej i dużej koncentracji węglanu wapnia (93–95%) powstaje w wyniku
przerobu miękkich skał kamienia jurajskiego. Dzięki nieskrystalizowanej
formie utrzymuje wilgoć w glebie, szybko (ale nie gwałtownie) podnosi
odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie,
reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się
struktury gruzełkowej. Pprzeznaczone jest do stosowania na wszystkich
rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych.
Wapno węglanowe Nordkalk Solid Cal to produkt do którego produkcji
wykorzystywany jest najczystszy kamień o dużej koncentracji węglanu wapnia
(powyżej 94%), a duży stopień zmielenia gwarantuje wysoką reaktywność.
Wapno Nordkalk Solid Cal to solidny produkt szczególnie polecany
w tradycyjnej orkowej uprawie roślin. Wapno to nie powoduje gwałtownych
zmian w środowisku.
Wapno węglanowe Nordkalk Fast Cal jest produktem o bardzo wysokiej reaktywności chemicznej (99%) i dużej koncentracji węglanu wapnia (93–95%),
jego stosowanie jest relatywnie korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby, całkowicie bezpiecznym dla rośliny uprawnej. Dzięki optymalnemu rozdrobnieniu, 98% poniżej 0,125 mm, bardzo dobrze wchodzi w reakcję,
szybko (ale nie gwałtownie) podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki
pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne,
korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej, sprzyja rozwojowi
pożytecznych mikroorganizmów (bakterie), a ogranicza ilość grzybów.

Nazwa handlowa

Skład
CaCO3 (węglan wapnia)
50%
MgCO3 (węglan magnezu)
40%

Dawka/Termin
Według zaleceń, średnio
2-4 t/ha

Wapniak kornicki
HUMICALC
MAG
granulowany

50% CaO

100-1000kg/ha

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe
32% - Wapń CaO
1,5% Magnez MgO
3% - Siarka S

HUMICALC
MAG
sypki

Skład minimum:
20% - materia organiczna
60% - kwasy humusowe
32% - Wapń CaO
1,5% Magnez MgO
3% - Siarka S

200kg-1000kg/ha
(w zależności od pH, zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz rodzaju upraw)
Przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10-15cm). PLONAR ACTIVE rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować
w uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można stosować jednocześnie z innymi
nawozami mineralnymi..
200kg-1000kg/ha
(w zależności od pH, zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz rodzaju upraw)
Przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10-15cm). Można stosować
pogłównie przez cały okres
wegetacji. PLONAR ACTIVE
rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować
w uprawach uproszczonych.
PLONAR ACTIVE można stosować jednocześnie z innymi
nawozami mineralnymi..

Magnesium

AGROSIMEX
EKODARPOL

EKODARPOL

.
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Właściwości produktu. Uwagi
Wapno Nordkalk Magnesium o dużej zawartości MgCO3 (40%) jest cennym
źródłem bardzo dobrej jakości magnezu. Zwiększa odczyn pH gleby,
uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki
wodno-powietrzne, wpływając na tworzenie się struktury gruzełkowej.
Sprzyja także rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów (bakterie)
i ogranicza ilość grzybów (zwłaszcza powodujących kiłę kapustnych). Wapno
Nordkalk Magnesium przeznaczone jest do stosowania
na wszystkich rodzajach gleb oraz we wszystkich okresach agrotechnicznych.
Ze względu na bardzo wysoką zawartość magnezu szczególnie polecane
jest na glebach o niskiej jego zawartości i w gospodarstwach uprawiających
rośliny wrażliwe na niedobory tego pierwiastka, np. buraki. Polecane jest
również do wapnowania terenów leśnych.

Humactive complex to 100kg/t kwasów Humusowych poprawiających
strukturę gleby i zwiększających wykorzystanie składników mineralnych
w tym AZOTU
Watersave complex to możliwość zabezpieczenia dla roślin nawet 3 razy
większej ilości wody w odniesieniu do masy zastosowanego nawozu
Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające rozwój
pozytywnej rodzimej mikroflory bakteryjnej
Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu
nawozu
100% reactive calcium – zawiera w 100% szybko reaktywne wapno
węglanowe, które może podnieść pH nawet o jeden stopień w skali roku.

Humactive complex to 100kg/t kwasów Humusowych poprawiających
strukturę gleby i zwiększających wykorzystanie składników mineralnych
w tym AZOTU
Watersave complex to możliwość zabezpieczenia dla roślin nawet 3 razy
większej ilości wody w odniesieniu do masy zastosowanego nawozu
Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające rozwój
pozytywnej rodzimej mikroflory bakteryjnej
Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu
nawozu
100% reactive calcium – zawiera w 100% szybko reaktywne wapno
węglanowe, które może podnieść pH nawet o jeden stopień w skali roku.

nawozy wapniowe
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

AGROCONSULT

Agriker Terra

18% kwasy fulwowe,
18% kwasy huminowe

2-5l/Ha

Poprawia właściwości fizyczne gleby, znacząco wpływa na rozwój
mikroflory glebowej, poprawia pojemność wodną gleby, przyśpiesza
korzenienie

TEAM–ROL

OrCal
(doglebowo
i pogłównie)

35% CaO
35% subst. organiczna
4,7 N azot

0,5–1 t/ha
(wiosna/jesień)

Aktywnie reguluje pH gleby
Istotnie poprawia strukturę gleby, zwiększa tempo mineralizacji resztek
pożniwnych, działa stymulująco na mikroby glebowe
Zwiększa plon i jego parametry
(odstrasza dziki)

FMC

Amalgerol

234,5 gram w litrze elementarnego węgla pod
postacią łatwo przyswajalnych węglowodanów,
będących doskonałą
pożywką dla naturalnych
drobnoustrojów glebowych; esencje; pierwiastki
śladowe; wyciągi z ziół;
oleje roślinne

Jednorazowo 2,5–5,0 l/ha.
W zależności od uprawy. W
niektórych
przypadkach zabieg wymaga
powtórzenia.

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

AGROSIMEX

Rosahumus

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

3–6 kg/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion
w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l.

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy.

AGROSIMEX

Liqhumus

18% kwasy humusowe
3% K2O
0,2% Fe

20-40 l/ha.
Nawóz należy stosować
przed siewem nasion
w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l
wody

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę
gleby, wpływa na zwiększenie dostępności składników
pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie . zmniejsza
skutki suszy

AGROSIMEX

Delsol

3% azotu (N)
całkowitego oraz węgiel
i „Coformulator”
stymulujący
rozwój pożytecznych
bakterii glebowych

1 l/ha wody. Nawóz należy
stosować przed siewem ,po
siewie lub po
wschodach roślin.

Biologiczny regenerator gleby

AGROSIMEX

Rhizosum N

1.000.000.000 j.t.k. /1g
bakterii Azotobacter
vinelandii

25-50 g/ha po ruszeniu
wegetacji wiosennej

Szczepionka bakteryjna Azotobacter vinelandii wiążących wolny azot
z powietrza.Podnosi efektywność zastosowanych nawoz,ów azotowych,
pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%

EKODARPOL

HUMUS
ACTIVE

55% kwasy humusowe
nasycone w tym :
49% kwasy huminowe,
1% kwasy fulwowe,
5% huminy i ulminy;
0,76*105 jtk Promieniewce,
0,66*105 jtk Bakterie
przetrwalnikujące,
0,33*103 jtk Bakterie
Fluoryzujące
Pseudomonas,
0,40*104 jtk Bakterie
fosforowe,
0,38*103 jtk
Mikroorganizmy
celuloityczne,
0,33 jtk Bakterie
Azotobacter,
0,59*104 jtk Grzyby

20l/ha wiosną po ruszeniu
wegetacji roślin

• umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych,
• wspomaga rozwój systemu korzeniowego
• regeneruje rośliny po spoczynku zimowym i opryskach chemicznych
• stymuluje rośliny do wzrostu
• przyspiesza rozkład materii organicznej
• zwiększa zdolności sorpcyjne gleby
• stabilizuje pH
• zwiększa 5-krotnie pojemność wodną gleby

20l/ha jesienią przed
planowanymi uprawkami

