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Drodzy Czytelnicy
W kolejnym wydaniu NAWOŻENIA szczególną uwagę 

zwróciliśmy na nawożenie azotem. Piszą o tym dr Tamara 
Jadczyszyn oraz prof. Czesław Szewczuk razem z dr Ma-
rzeną Tomaszewską. Może ktoś pomyśleć – po co poruszać 
ten problem, skoro wszyscy wszystko na ten temat wie-
dzą? A może jednak nie. Wysiewając na pole nawozy azo-
towe nie zawsze pamiętamy, że mogą one mieć również 
niepożądane działanie. Dla nas, dla roślin uprawnych i dla 
środowiska. Myślenie – więcej azotu – większy plon za-
stąpiliśmy myśleniem o jego racjonalnym wykorzystamiu  
nie tylko z punktu widzenia produkcji, ale co najważniej-
sze z punktu widzenia naszego portfela. 

Racjonalne podejście do nawożenia, już nie tylko azo-
towego, znajdziemy również w ciekawym tekście dr Marka 
Tańskiego.

Zachęcamy również do zwrócenia uwagi na kolejny 
tekst prof. C. Szewczuka o biostymulatorach. Najczęściej 
ich użycie zalecane jest jako ratunek dla roślin w przezwy-
ciężaniu stresow biotycznych i abiotycznych. O zaletach 
tych preparatów ale i o ich ograniczeniach związanych z ich 
stosowaniem warto wiedzieć więcej. Warto też, podobnie 
jak przy kupnie wszystkich środków do produkcji rolniczej, 
zwrócić uwagę na ekonomiczną stronę ich stosowania.  
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Azotany mogą się gromadzić 
w roślinach w dużych ilościach, 

na ogół bez szkodliwych następstw 
toksyczności, w odróżnieniu od 
formy amonowej, która przy zwięk-
szonym pobraniu i stężeniu w rośli-
nie, jest dla nich szkodliwa.

Azotany i azotyny są 
szkodliwe dla ludzi zwierząt

Jednak zbyt duże stężenie azota-
nów, występujące zwłaszcza w rośli-
nach pastewnych lub spożywczych, 
jest szkodliwe, a nawet toksyczne dla 
spożywających je ludzi i zwierząt. 
Jeszcze gorsze skutki, zwłaszcza dla 
dzieci mogą wywoływać powstające 
w roślinie lub przewodzie pokarmo-
wym azotyny, powodujące przejście 
hemoglobiny krwi w methemoglobi-
nę, niezdolną do rozprowadzania 
tlenu w organizmie. Azotany i azoty-
ny mogą też tworzyć z aminami 
nitrozoaminy, wykazujące działanie 
rakotwórcze. Poza tym zgromadzone 
w roślinie późną jesienią lub wcze-
sną wiosną  wpływają na nadmierne 
uwodnienie tkanek roślinnych, co 
może skutkować ich większą wrażli-
wością na przymrozki oraz podatno-

ścią na choroby. Wielkość akumulacji 
azotanów w roślinach, zależy więc 
od ich zawartości i pobrania z podło-
ża (gleby) oraz szybkości redukcji 
w komórkach roślinnych. Z reguły 
proces redukcji w młodych roślinach 
nie nadąża za ich pobieraniem, 
zwłaszcza przy wysokiej zawartości 
w glebie. Stąd ich wysoka koncentra-
cja w młodych roślinach jest zjawi-
skiem normalnym i na ogół przemija-
jącym, natomiast w roślinach star-
szych, zwłaszcza w okresie ich zbio-
ru – niepożądanym (szkodliwym dla 
ludzi i zwierząt). Dotyczy to zarówno 
zielonki roślin pastewnych, jak też 
jadalnych – wegetatywnych części 
roślin (liści sałaty, szpinaku, pora, 
cebuli, korzeni marchwi, pietruszki, 
selera, rzodkiewki, itp.). Niezbędna 
dla prawidłowych przemian pobra-
nego azotu, w tym azotanów, jest 
niezakłócona do okresu zbioru wege-
tacja części nadziemnej roślin, która 
warunkuje prawidłowy przebieg asy-
milacji i gromadzenie węglowoda-
nów. Wystąpienie w większym nasi-
leniu chorób i szkodników roślin, jak 
też niekorzystnych zjawisk abiotycz-
nych (niskich lub wysokich tempera-

Azotany niegroźne dla roślin, 
zaś toksyczne dla ludzi i zwierząt
Azot mineralny znajdujący się w zasięgu systemu korzeniowego roślin  
jest  pobierany stosunkowo szybko, a przy tym w dużych, niekiedy nad-
miernych ilościach. Mówi się wówczas o tzw. pobieraniu luksusowym, 
czyli ponad potrzeby pokarmowe roślin. Jony amonowe (NH4+) i saletrza-
ne (NO3-) pobierane są z roztworu glebowego biernie na zasadzie dyfuzji 
i wymiany, a następnie transportowane aktywnie do wnętrza komórki. 
W roślinie jony amonowe są bezpośrednio wykorzystywane do biosynte-
zy  organicznych związków azotu, tj. aminokwasów i białek. Z kolei jony 
saletrzane (azotany), zanim zostaną wykorzystane do tworzenia tego typu 
organicznych związków, muszą być zredukowane do formy amonowej.

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Marzena Tomaszewska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
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tur, zaopatrzenia w wodę, dostępu 
światła) zakłóca proces asymilacji, 
w wyniku czego występują braki  
związków węgla, niezbędnych do 
przerobu pobranego azotu w białko, 
a ostatecznie w wysoki i dobry jako-
ściowo plon. 

Jakie nawozy azotowe 
stosować, by zmniejszyć 
zawartość azotanów

Istotny wpływ na zawartość azota-
nów w roślinach ma termin i rodzaj 
stosowanych nawozów azotowych. 
Nawożenie roślin azotem w formie 
amonowej (siarczanie i fosforanie 
amonu) lub amidowej (moczniku) 
powoduje na ogół mniejszą koncen-
trację azotanów w roślinach, w porów-
naniu do stosowania azotu w formie 
saletrzanej (w saletrach: wapniowej, 

potasowej, sodowej lub magnezowej) 
ewentualnie saletrzano-amonowej 
(saletrze amonowej lub saletrzaku). 
Jednak w warunkach optymalnych 
dla nitryfikacji (utleniania) jonów 
amonowych w glebie, również ta 
forma azotu może powodować nad-
mierne gromadzenie azotanów 
w roślinach. Podczas nawożenia roślin 
celowe ze względów plonotwórczych 
jest stosowanie obydwu form azotu, 
choć w późniejszym okresie, by ogra-
niczyć gromadzeniu azotanów, zasad-
ne może być dolistne wnoszenie azotu 
(kilkakrotnie w okresie wegetacji) 
w postaci mocznika, najlepiej z dodat-
kiem siarczanu magnezu i wybranych 
mikroelementów. Należy pamiętać by 
dolistne dokarmianie roślin, zwłasz-
cza przeznaczanych na cele spożyw-
cze lub pastewne zakończyć, co naj-

mniej na 4 tygodnie przed planowa-
nym zbiorem. 

Trzeba przy tym mieć na uwadze 
fakt, iż nadmiar jonów amonowych 
w glebie, w okresie kiełkowania 
nasion oraz początkowym etapie 
wzrostu,  może negatywnie wpływać 
na proces kiełkowania nasion i wscho-
dy siewek (powodować ich wypady, 
np. buraka) oraz hamować wzrost 
i rozwój młodych roślin. Stąd  wno-
szone w nawozach azotany, zwłaszcza 
w glebach kwaśnych są bardzo ważną 
i „chętnie” pobieraną formą azotu 
przez rośliny, dlatego prawidłowy 
przebieg ich redukcji jest istotnym 
zagadnieniem dla wysokości i jakości 
plonu. Mniejsza kumulacja azotanów 
(również metali ciężkich, np. kadmu) 
w korzeniach i bulwach roślin okopo-
wych zachodzi przy pH>6,5, a więc 
odczynie obojętnym i alkalicznym. 
Poza tym wszystkie inne czynniki, 
sprzyjające uzyskaniu wysokich plo-
nów, ograniczają koncentrację azota-
nów w roślinach, gdyż ulegają one 
wówczas „rozcieńczeniu’ w zwiększo-
nej biomasie rośliny oraz są w więk-
szym stopniu wykorzystane do two-
rzenia plonu.

Mniej azotanów w roślinach 
dobrze zaopatrzonych 
w molibden, żelazo i mangan    

Proces redukcji azotanów w rośli-
nie odbywa się w dwóch etapach, 
w pierwszym, katalizowanym przez 

enzym reduktazę azotanową, powsta-
ją jony azotynowe – NO2-.  W drugim 
etapie zachodzi redukcja NO2- do 
formy NH3, przy udziale reduktazy 
azotynowej. W pierwszym etapie tych 
przemian nieodzowny jest molibden 
(Mo), niezbędny do tworzenia i dzia-
łania tego enzymu. Jest to tzw. enzym 
adaptacyjny, którego synteza (uwa-
runkowana obecnością Mo) zachodzi 
tylko wówczas, jeśli w cytoplazmie 

Wysoka koncentracja azotanów w młodych 
roślinach jest zjawiskiem normalnym i na ogół 
przemijającym, natomiast w roślinach starszych, 
zwłaszcza w okresie ich zbioru – niepożądanym 
(szkodliwym dla ludzi i zwierząt).

Należy pamiętać by dolistne dokarmianie 
roślin, zwłaszcza przeznaczanych na 
cele spożywcze lub pastewne zakończyć, 
co najmniej na 4 tygodnie przed 
planowanym zbiorem. 
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komórek roślinnych obecne są azota-
ny. Wprawdzie molibden jest pobiera-
ny w niewielkich ilościach (kilka lub 
kilkanaście g w przeliczeniu na plon 
z 1 ha), ale jednocześnie jest deficyto-
wym mikroelementem w naszych gle-
bach, zwłaszcza kwaśnych. Jego nie-
dobór w roślinach może skutkować 
wyraźnymi objawami niedoboru 
azotu, mimo stosowania niezbędnych 
dawek. Powodem jest  właśnie zabu-
rzona działalność  reduktazy azotano-
wej, odpowiadającej za prawidłową 
przemianę pobranych azotanów. Nie-
zbędny w przemianach  (redukcji) 
azotanów w roślinie jest również nie-
zakłócony przebieg fotosyntezy, uwa-
runkowany m.in. obecnością światła, 
właściwą temperaturą, zaopatrzeniem 
w wodę i inne składniki pokarmowe. 
Na aktywność reduktazy azotanowej  
i redukcję NO3  w roślinach, wpływa 
także czynnik genetyczny (właściwo-
ści gatunkowe i odmianowe roślin), 
jak też niektóre hormony roślinne,  
stymulujące ten proces. Niektóre 
rośliny, a wśród nich odmiany, wyka-
zują dużą skłonność do gromadzenia 
azotanów. Dotyczy to zwłaszcza roślin 
z rodziny: komosowate, psiankowate, 
kapustowate, wiechlinowate (trawy), 
poza tym korzenie marchwi i pie-
truszki, ale też inne, zbierane zwłasz-
cza przed zakończeniem pełnego 

okresu wegetacji. Zdarza się podczas 
wegetacji okresowe zwiększenie 
zawartości azotanów w roślinach,  
spowodowane np. pogłównym (dogle-
bowym) wniesieniem nawozów azo-
towych, ale też długotrwałym zachmu-
rzeniem, niską lub wysoką temperatu-
rą, niedoborem wody, czyli warunka-
mi stresowymi, ograniczającymi pro-
ces fotosyntezy i szybkość  redukcji 
azotanów. Stąd, np., pod późno zbie-
rane rośliny okopowe, pogłówna 
dawka azotu nie powinna być zbyt 

Molibden jest pobierany w niewielkich 
ilościach (kilka lub kilkanaście g w przeliczeniu 
na plon z 1 ha) Jednak jego niedobór 
w roślinach może skutkować wyraźnymi 
objawami niedoboru azotu, mimo stosowania 
niezbędnych dawek.
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duża, a przy tym wniesiona nie póź-
niej niż do połowy lipca. Znaczną jej 
część można  dostarczyć dolistnie 
w postaci wodnego roztworu moczni-
ka, łącznie z siarczanem magnezu 
oraz niektórymi mikroelementami, 
zwłaszcza molibdenem, manganem 
i borem. 

Duży wpływ na  prawidłową 
gospodarkę azotową oraz fitohormo-
nalną roślin (m.in. produkcję auksyn, 
cytokinin i giberelin),  wywierają inne 
makro- i mikroelementy. W  okresie 
rozwoju wegetatywnego głównie: 
potas, siarka, magnez, wapń, żelazo,  
mangan i cynk, zaś generatywnego 
(tworzenia zawiązków kwiatowych, 
owoców i nasion): bor, fosfor, wapń, 
magnez, miedź i molibden. Za drugi 
etap przemian azotanów w roślinie, tj. 
od azotynów do form amonowych, 
„odpowiada” m.in. żelazo. Poza tym 
jego niedobór (także magnezu i man-
ganu) hamuje syntezę chlorofilu, 
w wyniku czego zakłócony jest proces 
fotosyntezy.  Rola pozostałych mikro-
elementów jest mniej poznana, nie-
mniej niektóre z nich są aktywatorami 
wielu enzymatycznych reakcji zwią-
zanych z metabolizmem azotowym 
roślin, zwłaszcza mangan i cynk. Stąd 
na ogół w roślinach z wysoką zawar-
tością azotanów stwierdza się nie 
tylko niedobór przyswajalnego molib-
denu (dotyczy głównie gleb kwa-
śnych), ale także manganu i żelaza 
(gleby obojętne, a zwłaszcza zasado-
we). Przyczyną może też być niedobór 
cynku, spotykany w glebach alkalicz-
nych oraz z wysoką zawartością fosfo-
ru. Ograniczana jest wówczas  synteza 
jednego z ważnych aminokwasów, tj. 
tryptofanu, czego następstwem jest 
niedobór auksyn w roślinach, co prze-
kłada się na zakłócony wzrost i roz-
wój roślin. Z kolei bor i potas uczest-
niczą w tworzeniu, transporcie i prze-
mianach węglowodanów w roślinie. 
Niedobór boru powoduje także zamie-
ranie merystemów wierzchołkowych 
pędów i korzeni, co w konsekwencji 
ogranicza wzrost oraz  tworzenie orga-

nów generatywnych. Gospodarkę azo-
tową roślin zbożowych zakłóca 
w istotnym stopniu niedobór miedzi, 
bowiem pobrany azot nie jest wów-
czas przetwarzany w formy białkowe, 
lecz odkłada się w słomie, co utrudnia 
proces tworzenia ziarniaków w kło-
sach. 

W przemianach azotanów 
w roślinach pomocny jest też 
fosfor i potas

Duży wpływ na gospodarkę azoto-
wą roślin wywierają także makroele-
menty, a wśród nich potas, siarka, 
magnez, fosfor i wapń. Istotne są przy 
tym właściwe proporcje pomiędzy 
nimi, a zwłaszcza między  potasem 
i magnezem, także między potasem 
a sumą dwuwartościowych kationów 
wapnia i magnezu, jak też między 
azotem i siarką. Dotyczy to szczegól-
nie sytuacji, kiedy wnoszone są duże 
dawki nawozów azotowych i potaso-
wych, pobieranych przez rośliny luk-
susowo, a więc w dużych, często nad-
miernych ilościach. Może dochodzić 
wówczas do niepożądanych zjawisk 
antagonizmu, względnie synergizmu 

składników. W takiej sytuacji prawi-
dłowe (zrównoważone) zaopatrzenie 
roślin we wszystkie  składniki mine-
ralne warunkuje prawidłowe wyko-
rzystanie pobranego azotu. Dla przy-
kładu, niedobór fosforu w glebie 
i roślinach ogranicza przyswajalność 
azotu w formie amonowej, zaś zwięk-
sza pobieranie azotanów, co może 
skutkować wzrostem ich zawartości. 
Dobre zaopatrzenie roślin w fosfor 
niweluje więc w pewnym stopniu 

ujemne skutki przeazotowania roślin, 
bowiem pomaga obok innych składni-
ków (Mg, S, K, mikroelementy) 
w przerobie azotu w pełnowartościo-
we białko. Fosfor w odróżnieniu od 
azotu i potasu  nie jest pobierany 
przez rośliny luksusowo,  czyli w nad-
miernych ilościach. Nie ma więc 
obawy przenawożenia nim roślin, 
choć nadmierne dawki są nieuzasad-
nione z ekonomicznego punktu  
widzenia (uwstecznianie, antagonizm 
składników, np. z Zn). Fosfor groma-
dzi się głównie w nasionach, podczas 
gdy potas w wegetatywnych częściach 
rośliny. 

Rośliny dobrze zaopatrzone 
w potas pobierają wprawdzie duże  
ilości azotanów (oczywiście pod 
warunkiem ich wysokiej zawartości 
w glebie), ale jednocześnie szybciej 
zachodzi ich redukcja w komórkach 
roślinnych. Potas stymuluje bowiem 
syntezę enzymu reduktazy azotano-
wej, a więc podobnie jak molibden. 
Wpływa też korzystnie na fotosynte-
zę, a więc tworzenie węglowodanów, 
co umożliwia prawidłowy przerób 
pobranego azotu w białko. W rośli-
nach z niedoborem potasu mogą się 
gromadzić w dużych,  niekiedy tok-
sycznych ilościach formy amonowe 
azotu, ewentualnie wolne aminokwa-
sy, amidy i aminy, czyli N-niebiałko-
wy, co może doprowadzić do  uszko-
dzeń (podtrucia) roślin. Poza tym 
zwiększa się ich podatność na choro-
by grzybowe, gdyż azot niebiałkowy 

jest dobrym źródłem namnażania 
grzybów chorobotwórczych. Należy 
przy tym pamiętać, by nie stosować 
jednorazowo zbyt dużych dawek tego 
składnika (do 150 kg/ha K2O jesienią, 
pozostałą część wiosną), nawet na 
glebach z niską zasobnością. Ulega on 
bowiem wymywaniu, zwłaszcza na 
glebach lekkich i zakwaszonych 
(pH<5,5). Poza tym gleba przenawo-
żona potasem staje się zlewna, łatwo 
się zaskorupia i traci gruzełkowatą 

Rośliny dwuliścienne przy niedoborze siarki zaczynają 
żółknąć (najmłodsze liście), co może być mylone 
z niedoborem azotu. Błędna diagnoza i związany 
z tym wzrost dawek azotu, tylko pogłębia ten kryzys.

Duży wpływ na gospodarkę azotową roślin wywierają 
także makroelementy, a wśród nich potas, siarka, 
magnez, fosfor i wapń. Istotne są przy tym właściwe 
proporcje pomiędzy nimi.
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strukturę, szczególnie przy stosowa-
niu nawozów chlorkowych. Zauwa-
żalny niedobór fosforu i potasu 
w okresie wegetacji roślin można zła-
godzić, stosując dolistnie nawozy 
z podwyższoną zawartością tych 
składników.

Korzystnie na przerób 
pobranego azotu wpływa 
także wapń, magnez i siarka

Na prawidłowe przetwarzanie 
pobranego azotu w białko, w tym glu-
ten (w przypadku zbóż)  wpływa też 
dolistne dokarmianie pszenicy w póź-
niejszym okresie wegetacji nie tylko 
mocznikiem, ale też (w okresie two-
rzenia ziarniaków – dojrzałość mlecz-
na) wapniem. Dotyczy to także innych 
roślin, zwłaszcza w okresie ich roz-
woju generatywnego, a także tworze-
nia dobrej jakości bulw ziemniaka. 
Wapń (również bor) korzystnie oddzia-
łuje m.in. na tworzenie niektórych 
hormonów roślinnych, zwłaszcza 
auksyn. W  przypadku aplikacji dolist-
nej, by istotnie zwiększyć jego przy-
swajalność i dotarcie do odpowied-
nich tkanek i komórek rośliny, powi-
nien być skompleksowany z amino-
kwasami. Tego typu nawozy wapnio-
we są dostępne na naszym rynku, np. 
ActiCal. 

Zachwiana gospodarka azotowa 
roślin występuje również przy niedo-
borze magnezu.

Następuje wówczas zwiększenie 
frakcji niebiałkowej azotu, a przy tym 
istotne ograniczenie redukcji pobra-
nych azotanów w roślinie. To samo 

może dotyczyć przerobu zgromadzo-
nych jonów amonowych, jeśli ta frak-
cja azotu została pobrana w więk-
szych ilościach. Szacuje się, że około 
60 proc. polskich gleb jest ubogich 
w siarkę, zwłaszcza w rejonach odle-
głych od większych ośrodków prze-
mysłowych i miejskich.  Dlatego 
obserwuje się  dużą efektywność 
nawożenia tym składnikiem, nie 
tylko roślin siarkolubnych (z rodziny 
kapustowatych, liliowatych, bobo-
watych), ale też  zbóż. Niedobór siar-
ki zakłóca gospodarkę azotową 
(wzrost zawartości azotanów), co 
ogranicza plony i ich jakość, głównie 
tworzenie pełnowartościowych bia-
łek, siarka jest bowiem składnikiem 
niektórych aminokwasów (metioni-
ny, cysteiny i cystyny). Rośliny dwu-
liścienne przy jej niedoborze zaczy-
nają żółknąć (najmłodsze liście), co 
mylone jest z niedoborem N. Błędna 
diagnoza i związany z tym wzrost 
dawek azotu, tylko pogłębia ten kry-
zys. Z kolei nadmiar siarki powoduje 
w nasionach rzepaku gromadzenie 
niepożądanych glukozynolanów, ale 
też wzrost zakwaszenia i degradację 
gleb (rozmywanie  gruzełków). Naj-

więcej siarki zawierają gleby zasobne 
w związki próchniczne, w tym torfo-
we (murszowe), choć jest to w 90–100 
proc. siarka organiczna, która może 
być dostępna dla roślin po  mikrobio-
logicznej mineralizacji substancji 
organicznej. Przyjmuje się, iż orien-
tacyjne dawki siarki (S) powinny być 
zależne od wnoszonej dawki azotu 
(N), pod siarkolubny rzepak – prze-
ciętnie 1/4 dawki N, zaś pod zboża 
1/6–1/8 dawki N (najmniej pod żyto 
i owies, najwięcej pod pszenicę). 
Dawkę siarki można też ustalać na 
podstawie przewidywanych plonów 
– pod rzepak przeciętnie 12–15 kg S/t 
nasion, pod pszenicę 4–4,5 kg S/t, zaś 
pod jęczmień i pszenżyto 3,5 kg S/t 
ziarna. 

Reasumując, dobre (zrównoważo-
ne) zaopatrzenie roślin w potas, fos-
for, magnez, siarkę i wapń oraz nie-
które mikroelementy, powinno 
korzystnie wpłynąć na gospodarkę 
azotową roślin, czyli  istotnie ograni-
czyć zawartość w nich mineralnych 
form azotu (NH4 i NO3), ewentualnie 
jego frakcji niebiałkowych (aminy, 
amidy, aminokwasy), z korzyścią dla 
wysokości i jakości plonu. 

Rośliny dobrze zaopatrzone w potas pobierają 
wprawdzie duże  ilości azotanów (oczywiście pod 
warunkiem ich wysokiej zawartości w glebie), 
ale jednocześnie szybciej zachodzi ich redukcja 
w komórkach roślinnych.



Interesującym nawozem azoto-
wym jest RSM, czyli roztwór saletrza-
no-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: amido-
wej (50 proc. ogólnej ilości N), amo-
nowej (25 proc,) i saletrzanej (25 
proc.). Do rolników dostarczany jest 
zwykle RSM 32, który po rozcieńcze-
niu wodą stosowany jest doglebowo 
w stężeniu 28 proc. N. By otrzymać 
100 l roztworu o takim stężeniu, nale-
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 wyko-
rzystana przez rośliny forma saletrza-
na, 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 
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 saletrzano-mocznikowym. 
Naniesione krople powinny spłynąć 
z liści do gleby. Jeśli się zatrzymują 
(rozpływają na liściu) oprysk należy 
przerwać, by nie poparzyć roślin. 

(CS)

Czas na RSM
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N A W O Z Y  D O G L E B O W E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

CALC GROUP 
SP. Z O.O.

Kreda 
nawozowa 
granulowana

CaCO3 – 98% 1000 kg/ha • likwiduje kwasowość gleby
• poprawia strukturę gleby (gruzełkowatość)
• jest to starter uwalniający składniki pokarmowe zawarte w glebie. 

CALC GROUP 
SP. Z O.O.

Nawóz 
wapniowo-
magnezowy 
granulowany 

CaO – min. 30%
MgO – min.16% 

1000 kg/ha • ogranicza proces erozji gleb i wymywania składników pokarmowych
• poprawia strukturę i zwiększa pojemność sorpcyjną
• znacząco zwiększa ilość i jakość plonu

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 dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku i manga-
nu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, 
fosfor w ok. 96% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składni-
ków w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. Daleki zasięg rozrzutu 
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. Stymuluje wzrost systemu 
korzeniowego, optymalizuje wykorzystanie azotu, zwiększa odporność zbóż 
na niskie temperatury i patogeny oraz kształtuje wielkość i jakość plonu.

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 dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz 
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor 
w ok. 96% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników 
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. Daleki zasięg rozrzutu 
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. Stymuluje wzrost systemu 
korzeniowego, usprawnia pobieranie składników pokarmowych i wody 
z gleby, optymalizuje wykorzystanie azotu, zwiększa odporność zbóż na niskie
 temperatury i patogeny oraz kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
GREEN

MgO 25%
SO3 50%

Dawka: 100–140 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu i siar-
ki całkowicie rozpuszczalnych: 25% magnezu (MgO) 100% rozpuszczalnego 
w wodzie i 50% siarki (SO3) 100% rozpuszczalnej w wodzie. Najwyższa jakość 
i wyrównana granulacja. Bardzo szybka rozpuszczalność i przyswajalność 
składników. Nie powoduje zakwaszenia gleb. Równomierny i szeroki wysiew 
nawozu (do 40 m). Zwiększa wydajność fotosyntezy, intensyfi kuje rozwój 
systemu korzeniowego, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, poprawia 
zdrowotność, podnosi odporność na niekorzystne warunki środowiska.

CALDENA® N-Speed®  15 N 15% (NO3 – 4,5%, 
NH4 – 9,0%
NH2 – 1,5%)
SO3 – 10%

Dawka: 300–600 kg/ha.
Termin: wiosną na ruszenie 
wegetacji.

Płynny nawóz azotowy z siarką. Zawiera trzy formy azotu. Dodatkowo 
zawiera 10% SO3 w formie szybko dostępnej – siarczanowej. Dzięki swojej 
płynnej formie równomiernie na całej powierzchni pola wprowadza składniki 
pokarmowe do gleby, które szybciej niż z nawozów stałych przenikają 
w obszar systemu korzeniowego rośliny w warunkach ograniczonych opadów. 
Szybko inicjuje rośliny do wegetacji wiosennej. Intensywnie regeneruje 
i odbudowuje rośliny po uszkodzeniach mrozowych, pestycydowych, 
chorobotwórczych czy żerowaniu szkodników. W okresie niskich temperatur 
dla roślin stanowi doskonałe źródło azotu do podtrzymania czynności 
życiowych. Zwiększa zdrowotność i kondycję roślin. Wpływa na poprawę 
jakości płodów rolnych. 

FOSFAN SA SUPROFOS 
pod zboża

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

350–400 kg/ha.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany., o zbilansowanym składzie. 
Wszystkie deklarowane składniki pokarmowe zawarte są w każdej granulce 
nawozu. Do stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego. 

FOSFAN SA MagSul Magnez (MgO) 18% całko-
wity (15% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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% całko-
wity (17% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki 
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

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

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki 
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

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.

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

300–400 kg/ha.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki 
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

FOSFAN SA Superfosfat 
prosty

19% P2O5 
10% CaO 
28% SO3

200–350 kg/ha.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne

Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania 
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Do 
stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

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 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra amono-
wa 34 N

Azotan amonu 34 N
Azot całkowity – 34% N
Azot amonowy – 17% N
Azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

• Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 
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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
Azot całkowity – 46% N
Azot amidowy – 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. 

• 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
Azot całkowity – 46% N
Azot amidowy – 46% N

Do użytkowania 
przedsiewnego i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

• 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, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Zawartość azotu całkowite-
go – 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-
mocznikowy z siarką 
otrzymywany na bazie 
roztworu saletrzano-
mocznikowego i roztworu 
mocznika z siarczanem 
amonu.
Azot całkowity – 26% 
Azot amonowy – 6,6% 
Azot azotanowy – 4%  
Azot amidowy – 15,4% 
Siarka – 3% S

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.

GRUPA AZOTY 
S.A.

Saletrosan®26
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. 
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GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
Azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
Azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
Siarka – 24,2% S

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.

GRUPA AZOTY 
S.A.

Saletra 
amonowa 
N32

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. 

GRUPA AZOTY 
S.A.

Saletrosan®30
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 
S.A.

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

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 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.

GRUPA AZOTY 
S.A.

Saletrzak 27 
standard
N(CaO, MgO) 
27–(2–4)

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, 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.

GRUPA AZOTY 
S.A.

Saletrzak 27 
standard plus
N(CaO, MgO) 
27(2,4)

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.

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.

LUVENA S.A. LUBOFOSKA 
POD ZBOŻA

Nawóz NPK (Ca, S) 
4–10–18 – (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
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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 defi cytu 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) 
4–12–12 – (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 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. LUBOFOS 12 
MAX

Nawóz PK (Ca, Mg, S) 
12–25 – (2–2,5–6)

• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na 
gleby ubogie w potas i magnez

• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany 
do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny 
okopowe, rzepak ozimy, trwała użytki zielone)

• 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. LUBOFOS 
UNIVERSAL

Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 
3,5–10–21 – (2–2,5–14,5)

• nawóz granulowany przedsiewny 
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, 

rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność 

roślin 
• 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

PHOSAGRO Ultra 8 NPK(S)8–20–30 (5) 150–500 Przedsiewny i bardzo skuteczny nawóz NPK+S, przeznaczony dla 
intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach.

PHOSAGRO Ultra 5 NPK(S) 5–15–30 (12) 150–500 Przeznaczony dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w potas.

PHOSAGRO UltraKali K (Mg–S–Na) 41(6,5–15–4) 100–500 Doskonałe połączenie potasu, magnezu i siarki w jednej okrągłej granuli.

PHOSAGRO Ultra 10 10–26–26 150–500 Najbardziej skoncentrowany nawóz NPK, o wyrównanym stosunku potasu do 
fosforu.

POLCALC Polcalc
III Generacji

98% CaCO3 500–1000 kg·ha-1 po 
wschodach lub na oziminy 
wczesną wiosną. 

Niektóre zboża, takie jak np. pszenica i jęczmień wykazują bardzo pozytywne 
reakcje na pogłówne zastosowanie granulatu, który może  znacząco zwiększyć 
ich możliwości plonotwórcze.
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THE SP.Z O.O. TOTALSOIL 93% Kwasy humusowe Przedsiewnie i po zbiorach Użyźniacz gleby zawiera silnie skoncentrowane Kwasy Huminowe i fulwowe 
pozyskane z Leonardytu.
Użyźnia glebę, 
odbudowuje próchnicę,
uaktywnia mikroorganizmy,
humifi kuje resztki pożniwne,
oczyszcza i rekultywuje glebę

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra amono-
wa 34 N

Azotan amonu 34 N
Azot całkowity – 34% N
Azot amonowy – 17% N
Azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

Na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
Azot całkowity – 46% N
Azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Można stosować w formie 
oprysku drobnokroplistego. 
Jednorazowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3–20 kg/ha. 

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
Azotu całkowity – 46% N
Azotu amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

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, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Azot całkowity – 32% N, 
30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-mocz-
nikowy z siarką otrzymy-
wany na bazie roztworu 
saletrzano-mocznikowego 
i roztworu mocznika 
z siarczanem amonu.
Azot całkowity – 26% N
Azot amonowy – 6,6% N
Azot azotanowy – 4%  N
Azot amidowy – 15,4% N
Siarka – 3% S

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
Azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
Azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
Siarka – 24,2% S

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®S
Siarczan 
mocznikowo-
amonowy

Nawóz granulowany na 
bazie mocznika i siarczanu 
amonu.
PULGRAN®S N(SO3) 
36(21) zawiera 36,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 21,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.
PULGRAN®S N(SO3) 
33(29) zawiera 33,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 29,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Do wiosennego nawożenia 
roślin siarkolubnych.
Jest szczególnie polecany do 
nawożenia rzepaku, kukury-
dzy oraz roślin okopowych.

Zawiera azot w dwóch formach + dodatkowo siarkę.
Korzystny stosunek N do S.
Możliwość zastosowania azotu i siarki przy jednej aplikacji.
Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
Dzięki zawartości siarki powoduje zwiększone pobieranie oraz 
wykorzystywanie przez rośliny azotu zawartego w nawozie.
Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę.
Jednolitość uziarnienia.
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ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Unifoska 02 NPK(CaS) 
4–12–12–(16–30)

W zależności od zasobności 
fosforu i potasu w glebie 
dawka nawozu dla zbóż 
jarych wynosi od 250 do 500 
kg/ha, zaś dla zbóż ozimych 
od 350 do 550 kg/ha. Na 
użytkach zielonych nawóz 
należy rozsiewać wczesną 
wiosną według dawki fosforu 
przeznaczonej  na cały okres 
wegetacyjny. Jest to nawóz 
przedsiewny.

Nawóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności do nawożenia zbóż ozimych 
i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy 
jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych 
gatunków roślin. Wszystkie składniki pokarmowe zawarte w nawozie 
występują w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny. 

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Tarnogran 
pod zboża

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

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

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

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Tarnogran PK (CaMgS) 
12–23–(6–4–10) 

W zależności od zasobności 
fosforu i potasu w glebie 
dawka nawozu dla zbóż 
ozimych wynosi od 200 do 
500 kg/ha. Nawóz należy 
stosować jak najwcześniej 
przed wysiewem i dokładnie 
wymieszać z glebą podczas 
wykonywania przedsiewnych 
zabiegów agrotechnicznych. 
Przy ustaleniu dawki nawozu 
należy uwzględnić przedplon, 
zasobność gleby w fosfor 
i potas oraz zapotrzebowanie 
roślin na składniki pokarmo-
we w różnych fazach rozwoju. 

Tarnogran to nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do nawożenia roślin 
okopowych, zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz użytków zielonych, szczególnie 
na glebach z niedoborem magnezu i potasu. Może być również stosowany 
w uprawie warzyw i w sadownictwie. Granulowana forma i skład chemiczny 
nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okrs wzrostu ze 
składników pokarmowych stopniowo uwalniających się z nawozu. Ponadto 
nawóz zawiera magnez łatwo przyswajalny w formie siarczanowej, 
który przyczynia się do lepszego wykorzystania pozostałych składników 
pokarmowych, a wysoka zawartość CaO poprawia bilans wapnia w glebie. 

AGROSIMEX 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. Można stosować łącznie z RSM. 

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 Startus Active 
Duo 

9,5% azot całkowity
3,9 % fosfor 
7,9% potas 
6,3% kwasy humusowe  
16,5% całkowity ekstrakt 
humusowy 

3–5 l/ha.
Nawóz należy stosować  
przed jesienią/ wiosną od 
4 liścia do końca krzewienia

Aktywizuje rozwój systemu korzeniowego; poprawia rozwój immunologiczny i kondycję 
roślin; skutecznie likwiduję niedobory składników pokarmowych azotu, fosforu i potasu

AGROSIMEX Delsol 3% azotu (N) całkowitego 
oraz węgiel i „Co-formu-
lator” 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 we wczesnych 
fazach rozwojowych

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

AGROSIMEX KTS 
– tiosiarczan 
potasu 

25% K2O
42,5% SO3

20–150L/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 efektywność nawożenia.

EKODARPOL PLONAR ACTI-
VE BIO

granulowany 
nawóz orga-
niczno- mine-
ralny 

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 60 kg/ha;
Cykl 5 letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do10 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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  składników mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny 

w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
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EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
3% – fosfor P2O2
7,5% – potas K2O
10% – wapń CaO
3% – magnez MgO
10% – siarka S
3 mg/kg – miedź Cu
120 mg/kg – cynk Zn
10 mg/kg– bor B
3800 mg/kg– żelazo Fe

125 kg–500 kg/ha (w zależno-
ści od zasobności)
Przedsiewnie przed plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do10 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju roślin.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL Plonar Active 
Magnez + 
Siarka

Skład minimum:
20% – materia organiczna
60% – kwasy humusowe
15% – wapń CaO; 
4,5% – magnez MgO; 
9%  – siarka S; 

100 kg –500 kg/ha (w zależno-
ści od pH, zasobności gleby 
oraz rodzaju upraw)
Najkorzystniej przed siewem 
lub planowanymi uprawkami 
pozwalającymi na przemiesz-
czanie nawozu z wierzchnią 
warstwą gleby (do 10–15 cm). 
Można stosować pogłównie 
przez cały okres wegetacji. 
PLONAR ACTIVE rozsiewamy 
równomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju roślin.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
• Humiactive complex to ponad 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 mikrofl ory bakteryjnej

• Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu 
nawozu

N A W O Z Y  D O L I S T N E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

AGROCONSULT Agriker Sili-
cium

17% Si
8% K

0,5–1 litr/ha Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi 
plonowanie i odporność na suszę

AGROCONSULT Artal Grain Aminokwasy bioaktywne 
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/o

1 l/ha 1–3 razy płynny nawóz dolistny na bazie wolnych aminokwasów, azotu i mikroele-
mentów, 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

AGROCONSULT Agriker żel 
13–13–13

Płynny NPK 
po 13% plus mikro

2–3 l/ha 1–2 razy Szybkie uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów

ARYSTA 
LIFESCIENCE

Arysta Siarka 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

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.

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.
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CALDENA® Agravita® 
Aktiv 48

NH4 – 8% 
P2O5 – 20% 
K2O – 20%
B – 0,02% 
Cu – 0,05%* 
Fe – 0,10%*
Mn – 0,05%*
Mo – 0005% 
Zn – 0,05%* 
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

Dawka: zaprawianie nasion 
– 0,25–0,3 kg/ha, nawożenie 
dolistne – 0,5 kg/ha. Termin: 
jesienią w przypadku opóź-
nionych siewów i słabego
krzewienia. Wiosną od mo-
mentu ruszenia wegetacji do 
fazy liścia fl agowego.

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 
fi zjologiczne, 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%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy liścia 
fl agowego 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® 
Mn FAST

Mn – 14% 
Zn – 3% 
N – 5% 
MgO – 6,5%

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

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.

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 fl agowego.

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. Intensyfi kuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa efektywność 
wykorzystania azotu, zmniejsza podatność zbóż na choroby podstawy źdźbła, 
przedłuża aktywność fotosyntetyczną liści – lepsze wypełnienie ziarna.  

CALDENA® Agravita® 
Molibden 
39,5%

Mo – 39,5% Dawka: 20–50 g/ha.
Termin: jesienią od fazy 
2–3 liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do fazy 
dojrzałości mlecznej 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 chlorofi lu, ułatwia przyswajalność żelaza przez rośliny.

CALDENA® Agravita® 
Complete

N – 20% (NO3 – 5,4%, 
NH4 – 3,5%, NH2 – 11,1%) 
P2O5 – 20%
K2O – 20%
MgO – 0,5%
SO3 – 1% 
B – 0,01%
Cu – 0,006%* 
Fe – 0,053%*
Mn – 0,026%* 
Mo – 0,004%
 Zn – 0,008%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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

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.

CALDENA® Agravita® 
Premium FAST

N – 10% 
(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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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. Intensyfi kuje 
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.

CALDENA® Agravita® 
Potasowa FAST

NO3 – 9%
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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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.
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CALDENA® Agravita® 
Siarczan 
Magnezu 
Siedmiowodny

MgO – 16% 
SO3 – 32%

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

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz bardzo 
szybką i całkowitą rozpuszczalnością. 
Zapobiega chlorozie i zwiększa intensywność fotosyntezy. Intensyfi kuje 
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.

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 4–8 l w dawce 
3–5 l/ha
Po ruszeniu wegetacji co 
10–14 dni 3 opryski 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 
ZBOŻA

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)

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.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multifoliar 
ZBOŻA 
Superkoncentrat

N – 5,0%, 
MgO – 5,0%
B – 0,01%
Cu – 1,3%
Fe – 0,3%
Mn – 2,6%
Mo – 0,02%
Zn – 1,15%

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.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
Wysokoborowy 
MAX

B – 11,0% (150 g w l) W fazie początku kłoszenia 
w dawce 0,5 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz borowy.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
Miedź

N – 6,0%
Cu – 6,7%
– %m/m (%wag)

Jesienią w fazie 4–8 l w dawce 
1l/ha
Po ruszeniu wegetacji 1 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz miedziowy schelatowany przez EDTA lub 
DTPA oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym 
aminokwasami) z azotem.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
Mangan

Mn – 12,0%
– %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

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)

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

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

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 (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

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.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora 
Extra Zboża

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

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

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)
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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 skompleksowa-
nych 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 (lub wiosną na jare) 
w fazie początku krzewienia 
w dawce 3–5 l/ha
W fazie końca krzewienia 
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%

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 fosforowo-potasowy wpływający na lepsze ukorzenie-
nie i start rośliny 

FMC Multiple Pro Mn 300 g/l
Cu 100 g/l
Zn 60 g/l
Mg 75 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Stosować 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

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

Stosować 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 fl agowego 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

Stosować 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

Stosować 1,0 l/ha 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.

FMC Manganese 500 Mn 500 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Od fazy 3 liści w dawce 
1,0 l/ha. Powtórzyć po 10–14 
dniach w przypadku silnych 
niedoborów.

Utrzymanie wzrostu i plonowania roślin zbożowych i innych na glebach 
lekkich, piaszczystych i bogatych w materię organiczną, poprzez skuteczne 
uzupełnianie niedoborów manganu. 
Najwyższa koncentracja manganu
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

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.
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FOSFAN SA Fructus 
Professional 
NPK 12–12–36 
+ mikro

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

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

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

FOSFAN SA Fructus 
Professional 
NPK 20–20–20 
+ mikro

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

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

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

FOSFAN SA Fructus 
Plantator NPK 
6–3–6 + mikro

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

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

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

NUFARM Wuxal Kombi N–K–Mg–Fe  
N – 300 
K2O – 225 
MgO – 60 
Fe – 1.5
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3 l/ha Wysoka stężona zawiesina

NUFARM Wuxal 
Miedziowy Cu

N–S–Cu
N – 68.0
S – 34.0
Cu – 68.0

1–2 l/ha

NUFARM Wuxal Mikro N–K–Mg–S  
N – 78,0
K2O – 157,0
MgO – 47,0
S – 81
B – 4,7
Cu – 7,9
Fe – 15,7
Zn – 15,7
Mn – 23,6
Mo – 0,15

1–2 l/ha

NUFARM Wuxal Mangan N–S–Mn
 N – 72.0
S – 52.0
Mn – 87.0

1–2 l/ha

NUFARM Wuxal Mg N–Mg–S–Zn–Mn–B  
N – 54.0 
MgO – 180
 S – 65,0
Zn – 10,5
Mn – 15,0
B – 4,5

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal Grano N–Mg–S–Zn–Mn–Cu   
N – 219,0
MgO – 29,0
S –146
Zn – 14,6
Mn – 4.3
Cu – 4.3

2X2 l/ha

NUFARM Wuxal 
Macromix

N–P–K
N – 241, 
P2O5 – 241
K2O – 181
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal Basis N–K
N – 386
K2O – 72.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha
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NUFARM Wuxal top N N–P–K
N – 141,6
P2O5 – 47,2
K2O – 70,8
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

NUFARM Wuxal top P N–P–K
N – 63.8
P2O5 – 255
K2O – 63,8
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

NUFARM Wuxal top 36 N–Mg
N – 367,0
MgO – 40,0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

THE SP. Z O.O. PLANTGREEN Kwasy Humusowe+NPK 
5:8:1,2 +żelazo

THE SP. Z O.O. PLANTBLOOM Kwasy Humusowe+NPK 
2:2:2,8

Stosować od lutego do 
września

Nawóz organiczno–mineralny do roślin wymagających intensywnego 
nawożenia potasem.

THE SP. Z O.O. PLANTMULTI Kwasy Humusowe+NPK 
2,1:5:1,5

Od lutego do września 
nawozić rośliny przy 
każdym podlewaniu, a od 
października do stycznia co 
1–2 tygodnie.

Nawóz organiczno-mineralny do nawożenia wszelkich roślin. Zalecany do 
stosowania przez cały okres wzrostu, kwitnienia i owocowania. Jego skład 
zapewnia podstawowe odzywianie roślin do prawidłowego wzrostu.

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.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Od fazy drugiego liścia wła-
ściwego 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 
fl agowego do końca kłoszenia 
(BBCH 39–69).

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Mantrac 
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn) Dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
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.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Zintrac 
(Zn 700 g/l)

700 g/l cynku (Zn) Dawka: 0,5–1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Od fazy 2 liści właściwych 
do fazy widocznego pierw-
szego kolanka (BBCH 12–31). 
W przypadku poważnych 
niedoborów, zabieg należy 
powtórzyć po 10–14 dniach.

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

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

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

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

AGROSIMEX 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. 

BIOLCHIM Phosfi k NPK-B Cu Fe Mn Mo Zn 1 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na 
choroby grzybowe

BIOLCHIM Shift NP. B Cu Mg Zn 1,5 l/ha Wspomaga krzewienie zbóż
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych
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EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
ZASADOWY
 

azot (N) – 4,5% 
potas (K) – 24%
pH~12 
20% substancji organicz-
nych, w tym:
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące 
wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l–5 l/200 l–500 l 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”.

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
FOSFOROWY 

azot (N) – 2,5%   
fosfor (P) – 19%     
Mikroelementy schelato-
wane: Cu – 0,6%, 
Zn – 0,9%, B – 0,4%
40% Substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 2l–5l/ 200l–
500l wody/ ha
 • przy niedoborze dostępnego 

dla roślin fosforu. Po rusze-
niu wegetacji, gdy tempera-
tura 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 niezbędne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską 
temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

•  Dodatkowo korzystnie zastosować PLONOCHRON ACTIVE PLUS 
FOSFOROWY przed kwitnieniem, pozwoli to na zawiązanie większej ilości 
kwiatów, intensywniejsze kwitnienie oraz prawidłowy rozwój generatywny 
prowadzący do wyższego plonowania

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
PRZED PRZY-
MROZKAMI 

azot (N) – 2% 
potas (K) – 4% 
siarka (S) – 4%
magnez (Mg) – 1%
wapń (Ca) – 1%
krzem (Si) – 0,9%
mikroelementy schelato-
wane: Cu – 0,03%, 
Zn – 0,05%, B – 0,004%
35% substancji organicz-
nych, w tym:  kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% roztwór, 2,5l  / 250 l 
wody/ha 
• 72 godziny przed spodzie-

wanymi przymrozkami
• 48 godzin przed spodziewa-

nymi przymrozkami
• 24 godziny przed spodziwa-

nymi orzymrozkami
• pod czas przymrozku 
• W celu regeneracji do 48 

godzin  po przymrozkach
• W celu regeneracji do 72 

godziny  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–ma-
gnezowy 

Azot (N) 5%
Wapń (Ca) 4%
Magnez (Mg) 3%   
Siarka (S) 4%
45% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% – 2% roztwór, 
2 l – 5 l/200l – 500l wody/ha 
• w przypadku widocznych 

niedoborów wapnia, 
magnezu lub siarki

•  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  
Active Plus
KOMPLETNY 

Azot (N) 4,5%  
 Fosfor (P) 5%   
Potas (K) 0,5%   
Magnez (Mg) 2%
Siarka (S) 6%
Krzem (Si) 0,2%
 Mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,7%, Zn–0,8%, 
Mn–0,5%, B–0,03%  
50% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% – 2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• W przypadku zbóż pro-

dukt najlepiej zastosować 
w dwóch terminach. Pierw-
szy termin przypada na 
fazę krzewienia a drugi na 
fazę wzrostu poprzedzającą 
kwitnienie

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

BIOPHARMA-
COTECH 
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
L-Amino+ 
naturalne 
aminokwasyy

Biostymulator

- 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)

Stosować dolistnie w dawce 
1,5-2 L/ha, ilość wody: 200-
300 l/ha
– wykonać łącznie 2-3 zabie-
gi oraz dodatkowo w razie 
wystąpienia warunków stre-
sowych (przymrozek, grad, 
susza, wiatr, zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5L-1L na 100L wody).
Zboża ozime: 1 zabieg jesie-
nią w fazie 3-4 liści, 2 zabiegi 
wiosną: pierwszy w fazie 
ruszenia wegetacji, drugi 
w fazie liścia fl agowego/po-
czątek kwitnienia.
Zboża jare: 2 zabiegi: pierw-
szy w fazie 3-4 liści, drugi 
w fazie liścia fl agowego.
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB L-Amino+ z za-
biegami 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 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.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016
www.polskieaminokwasy.pl
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AGROCONSULT Agriker Seed 3% N, 8% aminokwasów 1 l na tonę materiału 
siewnego

Poprawia siłę i energię kiełkowania, nawóz dozarodkowy/donasienny

PHOSAGRO UltraKorn NP(S) 20–20(35)+0,3 Zn 150–450 Idealna kompozycja składników na strat wegetacji, np. kukurydzy, ziemniaka, 
buraka cukrowego

PHOSAGRO UltraDAPblack NP(S) 18–46(7) 100–300 Znakomity UltraDAP, dodatkowo wzbogacony o związki organiczne

PHOSAGRO UltraMAP NP12–52 100–300 Wysokoskoncentrowany nawóz azotowo-fosforowy, idealny do stosowania 
startowego.

THE SP. Z O.O. PLANTGROW Kwasy Humusowe+NPK 
2,8:1,5:1,5

Przed kwitnieniem i owo-
cowaniem. Od lutego do 
września nawozić rośliny 
przy każdym podlewaniu, 
a od października do stycznia 
co 1–2 tygodnie.

Nawóz humusowy do nawożenia roślin kwitnących i owocujących 
wymagających intensywnego nawożenia azotem. 

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Teprosyn (Mn 
500 g/l)

500 g/l mangan (Mn) Dawka: 3 l/tonę ziarna.
Teprosyn stosować łącznie 
z zaprawą nasienną, pamię-
tając o zmniejszeniu ilości 
wody w zabiegu o dawkę 
nawozu. Przykład: • zapra-
wianie zbóż bez nawozu 
Teprosyn: 200 ml zaprawy + 
800 ml wody • zaprawianie 
zbóż z nawozem Teprosyn: 
250 ml Teprosynu + 200 ml 
zaprawy + 550 ml wody

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 pięciotlenku fosforu 
(P2O5),
50 g/l miedzi (Cu),
250 g/l manganu (Mn) 
120 g/l cynku (Zn)

Dawka: 2,5 l/tonę ziarna 
(250 ml/100 kg ziarna).
Teprosyn stosować łącznie 
z zaprawą nasienną, pamię-
tając o zmniejszeniu ilości 
wody w zabiegu o dawkę 
nawozu. Przykład: 
• zaprawianie zbóż bez nawo-
zu Teprosyn: 200 ml zaprawy 
+ 800 ml wody • zaprawianie 
zbóż z nawozem Teprosyn: 
250 ml Teprosynu + 200 ml 
zaprawy + 550 ml wody

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.

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

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

Mikrogranulat do startowego nawożenia kukurydzy, rzepaku, buraków i zbóż 

AGROSIMEX Microstar C–2 45% P2O5, 
3% MgO; 
0,5% Cu, 
0,5% Mn

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

Mikrogranulat do startowego nawożenia zbóż

EKODARPOL PLONAR ACTI-
VE BIO

granulowany 
nawóz orga-
niczno- mine-
ralny 

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 

Cykl roczny 60 kg/ha;
Cykl 5-letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do 10 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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  składników mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny 

w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL HUMICO 
ACTIVE N

Skład minimum:
80% – substancji orga-
nicznych;
50% – kwasy humusowe;
23% N w trzech forma-
ch:amidowej, amonowej 
i azotanowej;
1%  – magnez MgO
2% –  siarka S

80l nawozu/120lwody/1ha 
tuż przed siewem lub 
planowanymi uprawkami 
pozwalającymi na 
przemieszczanie nawozu 
z wierzchnią warstwą gleby

• Humactive complex to ponad 50%  kwasów Humusowych w 80% substancji 
organicznej zawartej w tym nawozie, poprawia strukturę gleby i zwiększa 
wykorzystanie składników mineralnych 
w tym azotu

• Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające 
rozwój pozytywnej rodzimej mikrofl ory bakteryjnej
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S T Y M U L A T O R Y  W Z R O S T U
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

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.

AGROCONSULT Agriker Grow 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

0,5–1,5 l/ha 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 przechowywa-

nie

AGROCONSULT Vegeamino Bioaktywne aminokwasy:  
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

1–1,5 l/ha VEGEAMINO jest nawozem bioaktywnym otrzymanym  w procesie 
hydrolizy enzymatycznej białek roślinnych. Aktywuje procesy 
fi zjologiczne i hormonalne. Zawarte w nim składniki są przeznaczone 
do stymulowania  syntezy chlorofi lu. 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.

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 AMINOTAL SUPER należy do szybko działających organicznych, amino-
kwasowych biostymulatorów i nawozów płynnych do stosowania dolist-
nego. Wyjątkowa formulacja umożliwia dotarcie Aminotalu Super do soku 
komórkowego roślin aktywując zmagazynowane składniki pokarmowe (fos-
for, 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 okre-
sach 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 fi zjologicznej roślin. Posiada działanie prozdrowotne. 

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, 
wiosną w okresie krzewienia, 
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 sodu-
03% (3g w litrze środka); 
orto-nitrofenolan sodu – 
02% (2g w litrze środka); 
5-nitrogwajakolan sodu – 
01%–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 
(P2O5) rozpuszczalnego 
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) 
rozpuszczalnego w wodzie

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.

N A W O Z Y  S T A R T O W E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
3% – fosfor P2O2;
7,5% – potas K2O;
10% – wapń CaO; 
3%  – magnez MgO; 
10% – siarka S; 
3mg/kg – miedź Cu;
120mg/kg – cynk Zn;
10mg/kg – bor B;
3800mg/kg – żelazo Fe;

125 kg–500 kg/ha (w zależno-
ści od zasobności gleby)
Przedsiewnie przed plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do 10 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju roślin.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
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S T Y M U L A T O R Y  W Z R O S T U
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

NUFARM Wuxal Ascofol Wyciąg z alg Ascophyllum 
nodosum, Auksyny, 
gibereliny, cykokininy Zn, 
Mn, B

2–3 l/ha

NUFARM Wuxal Amino-
plus

Bioregulator, aminokwasy 
roślinne
N–P–K

2–3 l/ha

THE SP. Z O.O. TOTALHUMUS 93% kwasów humusowych Doglebowo i dolistnie przez 
cały okres wzrostu i wegetacji 
wszelkich roślin w uprawach 
otwartych i pod osłonami, 
a także do stosowania 
w systemach nawadniania.

Bardzo silnie skoncentrowane Kwasy Humusowe. Produkt szeroko 
przebadany przez Polskie Instytuty w Puławach i Skierniewicach na 
wielu uprawach zbożowych, warzywniczych i kwiatach. Doskonałe efekty 
działania.
Przyśpiesza kiełkowanie
Kształtuje mocny system korzeniowy
Podwyższa urodzajność i jakość uprawach
Zwiększa skuteczność nawozów
Podwyższa odporność roślin przed mrozem i upałem
Pozwala ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych o 30%

AGROSIMEX ASX Krzem 
plus

2,5% Si Jesienią 0,5L/ha w fazie 3–4 
liści, wiosną po ruszeniu 
wegetacji, w fazie strzelania 
w źdźbło

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

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

Jesienią 0,2L/ha w fazie 3–4 
liści, wiosną po ruszeniu 
wegetacji, w fazie strzelania 
w źdźbło, w fazie kłoszenia

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

AGROSIMEX Maral 6% azot całkowity 
5% pięciotlenek fosforu 
5% tlenek potasu
1% cynk
7,5% węgiel organiczny

Jesienią w fazie 6–8 liści, po 
ruszeniu wegetacji wiosennej, 
w fazie strzelania w źdźbło 
0,75–1,5 l/ha

Aktywizuje procesy życiowe w sytuacjach stresowych, Reguluje 
gospodarkę wodną, Zwiększa ilość i wielkość bulw, Poprawia zdrowotność 
roślin, Poprawia lotność pyłku, Poprawia wiązanie owoców, Hormony 
roślinne zawarte w algach wpływają na przyspieszenie metabolizmu, 
Nabywania odporności na niekorzystne warunki siedliskowe 
i atmosferyczne w roślinach uprawnych

AGROSIMEX Protaminal 12% wolnych 
aminokwasów 
pochodzenia roślinnego 
6,2 % azot całkowity
1,3 % tlenek potasu
1,8 % pięciotlenek fosforu

Nawóz należy stosować 1–3 razy 
w sezonie; nawożenie dolistne 
1–2,5 l/ha

Zwiększa plony; Przyśpiesza wzrost
Polepsza jakość plonów; Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych

BIOLCHIM Folifol N org, aminokwasy 
roślinne

1l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i zdźbła

BIOLCHIM Folicist N K Glicyna betaina 1l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego i wielkość zdźbła

BIOLCHIM Fylloton N org, aminokwasy 
roślinne

1l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i zdźbła

BIOPHARMACO-
TECH SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
Folium

Biostymulator

- 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
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 fl agowego/
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 fl agowego.
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 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
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Stresy biotyczne i abiotyczne 
roślin

Biostymulatory zalecane są naj-
częściej jako ratunek dla roślin w prze-
zwyciężaniu stresów biotycznych 
i abiotycznych. Pierwsze z nich zwią-
zane są z porażeniem roślin przez 
choroby (grzybowe, bakteryjne, wiru-
sowe) i szkodniki, a nawet uszkodze-
niami przez zwierzęta (sarny, jelenie, 
dziki, gryzonie). Z kolei stresy abio-
tyczne dotyczą niekorzystnego wpły-
wu przebiegu pogody na wegetację 
i plony roślin. Typowym przykładem 
tego typu stresu jest wysoka tempera-
tura i usłonecznienie oraz związany 
z tym często niedobór wody (susza).  
Dłuższy okres takiej pogody negatyw-
nie oddziałuje na przebieg wegetacji 
i plonowanie roślin. Przeciwstawnym 
zjawiskiem są niskie temperatury, 
powodujące straty w wyniku przy-
mrozków. Do tego typu stresów można 
też zaliczyć uszkodzenia roślin 
w wyniku gradobicia, silnych wia-
trów, niedorozwoju korzeni w warun-
kach niskiego pH, zasolenia gleby, jej 
nadmiernego uwilgotnienia lub suszy, 
zaskorupienia i związanych z tym 
niekorzystnych stosunków powietrz-
no-wodnych. W zależności od nasile-
nia czynnika stresowego, rośliny 

w mniejszym lub większym stopniu 
„starają się” przezwyciężyć stres. 
Zwykle jednak skutkuje to znacznym 
wydatkiem energetycznym, a w kon-
sekwencji spadkiem plonu i jego jako-
ści, bowiem procesy biochemiczne 
zachodzące w roślinie ukierunkowa-
ne są na „walkę” ze sprawcą stresu, 
a nie wzrostem i rozwojem.. W skraj-
nych przypadkach prowadzi to do 
śmierci, gdyż mechanizmy obronne 
rośliny nie są w stanie przezwyciężyć 
presji czynnika stresowego. Dlatego 
celowa jest pomoc rolnika, poprzez 
aplikację na rośliny specjalnych pre-
paratów zwanych biostymulatorami. 
Mechanizm działania większości 
z nich polega na korzystnym ukie-
runkowaniu przemian biochemicz-
nych zachodzących w roślinie, które 
łagodzą bądź zapobiegają niekorzyst-
nym skutkom stresów biotycznych 
i abiotycznych.

Biostymulatory regulują go-
spodarkę hormonalną roślin

 Podane zewnętrznie do tkanek 
i komórek rośliny wpływają m.in. 
korzystnie na jej gospodarkę hormo-
nalną, która ulega  rozregulowaniu 
w warunkach stresowych. Wyróżnia 
się 5 podstawowych hormonów 

Biostymulatory –
sposób na ograniczanie 
stresów roślinnych
Biostymulatory w praktyce polecane są zarówno 
w czystej postaci, jak też w połączeniu ze środkami 
ochrony roślin, zwłaszcza grzybobójczymi, ale też 
składnikami pokarmowymi, w postaci nawozów 
dolistnych, niekiedy też użyźniaczy glebowych. 

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Marzena Tomaszewska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
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roślinnych: auksyny, cytokininy, 
gibereliny, etylen i kwas abscysyno-
wy. Trzy pierwsze z nich są traktowa-
ne jako hormony wzrostu, gdyż odpo-
wiadają m.in. za podziały komórek, 
podczas gdy etylen i kwas abscysyno-
wy jako hormony stresu, bądź starze-
nia. Szczególną rolę w warunkach 
stresowych spełnia etylen, wytwarza-
ny w zwiększonej ilości w komórkach 
roślinnych, bowiem w dużym stopniu 

reguluje  tworzenie i przemieszczanie 
w roślinie pozostałych hormonów. 
W konsekwencji hamuje wzrost i roz-
wój roślin, a w skrajnym przypadku 
przyspiesza procesy starzenia 
i obumierania komórek, w zależności 
od stopnia nasilenia stresu i koncen-
tracji wytworzonego hormonu. Można 
temu w pewnym stopniu zapobiec 
stosując na część nadziemną lub pod-
ziemną roślin (doglebowo lub poprzez 
zaprawianie nasion) odpowiednie 
biostymulatory, czyli preparaty wywo-
łujące 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, selen 
oraz azot saletrzany (NO3

_). Dobre 
zaopatrzenie roślin w te składniki 
ogranicza w pewnym stopniu rozkład, 
bądź stymuluje  produkcję hormonów 
wzrostowych w warunkach streso-
wych. Dotyczy to również tworzenia 
organów generatywnych roślin, kiedy 
auksyny i produkowane przez system 
korzeniowy cytokininy, uczestniczą 
w podziałach komórkowych powsta-
jących owoców i nasion. 

Biostymulująco na rośliny 
oddziałują aminokwasy 
i wyciągi z alg morskich 

Do ważnych preparatów stymulu-
jących wzrost i rozwój roślin zalicza 
się aminokwasy, występujące w ofer-
cie handlowej w czystej postaci, bądź 
jako dodatek do nawozów dolistnych, 

np. wapniowych, siarczanu magnezu 
oraz wieloskładnikowych. Ich aplika-
cja na część nadziemną roślin lub do 
gleby zmniejsza wydatek energetycz-
ny, niezbędny do tworzenia białek 
i hormonów roślinnych. Aminokwasy 
stymulują ponadto przebieg wielu 
procesów biochemicznych zachodzą-
cych w roślinie, jak syntezę chlorofilu 
i związaną z tym produkcję cukru 
w procesie fotosyntezy, także tworze-

nie organów generatywnych: kwia-
tów, owoców i nasion. Poza tym 
zabezpieczają rośliny przed stresem 
wodnym (suszą) i termicznym (przy-
mrozkami), ułatwiają regenerację 
uszkodzeń, np. w wyniku gradobicia 
oraz wzmacniają odporność na choro-
by. W konsekwencji zwiększają kon-
dycję i witalność roślin, co przekłada 
się wzrost plonów i poprawę ich jako-
ści. Dla przykładu: glicyna, alanina, 
lizyna, arginina i kwas glutaminowy 
stymulują syntezę chlorofilu, dzięki 
czemu rośliny produkują więcej asy-
milatów, arginina korzystnie wpływa 

także na rozrost systemu korzeniowe-
go, zaś prolina przeciwdziała stresowi 
suszy oraz (wniesiona w okresie pąko-
wania) korzystnie oddziałuje na płod-
ność i żywotność pyłku.

Innego rodzaju preparaty to wycią-
gi z alg morskich, w których znajdują 
się hormony roślinne, aminokwasy, 

składniki mineralne i inne substancje, 
stymulujące proces fotosyntezy oraz 
transport asymilatów i składników 
pokarmowych w roślinie. Polecać je 
można w różnych uprawach, ale 
szczególnie korzystny wpływ wywie-
rają   w ozimych formach zbóż i rze-
paku, zarówno w okresie jesiennym, 
jak też wiosennym. Na uwagę zasłu-
gują też preparaty zaliczane do środ-
ków ochrony roślin, głównie grzybo-
bójczych, a przy tym wykazujące 
funkcje biostymulujące, np. triazole. 
Polecane w okresie jesiennym i wio-
sennym na  rzepak, wzmacniają sys-
tem korzeniowy, zwiększają odpor-
ność na mróz i suszę oraz ograniczają 
nadmierny wzrost. Jednocześnie 
zabezpieczają  rośliny przed groźnymi 
chorobami grzybowymi. Podobnie 
oddziałują nawozy dolistne lub dogle-
bowe, zawierające przyswajalne 
związki krzemu lub selenu. Do kla-
sycznych biostymulatorów, obecnych 
od wielu lat na polskim rynku, należy 
także: Asahi SL, Kelpak oraz Tytanit. 

Biostymulatory na ozime 
formy zbóż i rzepaku

Na formy ozime roślin zbóż i rze-
paku celowe może być stosowanie 
biostymulatorów w okresie wczesno-
wiosennym, z chwilą ruszenia wege-
tacji, kiedy rośliny są osłabione po 
okresie zimowym. Zazwyczaj korzyst-
nie wówczas reagują na tego typu 
preparaty, zwłaszcza jeśli zabieg połą-

czony jest z nawożeniem doglebo-
wym, np. saletrzaną formą azotu 
lub/i dokarmianiem dolistnym niektó-
rymi mikroelementami oraz aplikacją 
środków ochrony roślin. Niektóre bio-
stymulatory polecane są też w okresie 
przedzimowym – umożliwiają wów-
czas przejście roślin w okres zimowy 

Biostymulatory podane zewnętrznie do tkanek 
i komórek rośliny wpływają m.in. korzystnie 
na jej gospodarkę hormonalną, która ulega  
rozregulowaniu w warunkach stresowych.

Niekiedy zastosowany preparat oddziałuje z pozoru  
rewelacyjnie na rośliny, co uwidacznia się w postaci 
zwiększonej biomasy. Jednak widoczny wizualnie 
pozytywny efekt nie zawsze przekłada się na 
zwiększony plon części użytecznych dla rolnika, 
w postaci ziarna zbóż, nasion roślin oleistych, 
strączkowych...
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Wykaz wybranych preparatów biostymulujących w uprawie zbóż

Preparat i producent 
lub fi rma  handlująca Skład preparatu Dawka (jednorazowa)

 i termin stosowania

ActiCal – ARKOP CaO  – 112 g/l skompleksowany z amino-
kwasami – 300 g/l

1,5–2 l/ha, w początkowej fazie dojrzałości 
mlecznej ziarniaków zbóż

Activ ProAmin Uprawy – ARKOP 17 aminokw. roślinnych; 5% MgO; 
1,8% Fe; 0,72% Mn  i 0,06% Cu

2–3 l/ha w fazach: krzewienia, strzelania 
w źdźbło i przed wykłoszeniem

AGRO-SORB Folium –
Biopharmaco-Tech.

Aminokwasy – 9,3%,  
minimum 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%, min. 52 g/l; 
N – 2%; 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;   mikroel.; esencje; wycią-
gi ziołowe; oleje 

3–5 l/ha. Pod ozime jeden zabieg jesienią i dwa 
wiosną, pod  jare dwa zabiegi wiosną 

Aminocat 30% 
– VITERA POLSKA, Sp.z o.o.

Aminokwasy – 30%; N –  6% oraz P2O5 
i K2O po 1%

0,3–0,5 l/ha w fazie krzewienia i strzelania 
w źdźbło

AminoMag Activ – ARKOP MgO – 23%; S – 18,4% oraz naturalne 
aminokwasy roślinne 

5–7,5 kg/ha w fazach: krzewienia, strzelania 
w źdźbło i przed wykłoszeniem

Aminoplant – ARYSTA N; substancja org.; L-aminokwasy; 
bioaktywne peptydy

1–1,5 l/ha, w dwóch opryskach: w okresie krze-
wienia oraz po 10–15 dniach

Aminopool 70 – AGROSIMEX N – 11%. Substancja org. 80%, z czego 
75% stanowią aminokwasy 

100 g/100 l wody, można łączyć z  pestycydami 
i nawozami dolistnymi

Asahi SL – ARYSTA
Para-nitrofenolan sodu – 0,3%;
Orto-nitrofenolan sodu – 0,2%;
5-nitroguajakolan sodu – 0,1% 

 0,6 l/ha. Stosować w warunkach stresowych 
(przymrozki, susze) oraz profi laktycznie 

ASH Krzem plus 
AGROSIMEX

Si – 2,5%; B – 0,3%; Cu – 0,6%;
 Mn – 0,5%; Zn – 0,6%

0,5 l/ha.  Jesienią w fazie 3–4 liści, wiosną 2-krot-
nie w okresie wegetacji 

ASX Tytan plus – AGROSIMEX B – 2%; Ti – 0,6%
0,2 l/ha. Jesienią w fazie 3–4 liści, wiosną 3-krot-
nie w okresie wegetacji 

Elvita Amino – ELVITA Aminokwasy; N – 8%; C – 23,5%; materia 
organiczna – 47%

2–2,5 l/ha w sezonie wegetacyjnym

FoliQ Aminovigor lub Ascovigor 
–AGRII Polska 

Aminokwasy oraz  wyciąg z alg morskich  
plus mikroelementy

2–3 l/ha, oprysk roślin jesienią oraz wielokrotnie  
wiosną do fazy kłoszenia

Germinator SL 
– NATURALCROP POL. 

Płynne kwasy huminowe oraz makro- 
i mikroelementy;  C>5,5 g/l

Od 5 do 15 l/ha, doglebowo w okresie do trzech 
dni po siewie

Humicraft Liquid
AGROSIMEX

Kwasy humusowe; aminokwasy; K2O; Fe 1 l/ha, oprysk co 14–21 dni, wielokrotnie w okre-
sie wegetacji

Humus UP – EKODARPOL Próchnica pok.;  promieniowce; enzymy; 
bakterie; grzyby 

Wielokrotnie w okresie wegetacji w 5% stężeniu

Immuno Activ Si – ARKOP N – 3%; K2O – 12%; SiO2 – 20%  0,5 l/ha, oprysk w fazie krzewienia i strzelania 
w źdźbło

KAISHI – SumiAgro Aminokwasy – 12%; N – 2% 1,5–2 l/ha. Wiosną: faza krzewienia, pocz. strze-
lania w źdźbło i faza liścia fl agowego

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.; kwasy humus., P, K, Ca, Mg, 
S, Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo

Doglebowo 60 kg/ha,  przed uprawkami  przed-
siewnymi 

Plonochron (5 różnych) 
– EKODARPOL

Zawierają kompleks humusowy oraz  
makro- i mikroelementy

Oprysk roślin w 2% stężeniu w różnych  fazach 
wegetacji   

Preparon  Nasiona – ARKOP Aminokwasy, kwasy humusowe i fulwo-
we oraz  makro- i mikroel.

Oferowany w postaci sypkiej lub płynnej  do 
zaprawiania nasion

Rooter – ARYSTA Ekstrakt z alg zawierający hormony ro-
ślinne oraz 13% P2O5 i 5% K2O

1 l/ha, zalecane 1–2 zabiegi od fazy 3 liści do 
końca krzewienia

Tytanit – INTERMAG Ti – 0,8% Przeciętnie 0,2 l/ha, podczas wzrostu

Wuxal AminoPlus –Nufarm Polska Zawiera 2,36% N, P2O5 i K2O oraz 14,8%  
aminokw.  i 13,7% C org. 

Stosować w warunkach stresowych (w różnych 
fazach wegetacji) 2–3 l/ha



w lepszej kondycji, a następnie ich 
lepszy start wiosną. Jednak w tym 
przypadku należy dokładnie zapo-
znać się z instrukcją stosowania pre-
paratu, mając na uwadze zarówno 
termin stosowania (kalendarzowy 
oraz fazę wegetacji rośliny), dawkę, 
jak też spodziewany efekt po jego 
aplikacji. Można bowiem rozregulo-
wać gospodarkę hormonalną, pobu-
dzając rośliny do zwiększonej i prze-
dłużonej żywotności, przed nadcho-
dzącym spoczynkiem zimowym, co 
może skutkować ich większą podat-
nością na niekorzystne warunki 
zimowania. Szkodliwa może się też 
okazać nadmierna dawka preparatu, 
a więc powyżej zalecanej przez pro-
ducenta. Niekiedy zastosowany pre-
parat oddziałuje z pozoru  rewelacyj-
nie na rośliny, co uwidacznia się 
w postaci zwiększonej biomasy, 
a przy tym intensywnej zieleni części 
nadziemnej. Jednak widoczny wizu-
alnie pozytywny efekt nie zawsze 
przekłada się na zwiększony plon 
części użytecznych dla rolnika, 
w postaci ziarna zbóż, nasion roślin 
oleistych lub strączkowych, korzeni 

buraka, bulw ziemniaka, liści tyto-
niu, itp.  

Biostymulujący wpływ 
preparatów doglebowych

W ofercie handlowej znajdują się 
też preparaty poprawiające właściwo-
ści fizyczne, chemiczne i biologiczne 
gleb, a w konsekwencji stymulujące 
wzrost i rozwój roślin. Preparaty te 
zawierają z reguły kwasy humusowe 
i fulwowe, czyli główne składniki 
próchnicy glebowej, niekiedy też inne 
substancje, np. krzemionkę, zeolit 
oraz składniki pokarmowe. Po wnie-
sieniu do gleby oddziałują próchnico- 

i strukturotwórczo, a przy tym stabili-
zują (utrzymują) na pożądanym 
poziomie odczyn gleby oraz korzyst-
nie wpływają na przyswajalność 
zawartych w glebie składników pokar-
mowych, zwłaszcza ze związków 
trudno dostępnych, np. fosforanów. 
Poza tym stymulują rozwój korzyst-
nych dla właściwości żyznej i uro-
dzajnej gleby mikroorganizmów (bak-
terii, promieniowców, grzybów), 
a także dżdżownic. Autorzy niniejsze-
go opracowania zalecają jeden z nastę-
pujących tego typu preparatów dogle-
bowych: Akra Kombi, PRP Sol lub 
Rosahumus. Jak wynika z wielu badań 

Związki próchniczne powstałe po wniesieniu do gleby 
nawozów naturalnych i organicznych oraz zawarte 
w niektórych preparatach, wykazują bardzo wysoką 
pojemność wodną, dzięki czemu zatrzymują w formie 
łatwo dostępnej dla roślin, nawet 5-krotnie więcej 
wody niż same ważą. 
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po 2–3 letnim okresie ich stosowania 
można liczyć  na wyraźną poprawę 
właściwości gleb, a w konsekwencji 
na wzrost plonów i jakości zbieranych 
ziemiopłodów. 

Związki próchniczne powstałe po 
wniesieniu do gleby nawozów natu-
ralnych i organicznych oraz zawarte 
w niektórych preparatach, wykazują 
bardzo wysoką pojemność wodną, 
dzięki czemu zatrzymują w formie 
łatwo dostępnej dla roślin, nawet 
5-krotnie więcej wody niż same ważą. 
Ma to szczególne znaczenie na lek-
kich, piaszczystych glebach oraz 
w okresach posusznych, kiedy niedo-
bór wody w okresie wegetacji jest 
głównym czynnikiem ograniczającym 
plony. Związki próchniczne wykazują 
przy tym wysoką zdolność sorpcyjną, 
kilkakrotnie większą niż mineralny 

kompleks sorpcyjny gleb. Mają więc 
możliwość zatrzymywania (sorbowa-
nia) dużej ilości składników pokarmo-
wych wnoszonych do gleby w nawo-
zach mineralnych. Dzięki temu zapo-
biegają również ich stratom w wyniku 
wymywania lub przechodzenia 
w formy trudno dostępne dla roślin.

Zanim kupisz preparat 
na 10–100 ha sprawdź go na 
0,5 ha swojej uprawy

Wprawdzie nie wszystkie podane 
wcześniej, jak też zamieszczone 
w niniejszej tabeli preparaty można 
zaliczyć do klasycznych biostymula-
torów, ale zarówno producenci, jak 
i firmy handlujące nimi, często okre-
ślają je tym mianem, bądź sugerują 
takie oddziaływanie na rośliny. 
W związku z tym warto porównać 

zakupiony preparat z innym, dotych-
czas stosowanym w gospodarstwie. 
Celowe byłoby też pozostawienie czę-
ści łanu roślin bez zabiegu, jako tzw. 
obiekt kontrolny, zwłaszcza jeśli nie 
jesteśmy pewni jego efektu plono-
twórczego. Niektóre preparaty są 
bowiem dość drogie, ich cena w prze-
liczeniu na 1 ha wynosi powyżej 
500 zł. Jeśli jednak przyniosą korzyst-
ny efekt plonotwórczy, wydana kwota 
powinna zrekompensować poniesio-
ne nakłady. Dlatego zachęcamy do 
tego typu eksperymentów na swoich 
polach. Należałoby je oceniać w okre-
sie 2–3 lat (zwłaszcza  doglebowe), 
gdyż jednoroczne wyniki nie zawsze 
pozwalają na uzyskanie obiektyw-
nych wniosków. W załączonej tabeli 
podano jednorazową dawkę i termin 
aplikacji preparatu na zboża, jednak 
z reguły są one uniwersalne, polecane 
również pod inne  uprawy. W przy-
padku roślin uprawianych na niewiel-
kiej powierzchni w skali kraju, nie są 
podawane szczegółowe dane odno-
śnie ich stosowania. Warto wówczas 
skontaktować się z producentem pre-
paratu, ewentualnie samemu ocenić 
jego efekt  na części swego pola, by 
w przyszłości z pełną świadomością 
podjąć decyzję o celowości stosowa-
nia na większej powierzchni.

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.



Organiczne nawozy biostymulujące nowej generacji L-Amino+® i L-Amino+® Humus do wszystkich 
rodzajów upraw do stosowania dolistnego - w formie oprysku.
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Wapnowanie dla rolnictwa pol-
skiego ma ogromne znaczenie 

ze względu na dużą powierzchnię 
gleb charakteryzujących się odczy-
nem bardzo kwaśnym i kwaśnym. 
Ogółem należy zwapnować około 50 
proc. użytków rolnych. Regulacja 
odczynu gleb stwarza możliwość 
zmian struktury produkcji roślinnej 
poprzez rozszerzenie uprawy warto-
ściowych roślin, charakteryzujących 
się dużą wrażliwością na kwaśny 
odczyn, takich jak: jęczmień, rze-

pak, lucerna, pszenica czy burak 
cukrowy.

Od czego zacząć?
Pierwszym podstawowym kro-

kiem, jaki należy podjąć jest ocena 
stanu zakwaszenia pól, działek rol-
nych w gospodarstwie na podstawie 
reprezentatywnie pobranej próbki 
glebowej. Pobierając próbkę glebową 
należy pobrać około 25 próbek pier-
wotnych z pola, działki charaktery-
zującej się jednorodnym obszarem 

użytkowania, o powierzchni nie 
większej niż 4 ha. Próbki pierwotne 
pobiera się laską glebową Egnera 
Riehma z warstwy ornej gleby 
(0–20 cm). Po pobraniu próbek poje-
dynczych całość trzeba wymieszać 
(uśrednić) i przygotować około 0,5 kg 
gleby do badań. Próbek glebowych 
nie należy pobierać na obrzeżach 
pola, w miejscach po stogach, kop-
cach, składowiskach nawozów natu-
ralnych, pryzmach wapna, w rowach, 
bruzdach, kretowiskach, a także 

Wapnowanie gleb 
użytkowanych rolniczo
Wapnowanie gleb jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicz-
nych, który wpływa na szereg właściwości fi zycznych, chemicznych i bio-
logicznych gleby, działając na wzrost plonów roślin uprawnych. Zabieg ten 
przeprowadza się zazwyczaj raz na 4 lata, dlatego dawki wapna (potrzeby 
wapnowania) powinny być ustalone na podstawie aktualnych badań che-
micznych próbki glebowej. 

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



w zagłębieniach i ostrych wzniesie-
niach terenu. Próbki glebowe do ana-
liz najlepiej pobierać w okresie wio-
sennym lub jesiennym przed wysie-
wem nawozów. Szczegółowe infor-
macje (instrukcje) odnośnie pobiera-
nia próbek glebowych do analiz 
można znaleźć na stronie okręgowej 
stacji chemiczno-rolniczej (OSChR). 
Badanie próbek glebowych dobrze 
jest zlecić wyspecjalizowanym jed-
nostkom posiadającym wieloletnie 
doświadczenie w zakresie agroche-
micznej obsługi rolnictwa.

 
Ocena potrzeb wapnowania 
i dawek wapna

W doradztwie nawozowym ocenę 
potrzeb wapnowania wyznacza się 
na podstawie aktualnej wartości pH 
w chlorku potasu (pHKCl) oraz kate-
gorii agronomicznej gleby (składu 

granulometrycznego) – system ten 
funkcjonuje już od wielu lat. Jest to 
spowodowane tym, że gleba w zależ-
ności od zawartości cząstek spławial-
nych charakteryzuje się innymi wła-
ściwościami buforującymi. Gleby 
lekkie mają mniejszą, a gleby ciężkie 
większą zdolność buforową, stąd 
właśnie wynika różnica w dawce 
i doborze rodzaju wapna. Znając 

odczyn gleby i jej kategorię możemy 
zakwalifikować glebę do określonej 
klasy potrzeb wapnowania (Tab. 1). 

Następnie w oparciu o ustaloną 
dla danej gleby klasę potrzeb wapno-
wania określamy zalecana dawkę 
wapna (Tab. 2). 

Zalecane dawki wapna wahają się 
w granicach od 1,0 do nawet 6,0 ton 
CaO na 1 hektar. Przy wapnowaniu 
koniecznym na glebach ciężkich, sto-
sując wapno tlenkowe zaleca się 
obniżyć dawkę CaO o 1/3, tak aby nie 
wywołać niekorzystnych zmian fizy-
kochemicznych w wapnowanej gle-
bie. Producenci wapna nawozowego, 
w szczególności granulowanego zale-
cają stosować niższe dawki wapna 
w granicach od 200 do 800 kg nawo-

zu lub CaO na 1 hektar. Takie dawki 
należy traktować jak do stosowania 
corocznego (wapnowanie zachowaw-
cze). Wapnowanie zachowawcze sto-
sujemy, jeżeli odczyn gleby spadnie 
o 0,5 jednostki pH poniżej optymal-
nego dla danej kategorii agronomicz-
nej. Jeżeli gleba charakteryzuje się 
odczynem bardzo kwaśnym czy kwa-
śnym, należałoby zastosować tzw. 

Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania gleb na gruntach ornych

Kategoria 
agronomiczna gleb 

pH w KCl 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

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w tonach CaO na hektar 
(jeden raz na 4 lata)

Kategoria 
agronomiczna gleb 

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 - -

Lekkie 3,5 2,5 1,5 - -

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0 -

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0 -

Próbek glebowych nie należy pobierać na 
obrzeżach pola, w miejscach po stogach, kopcach, 
składowiskach nawozów naturalnych, pryzmach 
wapna, w rowach, bruzdach, kretowiskach, a także 
w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.
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wapnowanie melioracyjne, które 
polega na stosowaniu wysokich 
dawek. Pozwala to na w miarę szyb-
kie poprawienie właściwości fizycz-
nych, chemicznych i biologicznych 
gleby. Wapnowanie zachowawcze 
jest o wiele tańsze i bezpieczniejsze 
dla środowiska glebowego niż wap-
nowanie melioracyjne, dlatego też 
nie należy dopuścić do silnego 
zakwaszenia gleb.

Asortyment nawozów wapnio-
wych dostępny na rynku jest bardzo 
szeroki, poniżej scharakteryzowano 
podstawową grupę nawozów wap-
niowych:
• wapna tlenkowe – czyli wapno 

rolnicze palone otrzymywane jest 
przez wypalanie rozdrobnionych 
skał węglanu wapniowego. Nada-
je się na gleby ciężkie i średnie. 
Działa energicznie, w krótkim 
czasie zmieniając kwasowość 
gleby, z tego powodu na gleby 
lekkie, o małej buforowości nie 
powinno być stosowane.

• wapna węglanowe – stosowane są 
na ogół w formie naturalnej, nada-
ją się przede wszystkim na gleby 
lekkie, łagodnie zmieniają odczyn 
gleby. Z tej grupy nawozów warto 
zwrócić uwagę na kredy, które 
chemicznie są również węglana-
mi wapnia, lecz znacznie młod-
szymi od złóż krystalicznych. 
Cechuje je wysoka reaktywność 
dochodząca nawet do 100 proc. 

• wapna zawierające magnez – 
poprawiają zaopatrzenie uprawia-

nych roślin w magnez dwoma 
drogami. Dostarcza się go do gleby 
z nawozem oraz w wyniku zmia-
ny odczynu gleb z kwaśnego na 
obojętny, zwiększa się przyswa-
jalność magnezu. Nawozy wap-
niowo-magnezowe otrzymuje się 
z dolomitów poprzez ich prażenie 
lub zmielenie. Skały dolomitowe 
są bardzo twarde, więc mielenie 
musi być bardzo dokładne. 
W zależności od miejsca pozyska-
nia dolomitów nawozy mogą róż-
nić się barwą i zawartością wap-
nia oraz magnezu.

Terminy wapnowania
Najlepszym terminem wapno-

wania jest zespół uprawek pożniw-
nych po sprzęcie zbóż, ze względu 
na możliwość dobrego wymiesza-
nia wysianego wapna z glebą. Jeżeli 
nie stosuje się obornika lub gnojo-
wicy, można wapnować pole 
w zespole jesiennych uprawek 
przedsiewnych przed orką siewną 
lub przed orką przedzimową. Naj-

większe przyrosty plonu uzyskuje 
się w drugim roku po wapnowaniu, 
ale jego pozytywne oddziaływanie 
na żyzność gleby i plony roślin trwa 
przez 3–5 lat. 

Nawozy wapniowe możemy 
wysiewać również w okresie wiosen-
nym, jednakże po aplikacji wapna 
należy wstrzymać się z wysiewem 
nasion czy sadzeniem roślin mini-
mum 3–4 tygodnie, ponieważ w świe-
żo wapnowanej glebie zachodzą pro-
cesy, które mogą blokować przyswa-
jalność niektórych składników pokar-
mowych, głównie fosforu. W związ-

ku z tym, rośliny w początkowej fazie 
wzrostu mogą być niedożywione. 

Zima również nie jest odpowied-
nią porą na wapnowanie. W tym przy-
padku wapno zostaje przykryte 
i wymieszane z glebą dopiero podczas 
wiosennych uprawek przedsiewnych, 
a więc niedostatecznie, jak przy wap-
nowaniu wiosennym. Mimo wszystko 
na korzyść wapnowania zimowego 
przemawia to, że jest wykonywane 

Celem pośrednim regulowania odczynu gleby 
jest sterowanie procesami geochemicznymi 
i mikrobiologicznymi w taki sposób, aby zwiększyć 
rozpuszczalność, a tym samym przyswajalność 
i dostępność składników mineralnych
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w okresie wolnym od prac polowych 
i nie wywołuje opóźnienia siewów. 
Decydując się na wapnowanie w tym 
terminie trzeba mieć na względzie, że 
nieprzykryte wapno narażone jest na 
działanie opadów atmosferycznych. 
Zimą należy unikać stosowania wapna 
tlenkowego. Zabrania się wapnowa-
nia na glebach zamarzniętych, zala-
nych wodą, nasyconych wodą, pokry-
tych śniegiem. Za gleby zamarznięte 
nie uznaje się gleby, która rozmarza 
co najmniej powierzchniowo w ciągu 
dnia.

Wapna nie należy wysiewać bez-
pośrednio przed i po aplikacji nawo-
zów mineralnych zawierających fos-
for oraz azot w formie amonowej czy 
amidowej, a także nawozów natural-
nych (obornik, gnojówka, gnojowi-
ca). Zalecana przerwa między tymi 
zabiegami wynosi co najmniej 4 tygo-
dnie. Jeśli stosowanie obu nawozów 

w tym samym czasie jest nieuniknio-
ne, należy najpierw rozsiać wapno 
i wymieszać je z glebą, a dopiero póź-
niej rozrzucić obornik.

Wymagania roślin 
względem odczynu

Rośliny różnią się wrażliwością 
na odczyn gleby, a większość gatun-
ków wymaga stanowiska w zakresie 
odczynu od lekko kwaśnego do obo-
jętnego. Ustalając wielkość dawki 
nawozów wapniowych i/lub wapnio-
wo-magnezowych należy wziąć pod 
uwagę wymagania roślin pod wzglę-
dem odczynu gleb (Tab. 3). W zmia-
nowaniach z doborem roślin wrażli-
wych i bardzo wrażliwych na kwaśny 
odczyn gleby, wapno można wysiać 
pod każdą roślinę. Jeśli w zmianowa-
niu występują rośliny mało wrażliwe 
na zakwaszenie gleby, staramy się, 
aby zabieg wapnowania był możli-
wie odległy w czasie od uprawy 
ziemniaka, lnu czy łubinu żółtego. 
Jeżeli jest to możliwe, najlepiej jest 
zastosować nawóz wapniowy po 
zbiorze wymienionych roślin. 
W zmianowaniach mieszanych, tzn. 
z uprawą roślin wrażliwych, jak 
i mało wrażliwych na zakwaszenie, 
kierujmy się zasadą, aby te ostatnie 
(mało wrażliwe), przychodziły 
w pierwszym i następnie w najdal-
szych latach od wapnowania. 

Wraz z zabiegiem wapnowania 
wprowadzany jest do gleby wapń. Jest 

Tabela 3. Optymalne zakresy pH dla niektórych roślin uprawnych
Wrażliwość roślin na 

kwaśny odczyn Rośliny uprawne Optymalne 
pH gleby

Bardzo wrażliwe burak cukrowy, kukurydza, lucerna, koniczy-
na, groch 6,6–7,0

Wrażliwe pszenica, jęczmień, rzepak, bobik, pszenżyto 6,1–6,5

Średnio wrażliwe owies, ziemniaki, mieszanki zbożowe 5,6–6,0

Mało wrażliwe żyto, len, seradela, trawy, łubin żółty 5,1–5,5

Tabela 4. Optymalny odczyn dla rozwoju mikroflory  w glebie (Boguszewski, 
Kac-Kacas 1966)

Grupy drobnoustrojów Drobnoustroje Odczyn pH 
optymalny

Dolna granica 
tolerancji pH

Drobnoustroje rozkładające 
substancję organiczną

amonifi katory 6,2–7,0 -

denitryfi katory 7,0–8,0 -

nitryfi katory 6,5–7,2 4,8-5,0

uruchamiające 
fosfor

6,5–7,5 -

Bakterie asymilujące 
wolny azot

lucerny 6,8–7,2 4,9–5,0

koniczyny 6,8–7,2 4,2–4,7

grochu 6,5–7,0 4,0–4,5

wyki 6,5–7,0 4,0–4,5

Wapna nie należy wysiewać bezpośrednio przed i po 
aplikacji nawozów mineralnych zawierających fosfor 
oraz azot w formie amonowej czy amidowej, a także 
nawozów naturalnych. Zalecana przerwa między tymi 
zabiegami wynosi co najmniej 4 tygodnie.
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on niezbędnym składnikiem pokar-
mowym dla roślin. Spełnia ważną 
rolę w ich prawidłowym wzroście 
i rozwoju. Między innymi wpływa na 
gospodarkę wodną, węglowodanową 
i białkową. Wapń jest pierwiastkiem 
słabo przemieszczającym się w rośli-
nie z liści starszych do stożków wzro-
stu, dlatego też niektóre gatunki 
wymagają dodatkowo dokarmienia 
wapniem (opryskiwanie dolistne). 
Przede wszystkim są to odmiany 
jabłoni, w których na owocach wystę-
puje gorzka plamistość podskórna. 
W uprawie papryki i pomidora poja-
wia się sucha zgnilizna wierzchołko-
wa.

 
Odczyn gleb a efektywność 
wykorzystania składników 
pokarmowych

Uprawa roślin na glebach o opty-
malnym dla nich odczynie gwarantu-
je dobre wykorzystanie przez nie 
składników pokarmowych z rezerw 
glebowych, nawozów naturalnych 
i mineralnych. Zakwaszanie się gleb 
obniża wartość pH roztworu glebowe-
go oraz właściwości sorpcyjne, zwięk-
sza wymywanie składników pokar-
mowych dla roślin i mikroorgani-
zmów, zwłaszcza wapnia, magnezu 
i potasu, których niedobory stwierdza 
się w glebach kwaśnych, zmniejsza 
przyswajalność fosforu, molibdenu 
i boru, a zwiększa dostępność glinu 
i manganu. Utrzymywanie w glebach 
bardzo kwaśnego odczynu prowadzi 
do pogłębiania degradacji gleb, mini-
malizacji efektywności produkcji rol-
niczej oraz niekorzystnego oddziały-
wania na środowisko. Celem pośred-
nim regulowania odczynu gleby jest 
sterowanie procesami geochemiczny-
mi i mikrobiologicznymi w taki spo-
sób, aby zwiększyć rozpuszczalność, 
a tym samym przyswajalność i dostęp-

ność składników mineralnych. 
Odczyn gleby zmniejszając się poni-
żej wartości optymalnej dla danego 
pierwiastka prowadzi do szybkiego 
spadku jego efektywności plonotwór-
czej (Rys. 1). Z trzech podstawowych 
składników mineralnych (N, P, K), 
najsilniej na zakwaszenie gleby reagu-
je fosfor. Znaczne obniżenie efektyw-
ności wykorzystania azotu objawia się 
przy pH poniżej 5,0. 

Odczyn gleby a rozwój 
pożytecznych mikroorgani-
zmów

Gleba jest naturalnym środowi-
skiem życia różnych grup fizjolo-
gicznych drobnoustrojów. Optymal-
ny odczyn dla bakterii glebowych 
znajduje się w zakresie od lekko 
kwaśnego do lekko zasadowego. 
Dostarczanie do gleby wapnia powo-
duje wzrost intensywności rozkładu 

resztek roślinnych. Wapń sprzyja 
zachowaniu substancji próchnico-
wych w glebie. W glebach o odczy-
nie obojętnym stwierdza się naj-
większą bioróżnorodność bakterii. 
Dzięki wapnowaniu przebiega inten-
sywniej proces pobierania azotu 
z powietrza,  zarówno przez bakterie 
wolno żyjące w glebie, jak i symbio-
tyczne – żyjące na brodawkach 
roślin bobowatych.

Wapnowanie gleb jest jednym 
z podstawowych elementów racjo-
nalnej gospodarki nawozowej. Dzięki 
optymalizacji odczynu zwiększa się 
efektywność wykorzystania składni-
ków pokarmowych z nawozów, nastę-
puje wzrost życia biologicznego oraz 
poprawa właściwości fizycznych 
gleb. Optymalny odczyn gleby przy-
spiesza procesy mineralizacji i humi-
fikacji substancji organicznej poprzez 
wzrost liczebności i różnorodności 
mikroorganizmów glebowych, co 
z kolei usprawnia obieg węgla, azotu, 
fosforu i siarki, zapewniając dobre 
zaopatrzenie roślin w te składniki. 
Pośrednio zmiany zachodzące w gle-
bie na skutek wapnowania przyczy-
niają się do ochrony środowiska 
naturalnego dzięki ograniczaniu emi-
sji biogenów z pól uprawnych do 
przyległych ekosystemów. 

Opracowanie wykonano 
w ramach zadania 1.6 
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Rys 1. Względna efektywność plonotwórcza NPK w zależności od odczynu gleby 
Źródło: Grzebisz i in. 2013

Dostarczanie do gleby wapnia powoduje wzrost 
intensywności rozkładu resztek roślinnych. Wapń 
sprzyja zachowaniu substancji próchnicowych 
w glebie. W glebach o odczynie obojętnym stwierdza 
się największą bioróżnorodność bakterii. 

Najlepszym terminem wapnowania jest zespół 
uprawek pożniwnych po sprzęcie zbóż, ze względu 
na możliwość dobrego wymieszania wysianego 
wapna z glebą.
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CALC GROUP 
SP. Z O.O.

Siarczan 
Wapnia

SO3 – 43%
CaO – 30%

300–400 kg/ha • uzupełnienie siarczanu w glebie
• regulacja Ph
• stosowanie szczególnie pod rośliny posiadające zwiększone 

zapotrzebowanie na siarkę.

CALDENA® MacroSpeed® 
OPTIMA

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

Dawka: 200–500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. 
Wysoka koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło 
cynku i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra 
rozpuszczalność, fosfor w ok. 96% rozpuszczalny w wodzie. Obecność 
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. 
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu.
Stymuluje rozbudowę systemu korzeniowego kukurydzy, zwiększa odporność 
kukurydzy na niedobór wody, 
optymalizuje wykorzystanie azotu, 
poprawia wigor i kondycję roślin, 
zwiększa odporność kukurydzy na chłody i choroby, wpływa na lepsze 
zawiązywanie i zaziarnienie kolb.

CALDENA® MacroSpeed® 
PERFECT

PK (Ca, S) 15–30 (7–10,5) 
+ Zn 0,5%

Dawka: 200–500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka 
koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz 
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor 
w ok. 95% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników 
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. Daleki zasięg rozrzutu 
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. Stymuluje rozbudowę 
systemu korzeniowego kukurydzy, zwiększa odporność kukurydzy na 
niedobór wody, 
optymalizuje wykorzystanie azotu, 
poprawia wigor i kondycję roślin, 
zwiększa odporność kukurydzy na chłody i choroby, wpływa na lepsze 
zawiązywanie i zaziarnienie kolb.

CALDENA® MacroSpeed® 
GREEN

MgO 25%
SO3 50%

Dawka: 130–260 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu 
i siarki całkowicie rozpuszczalnych: 25% magnezu (MgO) 100% 
rozpuszczalnego w wodzie i 50% siarki (SO3) 100% rozpuszczalnej w wodzie. 
Najwyższa jakość i wyrównana granulacja. Bardzo szybka rozpuszczalność 
i przyswajalność składników. Nie powoduje zakwaszenia gleb. Równomierny 
i szeroki wysiew nawozu (do 40 m). Zwiększa wydajność fotosyntezy, 
intensyfi kuje rozwój systemu korzeniowego i usprawnia jego funkcjonowanie, 
poprawia zdrowotność kukurydzy, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, 
optymalizuje przyrost zielonej masy kukurydzy.

CALDENA® N-Speed®  15 N 15% (NO3 – 4,5%, 
NH4– 9,0%, NH2 –1,5%) 
SO3 – 10%

Dawka: 400–600 kg/ha.
Termin: przed siewem.

Płynny nawóz azotowy z siarką. Zawiera trzy formy azotu. Dodatkowo 
zawiera 10% SO3 w formie szybko dostępnej – siarczanowej. Dzięki swojej 
płynnej formie równomiernie na całej powierzchni pola wprowadza składniki 
pokarmowe do gleby, które szybciej niż z nawozów stałych przenikają 
w obszar systemu korzeniowego rośliny w warunkach ograniczonych 
opadów. Szybko inicjuje rośliny do wzrostu. Intensywnie regeneruje 
i odbudowuje rośliny po uszkodzeniach przymrozkowych, pestycydowych, 
chorobotwórczych czy żerowaniu szkodników. W okresie niskich temperatur 
dla roślin stanowi doskonałe źródło azotu do podtrzymania czynności 
życiowych. Zwiększa zdrowotność i kondycję roślin. Wpływa na poprawę 
jakości płodów rolnych. 

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

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki 
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

FOSFAN SA MagSul Magnez (MgO) 18% całko-
wity (15% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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

FOSFAN SA MagSul Power Magnez (MgO) 22% całko-
wity (17% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki 
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

FOSFAN SA SUPROPLON 12% N
5% P2O5
10% K2O
2% MgO
35% 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. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
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FOSFAN SA Superfosfat 
prosty

19% P2O5
10% CaO
28% SO3

200–350 kg/ha.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne

Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania 
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Do 
stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

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 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra 
amonowa 34 N

azotan amonu 34N
azot całkowity – 34% N
azot amonowy – 17% N
azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

• Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 
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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiew-
nego i pogłównego. Można 
stosować w formie oprysku 
drobnokroplistego. Jedno-
razowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3–20 kg/ha. 

• 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania 
przedsiewnego i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

• 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, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Zawartość azotu całkowite-
go – 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-
mocznikowy z siarką 
otrzymywany na bazie 
roztworu saletrzano-
mocznikowego i roztworu 
mocznika z siarczanem 
amonu.
azot całkowity – 26% 
azot amonowy – 6,6% 
azot azotanowy – 4%  
azot amidowy – 15,4% 
siarka – 3% S

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.

GRUPA AZOTY 
SA

Saletrosan®26
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
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GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
siarka – 24,2% S

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.

GRUPA AZOTY 
SA

Saletrosan®30
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) cał-
kowitej
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.

GRUPA AZOTY 
SA

Saletra 
amonowa 
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. 

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.

PHOSAGRO Ultra 8 NPK(S)8–20–30 (5) 150–500 Przedsiewny i bardzo skuteczny nawóz NPK+S, przeznaczony dla 
intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach.

PHOSAGRO Ultra 5 NPK(S) 5–15–30 (12) 150–500 Przeznaczony dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w potas.

PHOSAGRO UltraKali K (Mg–S–Na) 41(6,5–15–4) 100–500 Doskonałe połączenie potasu, magnezu i siarki w jednej okrągłej granuli.

PHOSAGRO Ultra 10 10–26–26 150–500 Najbardziej skoncentrowany nawóz NPK, o wyrównanym stosunku potasu do 
fosforu.

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra 
amonowa 34 N

Azotan amonu 34 N
Azot całkowity – 34% N
Azot amonowy – 17% N
Azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

Na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
Azot całkowity – 46% N
Azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Można stosować w formie 
oprysku drobnokroplistego. 
Jednorazowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3–20 kg/ha. 

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
Azotu całkowity – 46% N
Azotu amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

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, 
PUŁAWY

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
Azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
Azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
Siarka – 24,2% S

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.
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GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Azot całkowity – 32% N, 
30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-mocz-
nikowy z siarką otrzymy-
wany na bazie roztworu 
saletrzano-mocznikowego 
i roztworu mocznika 
z siarczanem amonu.
Azot całkowity – 26% N
Azot amonowy – 6,6% N
Azot azotanowy – 4%  N
Azot amidowy – 15,4% N
Siarka – 3% S

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®S
Siarczan 
mocznikowo-
amonowy

Nawóz granulowany na 
bazie mocznika i siarczanu 
amonu.
PULGRAN®S N(SO3) 
36(21) zawiera 36,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 21,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.
PULGRAN®S N(SO3) 
33(29) zawiera 33,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 29,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Do wiosennego nawożenia 
roślin siarkolubnych.
Jest szczególnie polecany do 
nawożenia rzepaku, kukury-
dzy oraz roślin okopowych.

Zawiera azot w dwóch formach + dodatkowo siarkę.
Korzystny stosunek N do S.
Możliwość zastosowania azotu i siarki przy jednej aplikacji.
Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
Dzięki zawartości siarki powoduje zwiększone pobieranie oraz 
wykorzystywanie przez rośliny azotu zawartego w nawozie.
Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę.
Jednolitość uziarnienia.

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 specyfi czne 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. LUBOFOS 12 
MAX

Nawóz PK (Ca, Mg, S) 
12–25 – (2–2,5–6)

• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na 
gleby ubogie w potas i magnez

• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany 
do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny 
okopowe, rzepak ozimy, trwała użytki zielone)

• 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. LUBOFOS UNI-
VERSAL

Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 
3,5–10–21 – (2–2,5–14,5)

• nawóz granulowany przedsiewny 
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, 

rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność 

roślin 
• 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
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LUVENA S.A. LUBOFOS RS Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 
3,5–8–21 – (2–2,5–15,5)

• nawóz granulowany przedsiewny 
• szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego
• z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia zbóż, 

kukurydzy, a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ) 
• zaspokaja specyfi czne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność 

roślin

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 defi cytu 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. 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 
GRANULOWA-
NY

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

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

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

W zależności od zasobności 
fosforu i potasu w glebie 
dawka nawozu pod uprawę 
kukurydzy wynosi od 500 do 
800 kg/ha.

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny 
zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony 
jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, 
roślin strączkowych i drzew owocowych. Nawóz można stosować na glebach 
o odczynie od obojętnego do kwaśnego. 

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Siarczan 
Magnezu

MgS 21–36 Dawka nawozu wynosi od 160 
do 190 kg/ha. 
Nawóz najlepiej wymieszać 
z glebą podczas upraw wio-
sennych lub jesiennych, może 
być stosowany powierzchnio-
wo, najlepiej przed przewidy-
wanymi opadami deszczu. 

Siarczan magnezu przeznaczony jest do regularnego nawożenia wszystkich 
roślin uprawnych. Ze względu na zawartość dobrze przyswajalnych form 
magnezu i siarki może być stosowany również do pogłównego nawożenia 
w przypadku stwierdzonych niedoborów magnezu i siarki.  

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Siarczan 
magnezu z mi-
kroelementami

MgS 23–33 z B, Zn Dawka nawozu wynosi od 160 
do 190 kg/ha. 
Nawóz najlepiej wymieszać 
z glebą podczas upraw wio-
sennych lub jesiennych, może 
być stosowany powierzchnio-
wo, najlepiej przed przewidy-
wanymi opadami deszczu.

Siarczan magnezu z mikroelementami przeznaczony jest do  nawożenia 
wszystkich roślin uprawnych. Ze względu na zawartość dobrze 
przyswajalnych form magnezu i siarki może być stosowany również do 
nawożenia pogłównego.

W trosce
o Twoje plony
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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 Startus Active 
Duo 

9,5% azot całkowity
3,9 % fosfor
7,9% potas
6,3% kwasy humusowe
16,5% całkowity ekstrakt 
humusowy 

3–5 l/ha.
Nawóz należy stosować  od 
3 do 8 liści

Aktywizuje rozwój systemu korzeniowego; poprawia rozwój immunologiczny i kondycję 
roślin; skutecznie likwiduję niedobory składników pokarmowych azotu, fosforu i potasu

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 nawozów azotowych, 
pozwala obniżyć dawki azotu o 20–50%

AGROSIMEX  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. 

EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
BIO
granulowany 
nawóz organic-
zno- mineralny 

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 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.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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  składników mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby, co pozwala chronić rośliny 

w okresach niedoborów wody
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
5% – fosfor P2O2
15% – potas K2O
10% – wapń CaO
1%  – magnez MgO
10% – siarka S 

125 kg – 500 kg/ha
(w zależności od zasobności 
gleby)
Przed siewem lub planowany-
mi 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 sto-
sować jednocześnie z innymi 
nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

N A W O Z Y  D O L I S T N E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

AGROCONSULT Agriker Amin 
ZnMn

5% Zn 
6% Mn

1 l/ha 1–2 razy co 7–14 dni Szybkie uzupełnienie braków mikroelementów Zn i Mn

AGROCONSULT Agriker 
Silicium

17% Si 0,5–1 litr/ha Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi 
plonowanie i odporność na suszę

AGROCONSULT Artal Grain 0,5–1,5 l/ha
1–3 razy

AGROCONSULT Agriker żel 
13–13–13

Płynny NPK po 13% 
plus mikro

2–3 l/ha Szybkie uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów

CALDENA® Agravita® 
Aktiv 48

NH4 – 8%
P2O5 – 20%
K2O – 20%
B – 0,02%
Cu – 0,05%*
Fe – 0,10%*
Mn – 0,05%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do fazy 
8 liści.

Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy 
niskich dawkach. Reguluje wzrost wegetatywny. Stymuluje rozwój systemu 
korzeniowego, intensyfi kuje 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.
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CALDENA® Agravita® 
Aktiv 70

NH4 – 10%
P2O5 – 52%
K2O – 8%
B – 0,02%
Cu – 0,05%*
Fe – 0,10%*
Mn – 0,05%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane 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. Intensyfi kuje rozwój 
systemu korzeniowego, zwiększa efektywność wykorzystania azotu, wpływa 
na lepsze 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. Intensyfi kuje 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 chlorofi lu i ligniny, 
wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Szczególnie 
zalecany przy wysokim odczynie gleby, na glebach zagęszczonych i zalanych 
wodą.

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.

CALDENA® Agravita® 
Complete 

N – 20% (NO3 – 5,4%, 
NH4 – 3,5%, NH2 – 11,1%) 
P2O5 – 20%
K2O – 20%
MgO – 0,5%
SO3 – 1%
B – 0,01%
Cu – 0,006%*
Fe – 0,053%*
Mn – 0,026%*
Mo – 0,004%
Zn – 0,008%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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

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 i zawiązków kolb, zwiększa biomasę i odporność na 
niekorzystne warunki środowiska, poprawia wigor i kondycję kukurydzy.

CALDENA® Agravita® 
Premium FAST

N – 10% 
(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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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.

CALDENA® Agravita® 
Potasowa FAST

NO3 – 9%
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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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, intensyfi kuje proces 
fotosyntezy i przyrost zielonej masy, zwiększa odporność kukurydzy na 
patogeny.
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CALDENA® Agravita® 
Siarczan 
Magnezu 
Siedmiowodny

MgO – 16%
SO3 – 32%

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

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz bardzo 
szybką i całkowitą rozpuszczalnością. 
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. 

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 kondy-
cjoner 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 wszyst-
kich potrzebnych  mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie kukurydzy

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multifoliar 
Kukurydza 
Superkoncentrat

N – 5,0%, 
MgO – 5,0%
B – 0,01%
Cu – 0,3%
Fe – 0,55%
Mn – 1,0%
Mo – 0,02%
Zn – 3,5%

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 dolistny z azotem i magnezem oraz z dużą 
zawartością wszystkich potrzebnych  mikroelementów (z podwyższoną 
zawartością manganu) schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skomplek-
sowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpo-
wiednio skomponowanych i dobranych w uprawie kukurydzy.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
Wysokoborowy 
MAX

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.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

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 molibde-
nem.

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 aminokwa-
sami) 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 natu-
ralnymi 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 wszyst-
kich potrzebnych  mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie kukurydzy.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi Flora 
Extra Kukurydza

B – 5,0%
Mn – 6,0%
Zn – 13,0%
– %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 wszyst-
kich krytycznych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) 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)
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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 skompleksowa-
nych 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%

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 ukorze-
nienie, start rośliny oraz jego

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

Stosować 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

Stosować 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

Stosować 1,0 l/ w fazach od 
3 do 8 liścia.
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.

FMC Rapsin B 50 g/l
Zn 70 g/l
Mn 90 g/l
Mo 4 g/l
S 160 g/l
N 82 g/l
Składniki wspomagające – 
Formula Complex

Stosować 1,0–3,0 l/ha 
w zależności od poziomu
niedoboru mikroelementów.
Stosować po osiągnięciu 
przez rośliny fazy 5 liści i jeśli
potrzeba powtórzyć.

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

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

Stosować 1 – 2 l/ha. 
Powtórzyć w przypadku 
silnych niedoborów.
Stosować jak najwcześniej 
w sezonie wegetacyjnym, ale 
po wytworzeniu odpowiedniej 
powierzchni liści.

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

FOSFAN SA Fructus Pro-
fessional 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.
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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.

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

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

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

NUFARM Wuxal Mikro N–K–Mg–S  
N – 78,0
 K2O – 157,0
MgO – 47,0
S – 81
B – 4,7
Cu – 7,9
Fe – 15,7
Zn – 15,
Mn – 23,6
Mo – 0,15

1–2 l/ha

NUFARM Wuxal Cink N–S–Zn
N – 71,0
S – 32,0
Zn – 85,0

1–2 l/ha

NUFARM Wuxal Mg N–Mg–S–Zn–Mn–B  
N – 54,0
MgO – 180
S – 65,0
Zn – 10,5
Mn – 15,0
 B – 4,5

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal 
Macromix

N–P–K
N – 241
P2O5 – 241
K2O – 181
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal Basis N–K
N – 386
K2O – 72.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal top N N–P–K
N – 141.6
P2O5 – 47.2
K2O – 70.8
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

NUFARM Wuxal P45 N–P–Zn
N – 150
P2O5 – 450
Zn – 15.0
S, B, Cu, Fe, Mn, Mo

2 l/ha

NUFARM Wuxal top P N–P–K
N – 63.8
P2O5 – 255
K2O – 63.8
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

NUFARM Wuxal top 36 N–Mg
N – 367.0
MgO – 40.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Bortrac
 (B 150 g/l)

150 g/l boru (B) 
Boroetanolamina

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.

Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom boru oraz dla poprawy 
wysokości i jakości plonu.
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SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Mantrac 
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn) 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.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Zintrac 
(Zn 700 g/l)

700 g/l cynku (Zn) 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 cynku oraz dla 
poprawy wysokości i jakości plonu.

AGROSIMEX Rosasol 
8–50–12

8%  (N) 
50%  (P2O5) 
12% (K2O)
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, man-
gan, 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.

BIOLCHIM Shift NP. B Cu Mg Zn 2 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych

BIOLCHIM Phosfi k NPK-B Cu Fe Mn Mo Zn 1 l/ha Wzmacnia naturalną odporność roślin 
Wspomaga rozwój korzenia i pędu 

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
ZASADOWY
 

azot (N) – 4,5% 
potas (K) – 24%
pH~12 
20% substancji 
organicznych, w tym:
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące 
wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• faza 3–4 liści przy 

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”.
EKODARPOL PLONOCHRON 

Active Plus 
FOSFOROWY 

azot (N) 2,5%   
fosfor (P) 19%     
mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,6%, Zn–0,9%, 
B–0,4%
40% Substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2l–5l/ 200l–500l 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 niezbędne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską 
temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

•  Dodatkowo korzystnie zastosować PLONOCHRON ACTIVE PLUS 
FOSFOROWY przed kwitnieniem, pozwoli to na zawiązanie większej ilości 
kwiatów, intensywniejsze kwitnienie oraz prawidłowy rozwój generatywny 
prowadzący do wyższego plonowania

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
PRZED 
PRZYMROZ-
KAMI 

azot (N) – 2% 
Potas (K) – 4% 
Siarka (S) – 4%
Magnez (Mg) – 1%
Wapń (Ca) – 1%
Krzem (Si) – 0,9%
Mikroelementy sche-
latowane: Cu–0,03%, 
Zn–0,05%, B–0,004%
35% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l 
wody/ ha 
• 72 godziny przed spodzie-

wanymi przymrozkami
• 48 godzin przed spodziewa-

nymi przymrozkami
• 24 godziny przed spodziwa-

nymi orzymrozkami
• pod czas przymrozku 
• W celu regeneracji do 48 

godzin  po przymrozkach
• W celu regeneracji do 72 

godziny  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-ma-
gnezowy 

Azot (N) – 5%
Wapń (Ca) – 4%
Magnez (Mg) – 3%   
Siarka (S) – 4%
45% substancji organicz-
nych, w tym:  kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l–5 l/200 l–500 l wody/ ha 
• w przypadku widocznych 

niedoborów wapnia, 
magnezu lub siarki

•  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..
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EKODARPOL PLONOCHRON  
Active Plus
KOMPLETNY 

Azot (N) – 4,5%  
Fosfor (P) – 5%   
Potas (K) – 0,5%   
Magnez (Mg) – 2%
Siarka (S) – 6%
Krzem (Si) – 0,2%
Mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,7%, Zn–0,8%, 
Mn–0,5%, B–0,03%  
50% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% – 2% roztwór, 
2 l–5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• W przypadku kukurydzy 

produkt najlepiej 
zastosować w dwóch 
terminach. Pierwszy termin 
przypada na fazę 2–3liści 
a drugi na fazę wzrostu 
poprzedzającą kwitnienie

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

BIOPHARMA-
COTECH SP. Z 
O.O. SK

AGRO-SORB® 
L-Amino+ 
naturalne 
aminokwasy

Biostymulator

- 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)

Stosować dolistnie w dawce 
1,5-2 L/ha, ilość wody: 200-
300 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 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.

Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016

www.polskieaminokwasy.pl
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AGROCON-
SULT

Agriker Seed 3% N, 8% aminokwasów 1l na tonę materiału siewnego Poprawia siłę i energię kiełkowania, nawóz dozarodkowy

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.

PHOSAGRO UltraKorn NP(S) 20–20(35)+0,3 Zn 150–450 Idealna kompozycja składników na strat wegetacji, np. kukurydzy, ziemniaka, 
buraka cukrowego

PHOSAGRO UltraDAPblack NP(S) 18–46(7) 100–300 Znakomity UltraDAP, dodatkowo wzbogacony o związki organiczne

PHOSAGRO UltraMAP NP12–52 100–300 Wysokoskoncentrowany nawóz azotowo-fosforowy, idealny do stosowania 
startowego.

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Teprosyn 
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn) Dawka: 4 l/tonę ziarna.
Teprosyn stosować łącznie 
z zaprawą nasienną, 
pamiętając o zmniejszeniu 
ilości wody w zabiegu 
o dawkę nawozu.

Zaleca się stosowanie w celu lepszego rozwoju systemu korzeniowego. 
Teprosyn zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników 
pokarmowych.

AGROSIMEX Microstar PZ 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.

BIOLCHIM Magnistart NP. Zn  30 kg/ha Mikrogranulat do aplikacji przy siewie nasion kukurydzy
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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 = 
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%

1/ha ALGATON jest biostymulatorem  NPK składającym się z naturalnych ekstrak-
tów  alg morskich, wzbogaconym molibdenem.  Produkt ma dużą moc stymu-
lującą, dzięki zawartym składnikom: 
ekstrakt  z alg, który zapewnia wysoki stosunek naturalnych
fi tohormonów (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 fi zjologiczne, stymulując ich wzrost i kwitnienie.
ALGATON  zalecany jest jako środek pobudzający aktywności metaboliczną 
roślin, ponieważ skład preparatu   wspomaga  procesy związane  z kwitnie-
niem, 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% stano-
wią 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 sodu-
03% (3g w litrze środka); 
orto-nitrofenolan sodu - 
02% (2g w litrze środka); 
5-nitrogwajakolan sodu-
01%-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 
(P2O5) rozpuszczalnego 
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) 
rozpuszczalnego w wodzie

1l/ha (1–2 zabiegi) w fazie 
4–8 liści

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

NUFARM Wuxal Ascofol Wyciąg z alg Ascophyllum 
nodosum, Auksyny, 
gibereliny, cykokininy Zn, 
Mn, B

2–3 l/ha

NUFARM Wuxal 
Aminoplus

Bioregulator, aminokwasy 
roślinne
N–P–K

2–3 l/ha

AGROSIMEX Maral 6% Azot całkowity;  
5% Pięciotlenek fosforu 
5% tlenek potasu; 
1% cynk; 
7,5% węgiel organiczny

Nawóz należy stosować 
w fazie 6–8 liści 0,75–1,5 l/ha

Aktywizuje procesy życiowe w sytuacjach stresowych, Reguluje gospodarkę 
wodną, Zwiększa ilość i wielkość bulw, Poprawia zdrowotność roślin, Poprawia 
lotność pyłku, Poprawia wiązanie owoców, Hormony roślinne zawarte 
w algach wpływają na przyspieszenie metabolizmu, Nabywania odporności na 
niekorzystne warunki siedliskowe i atmosferyczne w roślinach uprawnych

AGROSIMEX Protaminal 12% wolnych 
aminokwasów 
pochodzenia roślinnego; 
6,2 % azot całkowity; 
1,3 % tlenek potasu; 
1,8 % pięciotlenek fosforu

Nawóz należy stosować 1–3 razy 
w sezonie; nawożenie dolistne 
1–2,5 l/ha

Zwiększa plony; Przyśpiesza wzrost
Polepsza jakość plonów; Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych

AGROSIMEX ASX Krzem 
plus

2,5% Si  w fazie 4–6  liści,  
10–14 dni później,  0,5 l/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  liści, 10–14 dni 
później, 0,2–0,4 l/ha

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

BIOLCHIM Folifol N org, aminokwasy 
roślinne

2l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i pędu

BIOLCHIM Nova N org aminokwasy 
roślinne

2l/ha Wzmacnia rozwój korzeni i pobieranie składników pokarmowych

EKODARPOL PLONAR ACTI-
VE BIO

granulowany 
nawóz orga-
niczno- mine-
ralny 

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 

Cykl roczny 80 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.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju roślin w początkowych fazach wzrostu.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
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EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
5% – fosfor P2O2
15% – potas K2O
10% – wapń CaO
1%  – magnez MgO
10% –  siarka S

125 kg – 500 kg/ha (w zależ-
ności od zasobności gleby)
Przed siewem lub planowany-
mi 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 sto-
sować jednocześnie z innymi 
nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL HUMICO AC-
TIVE N

Skład minimum:
80% – substancji 
organicznych;
50% – kwasy humusowe;
23% – N w trzech 
formach:amidowej, 
amonowej i azotanowej;
1%  – magnez MgO
2% –  siarka S

100l nawozu/100lwody/1ha 
tuż przed siewem lub 
planowanymi uprawkami 
pozwalającymi na 
przemieszczanie nawozu 
z wierzchnią warstwą gleby

• Humactive complex to ponad 50%  kwasów Humusowych w 80% substancji 
organicznej zawartej w tym nawozie, poprawia strukturę gleby i zwiększa 
wykorzystanie składników mineralnych 
w tym AZOTU

• Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające 
rozwój pozytywnej rodzimej mikrofl ory bakteryjnej

BIOPHARMA-
COTECH 
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
Folium

Biostymulator

- 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 
1,5-2 L/ha, ilość wody: 200-
300 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.

www.polskieaminokwasy.pl
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CALC GROUP 
SP. Z O.O.

Siarczan 
Wapnia

SO3 – 43%
CaO – 30%

400–500 kg/ha • uzupełnienie siarczanu w glebie
• regulacja Ph
• stosowanie szczególnie pod rośliny posiadające zwiększone 

zapotrzebowanie na siarkę.

CALDENA® MacroSpeed® 
OPTIMA

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

Dawka: 150–500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. 
Wysoka koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło 
cynku i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra 
rozpuszczalność, fosfor w ok. 96%  rozpuszczalny w wodzie. Obecność 
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. 
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. 
Stymuluje wzrost systemu korzeniowego rzepaku, 
usprawnia pobieranie składników
pokarmowych i wody z gleby,
optymalizuje wykorzystanie azotu, 
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
PERFECT

PK (Ca, S) 15–30 (7–10,5) 
+ Zn 0,5%

Dawka: 150–500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka 
koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz 
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor 
w ok. 96% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników 
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. Daleki zasięg rozrzutu 
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. Stymuluje wzrost systemu 
korzeniowego, 
usprawnia pobieranie składników
pokarmowych i wody z gleby,
optymalizuje wykorzystanie azotu, 
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
GREEN

MgO 25%, SO3 50% Dawka: 150–200 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu 
i siarki całkowicie rozpuszczalnych: 25% magnezu (MgO) 100% 
rozpuszczalnego w wodzie i 50% siarki (SO3) 100% rozpuszczalnej w wodzie. 
Najwyższa jakość i wyrównana granulacja. Bardzo szybka rozpuszczalność 
i przyswajalność składników. Nie powoduje zakwaszenia gleb. Równomierny 
i szeroki wysiew nawozu (do 40 m). Zwiększa wydajność fotosyntezy, 
intensyfi kuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa efektywność 
plonotwórczą azotu, poprawia zdrowotność rzepaku, podnosi odporność na 
niekorzystne warunki środowiska.

CALDENA® N-Speed®  15 N 15% (NO3 – 4,5%, 
NH4– 9,0%, NH2 – 1,5%)
SO3 – 10%

Dawka: 200–600 kg/ha.
Termin: wiosną na ruszenie 
wegetacji.

Płynny nawóz azotowy z siarką. Zawiera trzy formy azotu. Dodatkowo 
zawiera 10% SO3 w formie szybko dostępnej – siarczanowej. Dzięki swojej 
płynnej formie równomiernie na całej powierzchni pola wprowadza składniki 
pokarmowe do gleby, które szybciej niż z nawozów stałych przenikają 
w obszar systemu korzeniowego rośliny w warunkach ograniczonych opadów. 
Szybko inicjuje rośliny do wegetacji wiosennej. Intensywnie regeneruje 
i odbudowuje rośliny po uszkodzeniach mrozowych, pestycydowych, 
chorobotwórczych czy żerowaniu szkodników. W okresie niskich temperatur 
dla roślin stanowi doskonałe źródło azotu do podtrzymania czynności 
życiowych. Zwiększa zdrowotność i kondycję roślin. Wpływa na poprawę 
jakości płodów rolnych. 

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.

Nawóz w postaci granulatu, co korzystnie wpływa na równomierny wysiew, 
zapobiega pyleniu oraz 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 MagSul Magnez (MgO) 18% całko-
wity (15% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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

FOSFAN SA MagSul Power Magnez (MgO) 22% całko-
wity (17% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki 
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.
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FOSFAN SA SUPROFOS 25 5% N
10% P2O5
25% K2O
2,5% CaO
2% MgO
13% SO3

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki 
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

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.

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

300–400 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.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne

Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania 
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Do 
stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

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

250–450 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra 
amonowa 34 N

azotan amonu 34 N
azot całkowity – 34% N
azot amonowy – 17% N
azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

• Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 
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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Można stosować w formie 
oprysku drobnokroplistego. 
Jednorazowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3 – 20 kg/ha. 

• 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania 
przedsiewnego i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

• 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, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Zawartość azotu całkowite-
go – 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
siarka – 24,2% S

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.
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GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-
mocznikowy z siarką 
otrzymywany na bazie 
roztworu saletrzano-
mocznikowego i roztworu 
mocznika z siarczanem 
amonu.
azot całkowity – 26% 
azot amonowy – 6,6% 
azot azotanowy – 4%  
azot amidowy – 15,4% 
Zawartość siarki – 3% S

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.

GRUPA AZOTY 
SA

Siarczan 
Amonu:
AS 21 macro
AS 21 select

azot całkowity (amonowy) 
21%
aiarka siarczanowa 24% S 
(60% SO3) – całkowicie 
rozpuszczalna w wodzie

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

GRUPA AZOTY 
SA

Saletrosan®26
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
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. 

GRUPA AZOTY 
SA

Saletra 
amonowa
 N32

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
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 
SA

Saletrosan®30
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
Rzepak – wiosną 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.

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 ma-
gnez 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.

PHOSAGRO Ultra 8 NPK(S)8–20–30 (5) 150–500 Przedsiewny i bardzo skuteczny nawóz NPK+S, przeznaczony dla 
intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach.

PHOSAGRO Ultra 5 NPK(S) 5–15–30 (12) 150–500 Przeznaczony dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w potas.

PHOSAGRO UltraKali K (Mg–S–Na) 41(6,5–15–4) 100–500 Doskonałe połączenie potasu, magnezu i siarki w jednej okrągłej granuli.

PHOSAGRO Ultra 10 10–26–26 150–500 Najbardziej skoncentrowany nawóz NPK, o wyrównanym stosunku potasu do 
fosforu.

POLCALC Polcalc
III Generacji

98% CaCO3 400–1000 kg·ha-1 jesienią 
po wschodach rzepaku 
lub wczesną wiosną przed 
zastosowaniem nawozów 
azotowych.

Rzepak ma bardzo duże potrzeby pokarmowe względem wapnia. Wykazano, iż 
przy plonie nasion wynoszącym 3,5 t·ha-1 pobiera około 125 kg wapnia. 

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra 
amonowa 34 N

Azotan amonu 34N
Azot całkowity – 34% N
Azot amonowy – 17% N
Azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

Na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
Azot całkowity – 46% N
Azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Można stosować w formie 
oprysku drobnokroplistego. 
Jednorazowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3–20 kg/ha. 

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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GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
Azotu całkowity – 46% N
Azotu amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

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, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Azot całkowity – 32% N, 
30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-mocz-
nikowy z siarką otrzymy-
wany na bazie roztworu 
saletrzano-mocznikowego 
i roztworu mocznika 
z siarczanem amonu.
Azot całkowity – 26% N
Azot amonowy – 6,6% N
Azot azotanowy – 4%  N
Azot amidowy – 15,4% N
Siarka – 3% S

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
Azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
Azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
Siarka – 24,2% S

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®S
Siarczan 
mocznikowo-
amonowy

Nawóz granulowany na 
bazie mocznika i siarczanu 
amonu.
PULGRAN®S N(SO3) 
36(21) zawiera 36,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 21,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.
PULGRAN®S N(SO3) 
33(29) zawiera 33,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 29,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Do wiosennego nawożenia 
roślin siarkolubnych.
Jest szczególnie polecany do 
nawożenia rzepaku, kukury-
dzy oraz roślin okopowych.

Zawiera azot w dwóch formach + dodatkowo siarkę.
Korzystny stosunek N do S.
Możliwość zastosowania azotu i siarki przy jednej aplikacji.
Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
Dzięki zawartości siarki powoduje zwiększone pobieranie oraz 
wykorzystywanie przez rośliny azotu zawartego w nawozie.
Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę.
Jednolitość uziarnienia.

LUVENA S.A. LUBOFOS RS Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 
3,5–8–21 – (2–2,5–15,5)

• nawóz granulowany przedsiewny 
• szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego
• z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia zbóż, 

kukurydzy, a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ) 
• zaspokaja specyfi czne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność 

roślin

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. LUBOFOS 12 
MAX

Nawóz PK (Ca, Mg, S) 
12–25 – (2–2,5–6)

• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na 
gleby ubogie w potas i magnez

• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany 
do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny 
okopowe, rzepak ozimy, trwała użytki zielone)

• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż 
i użytków zielonych 

• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
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LUVENA S.A. LUBOFOS 
UNIVERSAL

Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 
3,5–10–21 – (2–2,5–14,5)

• nawóz granulowany przedsiewny 
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, 

rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność 

roślin 
• 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 defi cytu 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. 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. 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

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Tarnogran R 
z borem

NPK (CaMgS) 
3–9–19–(5–3–21) z B

W zależności od zasobności 
fosforu i potasu w glebie 
dawka nawozu dla rzepaku 
ozimego wynosi od 200 do 
700 kg/ha. 

Nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do nawożenia rzepaku, 
gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych 
z uzupełnieniem potrzebnej dawki azotu. Skład chemiczny i formy 
składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym 
okresie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, 
wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu. 

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Wigor S S 90% Dawka nawozu dla rzepaku 
ozimego wynosi od 20 do 40 
kg/ha. 

Wigor S jest specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia roślin 
siarkolubnych takich jak: rzepak, groch, rośliny motylkowate, kapustne, 
burak cukrowy i ćwikłowy, a także zbóż: pszenicy, jęczmienia i kukurydzy 
na glebach wykazujących niedobór siarki. Efekt wzrostu siarczanów 
w glebie następuje już po siedmiu dniach od zastosowania nawozu a dalsze 
systematyczne uaktywnianie się siarki zapewnia odpowiednie zaopatrzenie 
roślin w ten pierwiastek w trakcie całego okresu wegetacji. 

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Siarczan 
Magnezu

MgS 21–36 Dawka nawozu wynosi od 160 
do 190 kg/ha. 
Nawóz najlepiej wymieszać 
z glebą podczas upraw wio-
sennych lub jesiennych, może 
być stosowany powierzchnio-
wo, najlepiej przed przewidy-
wanymi opadami deszczu

Siarczan magnezu przeznaczony jest do regularnego nawożenia wszystkich 
roślin uprawnych. Ze względu na zawartość dobrze przyswajalnych form 
magnezu i siarki może być stosowany również do pogłównego nawożenia 
w przypadku stwierdzonych niedoborów magnezu i siarki.  

W trosce
o Twoje plony
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ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Siarczan 
magnezu z mi-
kroelementami

MgS 23–33 z B, Zn Dawka nawozu wynosi od 160 
do 190 kg/ha. 
Nawóz najlepiej wymieszać 
z glebą podczas upraw wio-
sennych lub jesiennych, może 
być stosowany powierzchnio-
wo, najlepiej przed przewidy-
wanymi opadami deszczu.

Siarczan magnezu z mikroelementami przeznaczony jest do  nawożenia 
wszystkich roślin uprawnych. Ze względu na zawartość dobrze 
przyswajalnych form magnezu i siarki może być stosowany również do 
nawożenia pogłównego.

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

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

W zależności od zasobności 
potasu i fosforu w  glebie 
dawka nawozu dla rzepaku 
ozimego wynosi od 300 do 
500 kg/ha. 
Nawóz należy stosować 
przedsiewnie, zarówno wio-
sną jak i jesienią. 

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

AGROSIMEX Startus Active 
Duo 

9,5% azot całkowity; 
3,9 % fosfor
7,9% potas
6,3% kwasy humusowe
16,5% całkowity ekstrakt 
humusowy 

3–5 l/ha.
Nawóz należy stosować  
jesienią od 4 do 8 liścia; 
wiosną podczas wydłużenia 
pędów

Aktywizuje rozwój systemu korzeniowego; poprawia rozwój immunologiczny i kondycję 
roślin; skutecznie likwiduję niedobory składników pokarmowych azotu, fosforu i potasu

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” stymulu-
jący 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

100–300 kg/ha Idealny nawóz  do podstawowego nawożenia rzepaku, bardzo skutecznie 
likwiduje niedobory siarki.

AGROSIMEX KTS–Tiosiar-
czan 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 

AGROSIMEX ASX siarczan 
wapnia

31% tlenek wapnia; 
45% trójtlenek siarki;

Nawóz stosuje się 
przedsiewnie w zespole 
uprawek równomiernie na 
cała powierzchnie uprawy. 
Dawka 400–600 kg/ha

Nawóz skutecznie likwiduje niedobory składników pokarmowych. 

EKODARPOL PLONAR ACTI-
VE BIO

GRANULOWA-
NY NAWÓZ 
ORGANICZ-
NO– MINE-
RALNY 

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 60 kg/ha;
Cykl 5-letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do 10 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
3% – fosfor P2O2;
7,5% – potas K2O;
10% – wapń CaO; 
3%  – magnez MgO; 
10% –  siarka S; 
3mg/kg – miedź Cu;
120mg/kg – cynk Zn;
10mg/kg – bor B;
3800mg/kg – żelazo Fe;

125 kg–500 kg/ha (w zależno-
ści od zasobności gleby)
Przedsiewnie przed plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do 10 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju roślin.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
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AGROCONSULT Agriker 
Silicium

17% Si 0,5–1 litr/ha Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi 
plonowanie i odporność na suszę

AGROCONSULT Artal Grain 0,5–1,5 l/ha
1–3 razy

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

CALDENA® Agravita® 
Aktiv 48

NH4 – 8%
P2O5 – 20%
K2O – 20%
B – 0,02%
Cu – 0,05%*
Fe – 0,10%*
Mn – 0,05%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: jesienią w fazie 2–4 
liści (szczególnie w przypad-
ku opóźnionych siewów,
nierównomiernego wzrostu, 
słabej kondycji, uszkodzeń 
herbicydowych). Wiosną 
po ruszeniu wegetacji oraz 
w okresie wydłużania
się pędów.

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 fi zjologiczne, 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%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane 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. Intensyfi kuje 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, 
intensyfi kuje kwitnienie i zawiązywanie nasion, zwiększa odporność rzepaku 
na niskie temperatury i suszę.

CALDENA® Agravita® 
Mn FAST

Mn – 14%
Zn – 3%
N – 5%
MgO – 6,5%

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 4 – 6 
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 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 rzepaku 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. W fazie 
opadania płatków.

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 chlorofi lu i ligniny, ogranicza 
opadanie łuszczyn rzepaku, wpływa na lepsze wykorzystanie składników 
pokarmowych. Szczególnie zalecany na glebach o wysokim odczynie, 
zagęszczonych i zalanych wodą.

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 
fi zjologicznym wywołanych brakiem wapnia, reguluje intensywność 
pobierania soli mineralnych, zwiększa odporność łuszczyn rzepaku na 
pękanie i patogeny.

CALDENA® Agravita® 
Complete 

N – 20% (NO3 – 5,4%, NH4 
– 3,5%, NH2 – 11,1%)
P2O5 – 20%
K2O – 20%
MgO – 0,5%
SO3 – 1%
B – 0,01%
Cu – 0,006%*
Fe – 0,053%*
Mn – 0,026%*
Mo – 0,004%
Zn – 0,008%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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. 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, reguluje prawidłowe 
formowanie elementów struktury plonu rzepaku, zwiększa odporność rzepaku 
na niekorzystne warunki środowiska. 
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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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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. Intensyfi kuje 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® 
Potasowa FAST

NO3 – 9%
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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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.

CALDENA® Agravita® 
Galaxy

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

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

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, intensyfi kuje 
żółtą barwę kwiatów, poprawia wydajność i jakość plonu.

CALDENA® Agravita® 
Siarczan 
Magnezu 
Siedmiowodny

MgO – 16%
SO3 – 32%

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

Nawóz magnezowo–siarkowy. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz bardzo 
szybką i całkowitą rozpuszczalnością.  Zapobiega chlorozie, zwiększa 
wydajność fotosyntetyczną, intensyfi kuje 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 liści) 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 kondy-
cjoner 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 liści) 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 wszyst-
kich potrzebnych  mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie rzepaku.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multifoliar 
Rzepak 
Superkoncentrat

N – 5,0%, 
MgO – 5,0%
B – 0,01%
Cu – 0,1%
Fe – 0,6%
Mn – 3,6%
Mo – 0,08%
Zn – 0,8%

Jesienią w fazie formowania 
rozety (4–8 liści) 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 skomplek-
sowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) od-
powiednio 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 
rozety (4–8 liści) 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

Specjalistyczny, płynny nawóz borowy.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
B+Zn+Mo

B – 14,0% 
Zn – 5,0%
Mo – 0,5%

Jesienią w fazie formowania 
rozety (4–8 liści) w dawce 
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

Specjalistyczny krystalczny nawóz miedziowy borowo – cynkowy z molib-
denem.
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P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
MANGAN

Mn – 12,0%
– %m/m (% wag)

Jesienią w fazie formowania 
rozety (4–8 liści) 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

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)

Jesienią w fazie formowania 
rozety (4–8 liści) 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

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

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 liści) 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 aminokwa-
sami) 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 liści) 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 natu-
ralnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami)

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multi fl ora 
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 (4–8liści) 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 wszyst-
kich potrzebnych  mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) 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 liści) 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 liści) 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 skompleksowa-
nych 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%

Jesienią w fazie formowania 
rozety (4–8 liści) w dawce 
3–5 l/ha
Po ruszeniu wegetacji do fazy 
zielonego zwartego pąka 2–3 
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%

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

Płynny nawóz dolistny fosforowo-potasowy wpływający na lepsze ukorzenie-
nie, start rośliny oraz jego
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FMC Rapsin B 50 g/l
Zn 70 g/l
Mn 90 g/l
Mo 4 g/l
S 160 g/l
N 82 g/l
Składniki wspomagające – 
Formula Complex

Stosować 1,0–3,0 l/ha 
w zależności od poziomu
niedoboru mikroelementów.
Zastosować w stadium 
4–9 liści i jeśli
potrzeba powtórzyć 10–14 
później. Następny zabieg 
można przeprowadzić wiosną, 
na początku wzrostu pędu 
głównego.

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

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

Stosować 2,5–5,0 l/ha jesienią 
w stadium 6–8 liści.
Można powtórzyć wiosną 
na początku wzrostu pędu 
głównego.

Hartowanie roślin.
Zabezpieczenie roślin przed trudnymi warunkami na polu
poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych w tym okresie
makroelementów.
• Skuteczne dostarczenie fosforu w krytycznych dla rośliny momentach
• Wysoka koncentracja składników odżywczych
• Roztwór wodny zapewnia doskonałe wnikanie do liści
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

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

Stosować 1–2 l/ha jesienią – 
przed spoczynkiem zimowym 
i ponownie wiosną na 
początku wydłużania pędów.

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 Manganese 500 Mn 500 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Od fazy 4–6 liści w dawce 
1,0 l/ha. Powtórzyć po 10–14 
dniach w przypadku silnych 
niedoborów.

Utrzymanie wzrostu i plonowania roślin zbożowych i innych na glebach 
lekkich, piaszczystych i bogatych w materię organiczną, poprzez skuteczne 
uzupełnianie niedoborów manganu. 
Najwyższa koncentracja manganu
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

FMC Zinc 69 Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Stosować 1,0 l/ ha w paździer-
niku/listopadzie przed zimo-
waniem. Powtórzyć wiosną 
na początku wydłużania pędu 
głównego.

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.

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 użyt-
kowej 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.
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K+S KALI EpsoTop 16% MgO
32,5% SO3

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

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

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

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

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

NUFARM Wuxal Mikro N–K–Mg–S  
N – 78.0
K2O – 157.0
MgO – 47.0
S – 81
B – 4.7
Cu – 7.9
Fe – 15.7
Zn – 15.7
Mn – 23.6
Mo – 0.15

1–2 l/ha

NUFARM Wuxal Boron 
Plus

N–P–B–Fe  
N – 70.0
P2O5 – 183.0
 B – 108.0
Fe – 1.4
Zn, Cu, Mn, Mo

2 l/ha

NUFARM Wuxal Mg N–Mg–S–Zn–Mn–B  
N – 54.0
MgO – 180
 S – 65.0
Zn – 10.5
Mn – 15.0
B – 4.5

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal Sulphur N–S       
N – 198.0
S – 277.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal 
Macromix

N–P–K
 N – 241
P2O5 – 241
K2O – 181
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal Basis N–K
N – 386
K2O – 72.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal top N N–P–K
N – 141.6
P2O5 – 47.2
K2O – 70.8
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

NUFARM Wuxal top 36 N–Mg
N – 367.0
MgO – 40.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

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 nawozów azotowych, 
pozwala obniżyć dawki azotu o 20–50%

AGROSIMEX 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. 

AGROSIMEX k-leaf 52% K2O 
+ 47% SO3

4–8 kg/ha jesienią w fazie 6 
liści  oraz wiosna po ruszeniu 
wegetacji

Doskonałe źródło potasu i siarki

AGROSIMEX Bolero 9,2% B 
120 g/l
Bor w postaci dziesięcio-
wodnego pentaboranu 
sodu
Dodatek sorbitolu zapew-
nia szybkie pobieranie B 
i włączanie w metabolizm

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

Uzupełniające odżywianie borem.
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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 Rosasol
8–24–34

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

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

Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników 
pokarmowych.

BIOLCHIM Phosfi k NPK-B Cu Fe Mn Mo Zn 1 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na 
choroby grzybowe

BIOLCHIM Shift NP. B Cu Mg Zn 2 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Bortrac 
(B 150 g/l)

150 g/l boru (B) 
Boroetanolamina

Jednokrotnie: 3 l/ha lub 
dwukrotnie: 
1 l/ha + 1–2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Jednokrotnie: w fazie wzrostu 
pędu głównego (BBCH 31–
33), lub dwukrotnie: w fazie 
4–6 liści właściwych (BBCH 
13–15) oraz w fazie wzrostu 
pędu głównego. Nie stosować 
w okresie kwitnienia.

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

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. 
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zabieg jednokrotny – 
w początkowej fazie wzrostu 
pędu głównego (BBCH 
31–33). Nie stosować w czasie 
kwitnienia.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Mantrac 
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn) Dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zabieg jednorazowy – w fazie 
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.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Molytrac 
(Mo 250 g/l)

15.3% = 250 g/l molibden 
(Mo)

Dawka: 0,25–0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
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.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Photrel PRO 8% bor (B)
7% mangan (Mn)
0,4% molibden (Mo)
7% magnez (Mg)
36,3% trójtlenek siarki 
(SO3)

Dawka: 1–2 kg/ha.
Jesienią w dawce 1–2 kg/ha 
(zabieg ten korzystnie wpływa 
na przezimowanie rzepaku).
Dawka: 1–3 kg/ha.
Ponownie wiosną w dawce 
1–3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Zawiera magnez, siarkę, bor, mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w celu 
zapobiegania niedoborom składników oraz dla poprawy wysokości i jakości 
plonu.
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EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
ZASADOWY
 

azot (N) – 4,5% 
potas (K) – 24%
pH~12 
20% substancji 
organicznych, w tym:
kompleks humusowy,
enzymy wzrostowe,
substancje stymulujące 
wzrost

1% – 2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• rozwinięta rozeta po 

ruszeniu wegetacji wiosną 
rośliny jare

• rozeta liściowa 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”.

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
FOSFOROWY 

azot (N) 2,5%   
fosfor (P) 19%     
mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,6%, Zn–0,9%, 
B–0,4%
40% Substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 2l–5l/ 200l–
500l 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 niezbędne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską 
temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

•  Dodatkowo korzystnie zastosować PLONOCHRON ACTIVE PLUS 
FOSFOROWY przed kwitnieniem, pozwoli to na zawiązanie większej ilości 
kwiatów, intensywniejsze kwitnienie oraz prawidłowy rozwój generatywny 
prowadzący do wyższego plonowania

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
PRZED 
PRZYMROZ-
KAMI 

azot (N) 2% 
potas (K) 4% 
siarka (S) 4%
magnez (Mg) 1%
wapń (Ca) 1%
krzem (Si) 0,9%
mikroelementy sche-
latowane: Cu–0,03%, 
Zn–0,05%, B–0,004%
35% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% roztwór, 
2,5 l/250 l wody/ha 
• 72 godziny przed spodzie-

wanymi przymrozkami
• 48 godzin przed spodziewa-

nymi przymrozkami
• 24 godziny przed spodziwa-

nymi orzymrozkami
• pod czas przymrozku 
• W celu regeneracji do 48 

godzin  po przymrozkach
• W celu regeneracji do 72 

godziny  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 
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EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus
Wapniowo-ma-
gnezowy 

Azot (N) – 5%
Wapń (Ca) 4%
Magnez (Mg) 3%   
Siarka (S) 4%
45% substancji 
organicznych, w tym: 
kompleks humusowy, 
enzymy wzrostowe, 
substancje stymulujące 
wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• w przypadku widocznych 

niedoborów wapnia, 
magnezu lub siarki

•  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  
Active Plus
KOMPLETNY 

Azot (N) 4,5%  
 Fosfor (P) 5%   
Potas (K) 0,5%   
Magnez (Mg) 2%
Siarka (S) 6%
Krzem (Si) 0,2%
Mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,7%, Zn–0,8%, 
Mn–0,5%, B–0,03%  
50% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• W przypadku zbóż produkt 

najlepiej zastosować 
w dwóch terminach. 
Pierwszy termin przypada 
na fazę rozety a drugi na 
fazę wzrostu poprzedzającą 
kwitnienie

• PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY odznacza się kompleksowym 
składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach 
wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego 
systemu korzeniowego i części nadziemnej. PLONOCHRON Active Plus 
KOMPLETNY odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroele-
mentów defi cytowych przy intensywnej uprawie zbóż i rzapaku. Komplek-
sowy skład PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY pomoże dodatkowo 
zbilansować gospodarkę nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich nie-
zbędnych składników pokarmowych w strategicznych momentach.

BIOPHARMA-
COTECH 
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
L-Amino+ 
naturalne 
aminokwasy

Biostymulator

- 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)

Stosować dolistnie w dawce 
1,5-2 L/ha, ilość wody: 200-
300 L/ha
– wykonać łącznie 2-3 zabie-
gi oraz dodatkowo w razie 
wystąpienia warunków stre-
sowych (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: pierw-
szy 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 za-
biegami 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.

Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016

www.polskieaminokwasy.pl

N A W O Z Y  S T A R T O W E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

CALDENA® Agravita® Star-
ter z nowocze-
sną techno-
logią 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.

PHOSAGRO UltraKorn NP(S) 20–20(35)+0,3 Zn 150–450 Idealna kompozycja składników na start wegetacji, np. kukurydzy, ziemniaka, 
buraka cukrowego

PHOSAGRO UltraDAPblack NP(S) 18–46(7) 100–300 Znakomity UltraDAP, dodatkowo wzbogacony o związki organiczne

PHOSAGRO UltraMAP NP12–52 100–300 Wysokoskoncentrowany nawóz azotowo-fosforowy, idealny do stosowania 
startowego.

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Teprosyn 
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn) Dawka: 10 l/tonę nasion.
Teprosyn stosować łącznie 
z zaprawą nasienną, 
pamiętając o zmniejszeniu 
ilości wody w zabiegu 
o dawkę nawozu.

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.

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

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. Nawóz można stosować 
także łącznie z nasionami 
rzepaku

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.
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AGROSIMEX Microstar PMX 10% N
38% P2O5
3% MgO 
+ S
+ mikro

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. Nawóz można stosować 
także łącznie z nasionami 
rzepaku

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.

EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE BIO

granulowany 
nawóz organic-
zno- mineralny 

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 60 kg/ha;
Cykl 5-letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do10cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
3% – fosfor P2O2
7,5% – potas K2O
10% – wapń CaO
3%  – magnez MgO
10% – siarka S
3 mg/kg – miedź Cu
120 mg/kg – cynk Zn
10 mg/kg – bor B
3800 mg/kg – żelazo Fe

125 kg–500 kg/ha (w zależno-
ści od zasobności gleby)
Przedsiewnie przed plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do10cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju roślin.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL HUMICO AC-
TIVE N

Skład minimum:
80% – substancji orga-
nicznych;
50% – kwasy humusowe;
23% – N w trzech formach: 
amidowej, amonowej i azo-
tanowej;
1%  – magnez MgO 
2% –  siarka S

80 l nawozu/120 lwody/1 ha 
tuż przed siewem lub 
planowanymi uprawkami 
pozwalającymi na 
przemieszczanie nawozu 
z wierzchnią warstwą gleby

• Humactive complex to ponad 50%  kwasów Humusowych w 80% substancji 
organicznej zawartej w tym nawozie, poprawia strukturę gleby i zwiększa 
wykorzystanie składników mineralnych 
w tym AZOTU

• Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające 
rozwój pozytywnej rodzimej mikrofl ory bakteryjnej

S T Y M U L A T O R Y  W Z R O S T U
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

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 sodu-
03% (3g 
w litrze środka); orto-
nitrofenolan sodu – 02% 
(2g w litrze środka); 
5-nitrogwajakolan sodu-
01% – 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.
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ARYSTA LIFE 
SCIENCE

Rooter 13% pięciotlenku fosforu 
(P2O5) rozpuszczalnego 
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) 
rozpuszczalnego w wodzie

1 l/ha (1–2 zabiegi) jesienią 
w fazie 4–6 liści, wiosna po 
rozpoczęciu wegetacji

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

NUFARM Wuxal Ascofol Wyciąg z alg Ascophyllum 
nodosum, Auksyny, 
gibereliny, cykokininy Zn, 
Mn, B

2–3 l/ha

NUFARM Wuxal 
Aminoplus

Bioregulator, aminokwasy 
roślinne
N–P–K

2–3 l/ha

AGROSIMEX Maral 6% Azot całkowity;  
5% Pięciotlenek fosforu 
5% tlenek potasu; 
1% cynk; 7,5% węgiel 
organiczny

Jesienią w fazie 6–8 liści, po 
ruszeniu wegetacji wiosennej, 
po wytworzeniu pąków 
kwiatowych 0,75–1,5 l/ha

Aktywizuje procesy życiowe w sytuacjach stresowych, Reguluje gospodarkę 
wodną. Zwiększa ilość i wielkość bulw. Poprawia zdrowotność roślin. Popra-
wia lotność pyłku. Poprawia wiązanie owoców. Hormony roślinne zawarte 
w algach wpływają na przyspieszenie metabolizmu. Nabywania odporności na 
niekorzystne warunki siedliskowe i atmosferyczne w roślinach uprawnych

AGROSIMEX Protaminal 12% wolnych 
aminokwasów 
pochodzenia roślinnego; 
6,2 % azot całkowity; 
1,3 % tlenek potasu; 
1,8 % pięciotlenek fosforu

Nawóz należy stosować 1–3 
razy w sezonie; nawożenie 
dolistne 1–2,5 l/ha

Zwiększa plony; Przyśpiesza wzrost
Polepsza jakość plonów; Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach 
stresowych

AGROSIMEX Bolero Mo 118 g B,
10,5 g Mo pentaboran 
sodu +molibdenian sodu 
+sorbitol

2 l/ha – jesienią w fazie 6–8 
liści i  po ruszeniu wegetacji 
wiosennej i po wytworzeniu 
pąków kwiatowych

AGROSIMEX ASX Krzem 
plus

2,5% Si Jesienią 0,5 l/ha w fazie 
3–4 liści, wiosną po 
ruszeniu wegetacji, w fazie  
wytwarzania łodygi

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

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

Jesienią 0,2 l/ha w fazie 3–4 
liści, wiosną po ruszeniu we-
getacji, w fazie wytwarzania 
łodygi,po wytworzeniu pąków 
kwiatowych

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

BIOLCHIM Folicist N K Glicyna betaina 1l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego i  ilość łuszczyn

BIOLCHIM Folifol N org, aminokwasy 
roślinne

2l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i łodygi

BIOLCHIM Fylloton N org, aminokwasy 
roślinne

1l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Stymuluje wzrost w warunkach niekorzystnych środowiska

BIOLCHIM Nova N org aminokwasy 
roślinne

2l/ha Wzmacnia rozwój korzeni i pobieranie składników pokarmowych

BIOPHARMA-
COTECH 
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
Folium

Biostymulator

- 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: 200-
300 L/ha
– wykonać łącznie 2-3 zabie-
gi oraz dodatkowo w razie 
wystąpienia warunków stre-
sowych (przymrozek, grad, 
susza, wiatr, zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1L na 100L wody).
Rzepak ozimy: 1 zabieg jesie-
nią w fazie 2-4 liści, 2 zabiegi 
wiosną: pierwszy po wzno-
wieniu wegetacji, drugi przed 
kwitnieniem.
Rzepak jary: 3 zabiegi: pierw-
szy w fazie 2-4 liści (polepsza 
ukorzenianie), drugi siedem 
dni po skracaniu, trzeci przed 
kwitnieniem/początek kwit-
nienia.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Folium z zabie-
gami 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.

www.polskieaminokwasy.pl
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Niewykorzystany azot z nawozów 
może przenikać do atmosfery 

i do wód. Wzbogacenie wód azotem 
intensyfikuje rozwój niektórych glo-
nów i wodorostów, co w efekcie 
zaburza biologiczną równowagę śro-
dowiska wodnego aż do eliminacji 
niektórych gatunków flory i fauny.  
Tak niekorzystnie zmienione (eutro-
ficzne) zbiorniki i cieki wodne tracą 
swoje walory użytkowe, funkcje kra-
jobrazowe i estetyczne (fot. 1).

Produkcja rolnicza jest znaczą-
cym źródłem azotu przenikającego 
do wód. Dlatego w celu ograniczenia 
negatywnego oddziaływania rolnic-
twa na środowisko wodne, w roku 
2018 Rozporządzeniem Rady Mini-
strów przyjęto tzw. program azotano-
wy czyli „Program działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu”. Pro-

gram obowiązuje na obszarze całego 
kraju. Niektóre działania są zróżnico-
wane w zależności od wielkości 
gospodarstwa rolnego i intensywno-
ści produkcji. 

Plan nawożenia azotem
Najważniejszym działaniem ogra-

niczającym straty z rolnictwa jest 
oczywiście optymalizacja dawek 
nawozów azotowych czyli ich dosto-
sowanie do rzeczywistych potrzeb 

Nawożenie azotem w zgodzie 
z programem azotanowym

Dr inż. Tamara Jadczyszyn
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Wśród składników pokarmowych azot wyróżnia się najsilniejszym 
działaniem plonotwórczym. Dlatego też w dążeniu do uzyskania wysokich 
plonów rolnicy intensyfi kują nawożenie tym właśnie składnikiem.  
W miarę zwiększania dawek nawozów zmniejsza się wykorzystanie 
składnika przez rośliny, a to oznacza, że większe ilości azotu ulegają 
rozproszeniu w środowisku.

Eutrofi zacja („przeżyźnienie”) zbiornika wodnego. Fot. T. Jadczyszyn
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nawożenia w indywidualnym gospo-
darstwie. 

Duże gospodarstwa tj. o powierzch-
ni użytków rolnych powyżej 100 ha 
lub 50 ha upraw intensywnych, lub 
prowadzące chów powyżej 60 DJP 
(duże jednostki przeliczeniowe) śred-
niorocznie są zobowiązane do opra-
cowania planu nawożenia.  Pozostałe 
gospodarstwa muszą stosować nawo-
zy w takich dawkach, aby ilość azotu 
tzw. działającego  nie przekroczyła 
wartości wskazanych w załączniku 
do programu.    

Plan nawożenia musi być opraco-
wany  dla każdej działki rolnej na 
podstawie bilansu azotu, w którym 
wyróżnia się następujące elementy:

•  rozchód:  pobranie azotu przez 
rośliny w zależności od pro-
gnozowanego plonu  

•  przychód: nawozy (mineralne, 
naturalne i inne), azot mine-
ralny w glebie i resztki pożniw-
ne roślin bobowatych (jeśli 
były uprawiane jako przed-
plon). 

Pobranie azotu przez rośliny 
oblicza się na podstawie prognozo-
wanego  (osiągalnego w warunkach 
gospodarstwa) plonu z uwzględnie-
niem pobrania składnika na jednost-
kę produktów roślinnych (odpo-

wiednie wartości podano w załącz-
niku do programu).    

Przychód azotu z różnych źródeł 
przelicza się przy pomocy równo-
ważników nawozowych na tzw. azot 
„działający” (mnożąc ilość azotu ogó-
łem z danego źródła przez odpowied-
ni równoważnik nawozowy).  

Następnie oblicza się zapotrzebo-
wanie na azot z nawozów mineral-
nych jako różnicę pomiędzy progno-
zowanym pobraniem azotu i ilością 
składnika „działającego” z dostęp-

nych źródeł. Następnie dawkę azotu 
w nawozach mineralnych oblicza 
się, dzieląc  wartość zapotrzebowa-
nia na azot przez współczynnik 
wykorzystania N, którego wartość nie 
może być mniejsza niż 0,7. Dawki 
azotu stosowane w gospodarstwie 
nie mogą być większe niż wynikające  
z planu nawożenia. Oczywiście 
w warunkach bardzo wysokiej efek-
tywności nawożenia rolnik może 
zastosować niższe dawki azotu.   

W gospodarstwach prowadzących 
chów zwierząt pierwszym etapem 
tworzenia planu nawożenia jest roz-
dysponowanie nawozów natural-
nych:  określenie ilości nawozów do 
zagospodarowania i zawartości 
w nich  azotu, rozdział nawozów na 
poszczególne pola w gospodarstwie 
z uwzględnieniem dopuszczalnej 
dawki azotu 170 kg na 1 ha.    

Podobne czynności należy wyko-
nać w przypadku stosowania nawo-
zów naturalnych, nabywanych 
z zewnątrz lub innych nawozów 
organicznych pochodzących z zaku-
pu. 

Plan nawożenia musi być opraco-
wany przed zastosowaniem nawo-
zów. 

Gospodarstwa, których nie doty-
czy obowiązek opracowania planu 
nawożenia, muszą kontrolować czy 
suma azotu „działającego” z nawo-
zów i z gleby nie przekroczy dopusz-
czalnej dla określonego gatunku 
rośliny  wartości wskazanej w załącz-
niku do programu azotanowego, co 
również wymaga przeprowadzenia 
podobnych kalkulacji. Jeśli dopusz-

Rys. Data zakończenia aplikacji nawozów mineralnych i naturalnych płynnych jesienią.  
Źródło: IUNG-PIB

Jesienią aplikację nawozów naturalnych 
stałych musimy zakończyć: na gruntach ornych 
31 października, a na użytkach zielonych, w uprawach 
wieloletnich i trwałych – 30 listopada. 
Stosowanie nawozów mineralnych oraz naturalnych 
w postaci płynnej kończymy: na gruntach ornych 
– między 15 a 25 października w zależności od 
rejonu (rys.), a na trwałych użytkach zielonych oraz  
w uprawach trwałych i wieloletnich – 31 października.

do 15 października

do 20 października

do 25 października
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czalna iloś azotu (z tabeli) w ocenie rolnika  nie jest 
wystarczająca, to ma on możliwość opracowania 
planu nawożenia i zastosowania dawki nawozów 
wynikającej z tego planu.  

Nawozy naturalne
Nawozy naturalne, powstające w procesie chowu 

zwierząt gospodarskich (obornik, gnojowica, gnojów-
ka) zawierają niezbędne dla wzrostu i plonowania 
roślin makro- i mikroskładniki oraz materię organicz-
ną  będącą prekursorem próchnicy glebowej. Nieracjo-
nalnie stosowane mogą być znaczącym źródłem emisji 
azotu do środowiska wodnego i atmosfery. Trudność 
w gospodarowaniu tymi nawozami wynika między 
innymi z dużej zmienności ich składu chemicznego.  
Koncentracja składników mineralnych  zależy od 
gatunku i wieku zwierząt, sposobu ich utrzymania 
i żywienia.  Dużym wyzwaniem jest zatem  określenie 
ilości azotu z nawozów naturalnych jaką należy 
uwzględnić w planie nawożenia.  

W programie  azotanowym zamieszczono wskaźni-
ki wielkości produkcji nawozów (ich masy lub objęto-
ści) i azotu na 1 stanowisku dla określonych grup 
użytkowych zwierząt średniorocznie. Aby  obliczyć  
masę nawozów i ilość  azotu w nawozach naturalnych 
w danym gospodarstwie, należy najpierw określić 
przelotowość, a następnie średnioroczną obsadę zwie-
rząt gospodarskich. Sposób postępowania omówiono 
w załączniku do programu azotanowego.  

Określenie produkcji nawozów naturalnych, opra-
cowanie planu nawożenia czy weryfikacja maksy-
malnych ilości stosowanego azotu wymagają prze-
prowadzenia  żmudnych i pracochłonnych obliczeń.  
Dlatego warto skorzystać z kalkulatora opracowanego 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
zamieszczonego na stronie  internetowej (https://
www.cdr.gov.pl/transfer-wiedzy/narzedzia) jako: 
„Aplikacja do sporządzania planu nawożenia azo-
tem” i „Aplikacja do wyliczania maksymalnych 
dawek azotu”. Obie aplikacje korzystają z oprogra-
mowania Excel.

Terminy stosowania nawozów
Program azotanowy wprowadza ograniczenia co do 

terminów, w których  dozwolone jest  stosowanie 
mineralnych nawozów azotowych i nawozów natural-
nych. 

Wiosną stosowanie nawozów można rozpocząć 
1 marca. 

Jesienią aplikację nawozów naturalnych stałych 
musimy zakończyć  nie później niż  31 października 
na gruntach ornych, a na użytkach zielonych, w upra-
wach wieloletnich i trwałych – 30 listopada.   

Stosowanie nawozów mineralnych oraz natural-
nych w postaci płynnej kończymy: na gruntach ornych 
15 lub 20 albo 25 października w zależności od rejonu 
(rys.), a na trwałych użytkach zielonych oraz  w upra-
wach trwałych i wieloletnich – 31 października.

Jesienią po upływie terminów wskazanych powy-
żej, zastosowanie nawozów dopuszcza się w wyjątko-
wych sytuacjach, np.  gdy z uwagi na stan gleby (zbyt 
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sucha, nadmiernie uwilgotniona) 
wcześniejsze wykonanie zabiegu nie 
było możliwe.     

Niezależnie od wskazanych ter-
minów kalendarzowych zabronione 
jest stosowanie nawozów na glebach 
zamarzniętych, zalanych wodą lub 
pokrytych śniegiem. 
Aplikacja nawozów w pobli-
żu wód powierzchniowych

Zachowanie szczególnej ostroż-
ności wymagane jest podczas stoso-
wania nawozów na polach położo-
nych nad ciekami lub zbiornikami 
wodnymi. W celu wyeliminowania 
ryzyka bezpośredniego zanieczysz-
czenia nawozami wprowadzono 
zakaz ich aplikacji w pasie bezpo-
średnio przylegającym do wód otwar-
tych. Szerokość pasa przy stosowa-
niu gnojowicy to co najmniej 10 m, 
a przy aplikacji innych nawozów 
zawierających azot –  co najmniej 
5 m. W przypadku dużych (powyżej 
50 ha powierzchni) zbiorników wod-
nych i jezior oraz ujęć wody i mor-
skiego pasa nadbrzeżnego wymagana 
odległość przy aplikacji wszystkich 
nawozów azotowych nie może być 
mniejsza niż 20 m.     

Na polach o dużym nachyleniu 
(powyżej 10%)  w kierunku wód 

otwartych, pasy na których nie wolno 
stosować nawozów muszą być odpo-
wiednio poszerzone o 5 m. 

Wskazane odległości od wód 
otwartych można zmniejszyć o poło-
wę jeśli nawozy są stosowane bezpo-
średnio do gleby (siewniki pneuma-
tyczne do nawozów stałych, węże 
rozlewowe lub doglebowa iniekcja 
nawozów płynnych).  

Nawożenie na terenach 
o dużym nachyleniu

Na polach położonych na stokach 
o nachyleniu powyżej 10% dawki 
nawozów mineralnych azotowych 
należy podzielić w taki sposób, aby 
jednorazowo zastosowana dawka nie 
była większa niż 100 kg N/ha. Nawo-
zy należy stosować bezpośrednio do 
gleby lub wymieszać z glebą. W przy-
padku nawozów naturalnych, wymie-
szanie z glebą musi nastąpić nie póź-
niej niż następnego dnia po zastoso-
waniu, a najlepiej w ciągu 4 godzin. 

Jeśli pozwala na to wielkości 
i usytuowanie działki, powinna być 
ona uprawiana w poprzek stoku. 

Ewidencja zabiegów nawo-
żenia 

Gospodarstwa posiadające powy-
żej 10 ha użytków rolnych lub osadę 
zwierząt średniorocznie  co najmniej 
10 DJP muszą prowadzić dokumenta-
cję  zabiegów nawożenia. Zawiera 
ona: plan nawożenia lub wyliczenie 
maksymalnych dawek azotu, umowy 
zbytu/nabycia nawozów  naturalnych 
oraz ewidencję zabiegów nawożenia 
na poszczególnych działkach rolnych 
obejmującą: gatunek rośliny, dawkę 
i rodzaj zastosowanych  nawozów, 
termin wymieszania z glebą nawo-
zów naturalnych na działkach 
o dużym nachyleniu. Dokumentacja 
musi być przechowywana w gospo-
darstwie przez okres 3 lat. 

Opracowano w ramach Zadania 
1.6 Programu Wieloletniego IUNG-PIB 

Plan nawożenia musi być opracowany  
dla każdej działki rolnej na podstawie 
bilansu azotu



Dolistne żywienie roślin

Ewolucyjnie, rośliny są przystosowa-
ne do pobierania składników pokar-

mowych z roztworu glebowego przez 
system korzeniowy. Wprowadzanie do 
gleby makro- i mikroskładników pozo-
staje więc główną metodą żywienia 
roślin. We współczesnej produkcji 
roślinnej, przy wysokim genetycznym 
potencjale produkcyjnym nowocze-
snych odmian, wygórowanych oczeki-
waniach odnośnie poziomu plonowa-
nia oraz jakości płodów rolnych, nie 
można ograniczyć się tylko do żywienia 
roślin poprzez system korzeniowy. Nie 
będzie on odpowiednio wydajny, szcze-
gólnie w przypadku upraw o krótkim 
okresie wegetacji.

Poza tym, życie rośliny uprawnej 
jest zakłócane przez różnorodne czyn-
niki stresowe (biotyczne i abiotyczne), 
które dezorganizują procesy odżywia-
nia korzeniowego lub okresowo wzma-
gają potrzeby rośliny w stosunku do 
specyficznych składników pokarmo-

wych, powodując występowanie ich 
niedoborów.

Nawozy dolistne umożliwiają przede 
wszystkim zapobieganie i likwidację 
skutków niedoboru mikroelementów, 
jak również innych składników nie-
zbędnych dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju roślin. Ich stosowanie jest 
szczególnie uzasadnione w momencie 
wychodzenia roślin z warunków streso-
wych (uszkodzenia mrozowe, susza 
glebowa, chłody wiosenne, uszkodze-
nia przez herbicydy, choroby i szkodni-
ki). W zależności od potrzeb i sposobu 
działania, nawozy dolistne stosuje się 
w początkowych fazach rozwoju roślin, 
gdy wytworzą one odpowiednią 
powierzchnię liści, lub w okresie kwit-
nienia, zawiązywania owoców. 
Stosowanie nawozów dolistnych wpły-
wa na plonowanie roślin oraz na jakość 
plonu. Zaletą nawozów dolistnych jest 
również to, że bardzo często mogą być 
one stosowane łącznie z innymi agro-

chemikaliami – herbicydami, fungicy-
dami i insektycydami.

Najważniejszym czynnikiem, który 
ogranicza pobieranie składników 
z gleby jest zbyt niski odczyn gleby. 
Bardzo duży procent gleb w naszym 
kraju wykazuje odczyn kwaśny. Zmiana 
odczynu jest procesem wieloletnim, 
wymagającym wprowadzenia do gleby 
jonów wapnia. Wapń wchodzi w skład 
każdej komórki roślinnej, jego obec-
ność w glebie determinuje efektywność 
nawożenia mineralnego i organiczne-
go. Innymi czynnikami ograniczający-
mi pobieranie składników pokarmo-
wych z gleby są: susza glebowa i chło-
dy wiosenne, a w przypadku roślin 
ozimych, również niekorzystne warun-
ki wegetacji jesienią jak również słaba 
kondycja roślin po okresie zimy. 
W takich warunkach rośliny rozwijają 
zbyt słaby system korzeniowy, który 
nie spełnia swoich podstawowych 
funkcji.

Podstawowym czynnikiem plonotwórczym w uprawie roślin 
uprawnych jest żywienie roślin, na które składa się żywienie 
poprzez nawożenie gleby oraz żywienie dolistne (zwane także 
dokarmianiem roślin). 

Dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
– Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

www.agrosimex.pl
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Z tych powodów konieczne jest sto-
sowanie uzupełniającego dokarmiania 
roślin nawozami dolistnymi. Nawozy 
dolistne wnikają do roślin nie tylko 
poprzez blaszki liściowe, ale poprzez 
łodygi i inne części nadziemne roślin, 
dlatego bardziej precyzyjnym określe-
niem jest nawożenie „pozakorzeniowe”. 
Bardzo ważną zaletą nawozów dolist-
nych jest ich duża przyswajalność przez 
rośliny. Nawozy dolistne poza łatwo 
przyswajalnymi makroskładnikami 
(azot, fosfor, potas, magnez, wapń, siar-
ka) zawierają szereg mikroelementów.  
Podobnie jak makroskładniki są one 
łatwo przyswajalne przez  rośliny. 

Rośliny uprawne w okresie wegetacji 
narażone są na liczne czynniki streso-
we, które w znaczący sposób wpływają 
na ich wzrost i rozwój: redukują plon 
i obniżają jego jakość. Czynniki streso-
we dzielą się na abiotyczne i biotyczne. 
Do najważniejszych czynników abio-
tycznych należą: zbyt niski lub zbyt 
wysoki odczyn gleby, niezbilansowane 
lub jednostronne nawożenie mineralne, 
obecność metali ciężkich w glebie, 
niskie temperatury w okresie kiełkowa-
nia i w początkowym okresie wegetacji, 
uszkodzenia mrozowe, uszkodzenia 
herbicydowe, uszkodzenia (poparzenia) 
roślin spowodowane stosowaniem 
nawożenia pogłównego nawozami azo-
towymi, susza atmosferyczna i glebowa, 
nadmiar wody w glebie (podtopienia 
upraw), wysokie temperatury w okresie 
kwitnienia roślin, grad, silne wiatry 
powodujące wyleganie roślin. Wśród 
czynników biotycznych można wymie-
nić porażenie przez agrofagi (choroby 
pochodzenia wirusowego, bakteryjnego, 
grzybowego i powodowane przez inne 
czynniki) oraz szkodniki i chwasty. 

Stosowanie dokarmiania roślin nawo-
zami dolistnymi sprzyja poprawie ich 
kondycji, a tym samym umożliwia ogra-
niczenie skutków oddziaływania czyn-
ników stresowych. Poszczególne gatun-
ki roślin mają zróżnicowane wymaga-
nia pokarmowe i w różnym stopniu 
reagują na niedobory poszczególnych 
składników pokarmowych. W przypad-
ku upraw rolnych, zboża są szczególnie 
wrażliwe na niedobory azotu, potasu 
i miedzi; kukurydza reaguje na brak 
fosforu i cynku, rzepak – azotu, siarki, 
boru; buraki – potasu i boru, a ziem-
niaki – potasu, manganu i cynku. 
Klasycznym przykładem jest kukury-
dza, wykazująca niedobory fosforu 
w początkowych okresach wzrostu 
i rozwoju roślin. Słabo wykształcony 
system korzeniowy w warunkach chło-
du, lub wysokich różnic temperatur 
dnia i nocy, uniemożliwia pobieranie 
fosforu z gleby. Liście kukurydzy wyka-
zującej brak fosforu przyjmują zabar-
wienie czerwonawe, a łodygi są cienkie 
i purpurowe. Zjawisko to jest określane 
mianem „głodu fosforowego”. 
Długotrwały niedobór fosforu skutkuje 
spadkiem plonu, kolby są zdeformowa-
ne i słabo wypełnione ziarnem. 
Stosowanie nawozów dolistnych 

z wysoką koncentracją fosforu przyczy-
nia się do lepszego wykształcania ziar-
na w kolbach. Umożliwia uzyskanie 
wyższego plonu o lepszej jakości.

Specyficzne wymagania wobec skład-
ników pokarmowych mają rośliny 
sadownicze i warzywne, uprawiane 
w warunkach polowych, szklarniach 
i pod osłonami, rośliny ozdobne, 
a nawet różne uprawy hobbystyczne. 
Tym zapotrzebowaniom odpowiadają 
zróżnicowane formulacje nawozów 
dolistnych. W nawożeniu dolistnym 
roślin warzywnych szczególna rolę 
odgrywają nawozy bezchlorkowe, cał-
kowicie rozpuszczalne w wodzie. 
Nawozy z makroskładnikami (N, P, K, 
Ca, Mg) są przeznaczone zarówno do 
nawożenia dolistnego jak i fertygacji. 
Wysoka koncentracja składników umoż-
liwia ich stosowanie w niskich daw-
kach. Zawierają one dodatkowo kwas 
cytrynowy, który aktywizuje proces 
fotosyntezy. Poszczególne składniki 
pokarmowe odgrywają zróżnicowaną 
rolę w żywieniu roślin.

Azot (N) – jest najbardziej plonotwór-
czym składnikiem pokarmowym. 
Decyduje o szybkości wzrostu i wielko-
ści masy roślin, a w konsekwencji 
o plonie ekonomicznym. Ograniczenie 

Nawozy dolistne umożliwiają przede wszystkim 
zapobieganie i likwidację skutków niedoboru 
mikroelementów, jak również innych składników 
niezbędnych dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju roślin.



pobierania azotu następuje w tempera-
turze poniżej 5° C. Rośliny wykazujące 
objawy niedoboru azotu mają bladozie-
lony kolor liści. Liście zasychają począt-
kowo od szczytu, a następnie wzdłuż 
nerwu głównego. Rośliny rosną wolno, 
dojrzewają późno. Brak azotu wpływa 
na ograniczenie pobierania fosforu 
i potasu. 

Fosfor (P2O5) – jakkolwiek pobierany 
w mniejszych ilościach niż azot i potas 
jest ważnym czynnikiem plonotwór-
czym. W początkowym okresie wegeta-
cji przyspiesza wzrost i rozwój systemu 
korzeniowego i całych roślin. 
Ograniczenie pobierania fosforu nastę-
puje w temperaturach niższych niż 12° 
C. Brak fosforu powoduje przyhamowa-
nie rozwoju roślin, słabe wykształcenie 
systemu korzeniowego. Wpływa nieko-
rzystnie na plony roślin, szczególnie na 
plony ziarna. Koncentraty fosforowo-
wapniowe likwidują niedobory fosforu 
i wapnia. Aktywizują podziały komór-
kowe. 

Potas (K2O) – odgrywa ważna rolę 
w procesie fotosyntezy i transporcie 
asymilatów. Zapotrzebowanie niektó-
rych roślin (okopowe, kukurydza) na 
potas, podobnie jak na azot jest bardzo 
wysokie. Niedobór potasu silnie ograni-

cza plony ziarna i zielonej masy oraz 
zmniejsza odporność roślin na choroby 
i na stresy środowiskowe. Objawy nie-
doboru na roślinach to nienaturalne, 
ciemnozielone zabarwienia liści 
i powstawanie nekrotycznych plam na 
brzegach blaszek liściowych. 

Magnez (MgO) – pierwiastek, podob-
nie jak azot, fosfor i potas, zaliczany do 
grupy makroskładników. Powoduje 
szybki przyrost biomasy w krytycznych 
fazach wzrostu, zwiększa ilość i jakość 
białka. Objawy braku magnezu w rośli-
nach to żółtobiałe przebarwienia 
wzdłuż nerwów blaszek liściowych, 
zaburzenia w przebiegu kwitnienia 
i zapylania, co ogranicza zawiązywanie 
kolb i ich wypełnienie ziarnem. 

Spośród mikroskładników, najwięk-
sze znaczenie mają cynk i bor, a na 
glebach zasadowych mangan. Brak 
cynku objawia się ograniczeniem wzro-
stu roślin i występowaniem białych lub 
biało-żółtych pasków po obu stronach 
żyłki liścia (chloroza cynkowa). Nawozy 
zawierające cynk skutecznie likwidują 
niedobory tego składnika. Zwiększają 
odporność roślin na wiosenne chłody.

W warunkach Polski, cynk jest bar-
dzo często deficytowym mikroskładni-
kiem w wielu uprawach. Gleby w Polsce 

są również mało zasobne w bor. Brak 
boru negatywnie wpływa na proces 
wytwarzania organów generatywnych. 
Kwitnienie roślin jest zaburzone. 
Szczególne znaczenie mają koncentraty 
zawierające bor. Skutecznie likwidują 
niedobory tego składnika, wpływają na 
płodność roślin, poprawiają zawiązy-
wanie nasion. Zapobiegają występowa-
niu chorób fizjologicznych Na niektó-
rych typach gleb może występować 
niedobór miedzi (Cu) – gleby torfowe, 
żelaza (Fe) lub siarki (SO3). Nawozy 
zawierające siarkę aktywizują przemia-
ny azotu w roślinie.

Makroskładniki są stosowane przed 
siewem lub w okresie siewu, jako tzw. 
nawożenie zlokalizowane (pod korzeń). 
W formie nawożenia uzupełniającego 
są dostarczane roślinom przez „kla-
syczne” nawozy dolistne, w formulacji 
z mikroskładnikami (np. Wuxal firmy 
Nufarm i FOLIQ firmy Agrii, linie pro-
duktowe Intermag i Adob) lub też bez 
mikroskładników. Nawozy dolistne 
mogą zawierać szeroką gamę mikro-
składników lub też pojedyncze mikro-
składniki, tzw. nawozy monoskładniko-
we: żelazo (mono Fe), mangan (mono 
Mn), bor (mono B), miedź (mono Cu), 
cynk (mono Zn), molibden (mono Mo).
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Naukowcy do tej pory jeszcze nie 
poznali dokładnie w jaki sposób 

powstają związki próchniczne w gle-
bie. Natomiast, zgodni są co do tego, 
że ogromną rolę w tym procesie pełni 
lignina, która pod wpływem proce-
sów mikrobiologicznych i chemicz-
nych ulega w glebie modyfikacji do 
kwasów humusowych (teoria Wak-
smana i teoria polifenolowa). To jest 
ważna wiadomość dla rolnika, który 
chce podnieść zawartość związków 

próchnicznych w glebie. Aby do tego 
doszło nie wystarczy wnoszenie do 
gleby substancji organicznej. Musi to 
być substancja organiczna zawierają-
ca ligninę i celulozę, a tym cechują 
się rośliny, które osiągnęły pełną doj-
rzałość, po przekwitnięciu. Dużą 
zawartością ligniny i celulozy cechu-
je się słoma zbóż, kukurydzy, rzepa-
ku, natomiast mniej jest jej w poplo-
nach uprawianych na tzw „zielony 
nawóz”.

Kwasy huminowe i fulwowe róż-
nią się między sobą masą molekular-
ną, liczbą grup funkcyjnych, stop-
niem polimeryzacji, rozpuszczalno-
ścią oraz wieloma innymi parametra-
mi. No i oczywiście, różnią się wpły-
wem na glebę i na rośliny uprawne.

Kwasy huminowe to frakcja 
związków makromolekularnych 
o charakterze aromatycznym, barwy 
od ciemnobrązowej do czarnej. 
Zazwyczaj są ekstrahowane z gleby 
za pomocą rozpuszczalników alka-
licznych. Do tej pory, ich struktura 
nie jest w pełni poznana. Zakłada sią, 
że są polimerami, których podstawo-
wym elementem budowy jest rdzeń 
w postaci pierścienia aromatycznego 
połączony z aminokwasami, cukra-
mi, peptydami, kwasami alifatyczny-
mi itp. Rdzeń składa się z pierścieni 
fenolowych lub związków zawierają-

Kwasy humusowe 
to bogactwo korzyści
Pod pojęciem handlowym „kwasy humusowe” mieszczą się preparaty 
zawierające wyizolowane mieszaniny kwasów huminowych i fulwowych, 
o różnych proporcjach między sobą. Kwasy humusowe stanowią główny 
(60–80 proc.) składnik naturalnej substancji organicznej gleby, czyli 
próchnicy. 

Kwasy humusowe, na skalę przemysłową 
pozyskuje się z naturalnych zasobów 
przetworzonej substancji organicznej, jakimi 
są: torf, węgiel brunatny, leonardyty i lignity.

dr inż. Sylwester Lipski



cych azot w postaci cyklicznej. Bar-
dzo ważną część budowy molekuły 
stanowi grupy funkcyjne. Najważ-
niejsze z nich to grupy metoksylowe, 
karboksylowe, karbonylowe, fenolo-
we, chininowe i alkoholowe. 

Natomiast kwasy fulwowe to frak-
cja związków próchniczych rozpusz-
czalnych w wodzie, roztworze NaOH, 
rozcieńczonych kwasach. Mają barwę 
od żółtej do żółtobrązowej. Z wap-
niem, magnezem, sodem, potasem 
tworzą łatwo rozpuszczalne sole, 
natomiast z żelazem i glinem kom-
pleksy chelatowe. Ich budowa nie 
jest dokładnie poznana. 

Dla ścisłości należy dodać, że 
w skład „kwasów humusowych” 
wchodzą także huminy i ulminy, 
które są frakcją związków próchnicz-

nych o barwie czarnej, nierozpusz-
czalnych w wodzie w całym zakresie 
pH. Huminy należą do najmniej zba-
danych substancji próchnicznych.

Otrzymywanie kwasów hu-
musowych

Kwasy humusowe, na skalę prze-
mysłową pozyskuje się z naturalnych 
zasobów przetworzonej substancji 
organicznej, jakimi są: torf, węgiel 
brunatny, leonardyty i lignity. Kwasy 
humusowe mogą pochodzić z róż-
nych źródeł, jednak najlepszymi para-
metrami dotyczącymi gęstości, sto-
sunku C/N i jednorodności charakte-
ryzują się te uzyskane z leonardytów 
(kopaliny będącej formą pośrednią 
między torfem a węglem brunatnym), 
które zawierają ponad 50% kwasów 
humusowych. Większość humuso-
wych preparatów handlowych, znaj-
dujących się na polskim rynku zawie-
ra ekstrakty z leonardytów wydoby-
wanych w Niemczech, na Ukrainie, 
Turcji, USA lub z młodych pokładów 
węgla brunatnego.

Według polskiego opisu patento-
wego nr PL107698, dotyczącego spo-
sobu wytwarzania nawozu mikroele-

mentowego, kwasy huminowe, uzy-
skuje się poprzez traktowanie węgla 
brunatnego kwasem mineralnym, 
takim jak kwas solny czy kwas siar-
kowy o stężeniu od 1 do 3%. Z opisu 
patentowego Stanów Zjednoczonych 
nr US 4319041, znany jest sposób 
wytwarzania kwasów huminowych 
z kopalin stanowiących ich źródło 
poprzez ekstrakcję z mieszaniną 
wody i sody kaustycznej przy warto-
ści pH od 6,5 do 8,0 do momentu 
uzyskania ciekłego preparatu kwa-
sów huminowych.

Znane są sposoby wytwarzania 
kwasów huminowych polegające na 
ekstrakcji kwasów huminowych 
z węgla brunatnego roztworem zasa-
dowym po uprzednim utlenieniu 
przy użyciu kwasu azotowego,  tlenu  
czy  tlenku  azotu.

Warto tutaj przypomnieć, że 
naukowcy z Politechniki Wrocław-
skiej, we współpracy z jednym z pol-
skich producentów nawozów, opa-
tentowali w 2011 r innowacyjną 
metodę ekstrakcji kwasów humuso-
wych z węgla brunatnego. Tego 
surowca mamy w Polsce pod dostat-
kiem. Istotę wynalazku stanowi spo-

Systematyczna aplikacja kwasów humusowych 
zwiększaja zawartość próchnicy w glebie, poprawiaja 
jej strukturę w kierunku gruzełkowatej, ale przede 
wszystkim stymuluje wzrost i rozwój korzeni. 
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sób kompleksowego wytwarzania 
kwasów huminowych z węgli bru-
natnych, który polega na tym, że 
rozdrobniony węgiel brunatny pod-
daje się ekstrakcji roztworem NaOH 
o stężeniu od 0,2–2,2% i/lub KOH 
o stężeniu od 0,3–3,1% i/lub NH4OH 
o stężeniu od 0,2–3,5%, z udziałem 
substancji kompleksujących takich 
jak pirofosforan sodu podawany 
w ilości od 1,3% do 14,6% i/lub trój-
polifosforan sodu w ilości od 1,8% 
do 20,2% i/lub heksametafosforan 
sodu w ilości od 3,1% do 33,6%. 
Następnie po oddzieleniu osadu od 
ekstraktu, wytrąca się z osadu kwasy 
huminowe poprzez zakwaszenie roz-
towru kwasem siarkowym.

Najpopularniejsza metoda prze-
mysłowa to ekstrakcja mieszaniny 

kwasów huminowych i fulwowych 
z rozdrobnionej masy (torf, węgiel 
brunatny, leonardyt) przy pomocy 
silnej zasady, zazwyczaj potasowej 
(KOH) lub sodowej (NaOH). Powsta-
jący roztwór ma odczyn bardzo alka-
liczny (wysokie pH) i zawiera sód 
lub potas. Aby rozdzielić kwasy ful-
wowe od huminowych, wykorzystuje 
się fakt, że kwasy huminowe wytrą-
cają się w środowisku kwaśnym. 
Obniża się więc pH roztworu przy 
pomocy np. kwasu siarkowego, 
kwasy huminowe ulegają wytrąceniu 
(stają się nierozpuszczalne), a pozo-
stały roztwór zawiera prawie wyłącz-
nie kwasy fulwowe. 

W sprzedaży znajdują się także 
produkty wytworzone w oparciu 
o lignosulfoniany. Związki te 

powstają jako pochodne ligniny, 
przy produkcji celulozy z masy 
drzewnej. Mają wiele właściwości 
korzystnych, z punktu widzenia rol-
niczego, jednak nie są kwasami 
humusowymi.

Działanie kwasów humuso-
wych

Kwasy humusowe, w postaci 
obornika, kompostów itp. są najstar-
szymi substancjami aktywnymi lub 
odżywczymi stosowanymi przez 
człowieka, w celu podniesienia 
żyzności gleby i plonowania roślin 
uprawnych. Dawniej nie znano ich 
właściwości i funkcji, ale dostrzega-
no i doceniano efekty jakie powodują 
w glebie oraz efekty w  postaci buj-
niejszego rozwoju i wzrostu roślin 
oraz wyższych plonów.

Z tego powodu, obecnie wiele 
firm oferujących preparaty zawiera-
jące kwasy humusowe, posługuje się 
sloganem, że 1 litr lub 1 kilogram 
produktu może zastąpić tyle i tyle 
ton obornika. Nie jest to prawda, 
gdyż obornik to połączenie substan-

cji organicznej, kwasów humuso-
wych i mikroorganizmów pożytecz-
nych dla gleby. Szczególnie ten ostat-
ni element jest czynnikiem wyróż-
niającym obornik na tle produktów 
komercyjnych oferowanych jako 
środki do poprawienia właściwości 
gleby. Wyjątkiem w kategori polep-
szaczy glebowych, które mogą stno-
wić realną alternatywę dla obornika 
czy innych nawozów naturalnych 
jest HUMUS ACTIVE. Produkt ten 
jednocześnie posiada wysokie stęże-
nie kwasów humusowych oraz 
mikroorganizmy pożyteczne dla 
gleby wytworzone w sposób natural-
ny przy udziale dżdżownic kalifor-
nijskich wraz z enzymami, amino-
kwasami i enzymami stymulującymi 
wzorst roslin.  Polepszacz glebowy 
HUMUS ACTIVE produkowany jest 

Koszt kwasów humusowych wynosi od 100 
do nawet 400 zł/ha (jest uwarunkowany 
dawką na hektar) – w przypadku produktów 
dobrze opisanych i sprzedawanych na 
naszym rynku od wielu lat. 
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w Polsce, z polskich surowców tj. 
kwasów humusow z młodych pokła-
dów węgla brunatnego oraz obornika 
z ekologicznych gospodarstw, przeja-
danych przez dżownice kalifornij-
skie. Produkt HUMUS ACTIVE 
wyróżnia się spośród innych polep-
szaczy oferowanych na rynku pol-
skim kompleksowym składem oraz 
korzystnym stosunkiem ceny do 
jakości produktu i zawartości 
poszczególnych składników. Firma 
Ekodarpol zaleca stosowanie polep-
szacza glebowego Humus Active 
w jednorazowej dawce 20 l/ha. Sto-
sując produkt zgodnie z zaleceniami 
producenta wnosimy do gleby 
10,5 kilograma kwasów humuso-
wych, w tym: 49% kwasów humino-
wych, 1% kwasów fulwowych a 5% 
to huminy i ulminy oraz pozytywne 
mikroorganizmy takie jak: bakterie 
azotobacter, fosforowe, celulolitycz-
ne i inne.

Kwasy humusowe mają bardzo 
duży wpływ na właściwości fizycz-
ne, chemiczne i biologiczne gleby. 
Mając właściwości sklejania cząstek 
szkieletowych gleby w większe tzw. 
agregaty, wpływają na tworzenie się 
struktury gruzełkowatej, poprawiając 
stosunki powietrzne. Jest to korzyst-
ne zarówno dla gleb piaszczystych 
(zwiększenie zwięzłości), jak i cięż-
kich (rozluźnienie i napowietrzanie). 
Mają także wysoką pojemność wodną, 
dzięki czemu mogą zatrzymać kilka-
krotnie więcej wody niż same ważą 
i to w formie dostępnej dla roślin, co 
jest właściwością cenną głównie dla 
gleb piaszczystych. Kwasy humuso-
we tworzą kompleksy z minerałami 
ilastymi, tworząc kompleksy orga-
niczno-mineralne poprawiające wła-
ściwości sorpcyjne gleby. Kwasy ful-
wowe mają większą niż huminowe 
zdolność sorpcyjną w stosunku do 
jonów metali (m.in. Mg, Mn, Fe, Al) 
oraz fosforu i uwalniają je w miarę 
zapotrzebowania roślin. Dzięki temu 
zawarte w nawozach składniki mine-
ralne są zatrzymywane w strefie 
korzeniowej i zmniejsza się ich 
wypłukiwanie w głąb gleby. Na gle-
bach lekkich kwasy humusowe ogra-
niczają wymywanie azotu, potasu, 
magnezu i wapnia oraz mogą znacz-
nie poprawić pobieranie fosforu, 
redukując jego wiązanie w glebie. 
Gleby zasobne w związki humusowe 
odznaczają się zdecydowanie wyższą 

aktywnością biologiczną. Kwasy 
humusowe stymulują wzrost 
i namnażanie się pożytecznych 
mikroorganizmów glebowych (m.in. 
bakterii z rodzajów Azotobacter 
i Nitrosomonas). Ponadto makro- 
i mikroorganizmy glebowe czerpią 
z substancji organicznej niezbędną 
energię i mineralne składniki pokar-
mowe. Kwasy humusowe zwiększają 
produkcję enzymów roślinnych oraz 
sprzyjają tworzeniu się chlorofilu, 
cukrów i aminokwasów w roślinach 
i wspomagają fotosyntezę oraz zwięk-
szają zawartość witamin i minerałów 
w roślinach.

Kwasy fulwowe mają krótsze łań-
cuchy i mniejsza wagę cząsteczkowa. 
Mają też zdolność regulacji procesów 
metabolicznych roślin, szczególnie 
wzrostu (dzielenia się i wydłużania 
komórek). Kwasy huminowe są cięż-
sze (dłuższe łańcuchy) i są jakby 
prekursorami próchnicy w glebie. 
Systematyczne aplikacje kwasów 
humusowych zwiększa zawartość 
próchnicy w glebie, poprawia jej 
strukturę w kierunku gruzełkowatej, 
ale przede wszystkim stymuluje 
wzrost i rozwój korzeni. 

Rynek produktów 
zawierających kwasy 
humusowe

W Polsce, w sprzedaży znajduje 
się obecnie pond 60 produktów dla 
rolnictwa, które zawierają w swoim 
składzie kwasy humusowe. W zdecy-
dowanej większości są to produkty 
z importu, z innych krajów UE, więc 
są wprowadzane do obrotu handlo-
wego na podstawie Art. 5 ustawy 
o nawozach i nawożeniu. Nieliczne, 
są produkowane w Polsce,  w proce-
sie ekstrakcji węgla brunatnego i/lub 
torfu. Przykładowym jest TOTALHU-
MUS, wytwarzany w Polsce z węgla 
brunatnego i wprowadzany do obro-
tu jako stymulator roślin (decyzja 
MRiRW nr S-562/16). Produkt ten 
został dokładnie przebadany przez 
IUNG w Puławach oraz IO w Skier-
niewicach i uzyskał doskonałe wyni-
ki w wielu uprawach takich jak 
zboża, kukurydza, warzywa i kwiaty. 
Posiada certyfikaty jakości oraz Karty 
charakterystyki pozwalające używać 
go również w uprawach ekologicz-
nych. 

Komercyjne produkty zawierające 
kwasy humusowe mają postać płyn-

ną (gotowy koncentrat do rozcieńcza-
nia wodą) lub stałą (proszku, do roz-
puszczania w wodzie). Obie formy 
mają swoje zalety i wady. 

Produkty zawierające kwasy 
humusowe mogą być wprowadzane 
do obrotu jako:
• środki poprawiające właściwości 

gleby,
• stymulatory roślin,
• nawozy.

Przykładem tego ostatniego jest 
Rosahumus, wytwarzany z leonardy-
tów (decyzja MRiRW nr 268/11), 
który jest jednym z najstarszych 
w Polsce komercyjnych produktów 
dla rolnictwa zawierających kwasy 
humusowe.

Kwasy humusowe, w postaci 
płynnej, są stosowane głównie dogle-
bowo, przed zasianiem lub wysadze-
niem roślin, a także doglebowo 



w trakcie wegetacji. Kwasy humuso-
we są stosowane także poprzez syste-
my nawadniania, dokorzeniowo 
(w gruncie i w uprawach pod osłona-
mi) oraz w kulturach hydroponicz-
nych. Kwasy humusowe aplikuje się 
także nalistnie, w różnych fazach roz-
woju roślin. W tym przypadku, ich 
aplikacja pogłówna ma na celu sty-
mulację wzrostu roślin i wywołanie 
określonych reakcji fizjologicznych. 
Natomiast podawanie kwasów humu-
sowych do gleby ma trzy cele:
• poprawa właściwości fizycznych, 

chemicznych gleby (szczególnie 
zawartości węgla organicznego 
w glebie, retencji wody, stosun-
ków powietrzno-wodnych, trwa-
łości gruzełków glebowych itp.)

• zwiększenie aktywności i liczeb-
ności mikroflory glebowej, albo-
wiem wykazano, że kwasy humu-

sowe stanowią źródło substancji 
wzrostowych dla mikroorgani-
zmów glebowych oraz są stymula-
torami ich aktywności

• stymulacja wzrostu systemu 
korzeniowego, albowiem kwasy 
humusowe i ich pochodne wyka-
zują działanie zbliżone do roślin-
nych hormonów wzrostu i stymu-
lują podziału komórkowe i wzrost 
elongacyjny komórek stożków 
wzrostu korzeni.

W wielu badaniach naukowych 
wykazano także, że kwasy humusowe 
wspierają pobieranie składników 
pokarmowych z gleby i wody.

Ich koszt to od 100 do nawet 
400 zł/ha (koszt jest uwarunkowany 
dawką na hektar) – w przypadku pro-
duktów dobrze opisanych i sprzeda-
wanych na naszym rynku od wielu 
lat. Są także i tańsze, pojawiają się 
bowiem preparaty humusowe z Ukra-
iny, Chin, Turcji lub produkty rodzi-
mej produkcji.

W zależności od koncentracji kwa-
sów humusowych, producenci zale-
cają je stosować od 1 do 40 l/ha. 
Mowa tutaj o zastosowaniu doglebo-
wym, produktów płynnych.

Przy takiej mnogości produktów 
humusowych, znajdujących się 
w sprzedaży, pojawia się pytanie, które 
są najlepsze, najbardziej warte swojej 
ceny. Z pewnością warto wybierać te 
produkty, które są dobrze opisane: jest 
podana zawartość węgla organiczne-
go, podział na frakcje kwasów fulwo-
wych i huminowych, ich procentowy 
udział w produkcie, na etykiecie jest 
informacja o zasoleniu roztworu, jest 
podana informacja o surowcu z które-
go wytworzono preparat, zamieszczo-
na jest informacja o odczynie roztwo-
ru produktu, zawartość związków 
mineralnych. Produkt powinien być 
wyposażony w Kartę Charakterystyki 
Produktu (z angielskiego MSDS), opi-
sującą jego właściwości, zasady zacho-
wania bezpieczeństwa podczas użyt-
kowania i stosowania. Najcenniejszym 
źródłem informacji o produkcie 
powinny być wyniki jego zastosowa-
nia, czy to w postaci rezultatów badań 
naukowych, prac wdrożeniowych, czy 
opinie jego użytkowników. Z tego 
powodu, produkty humusowe, które 
zostały dokładnie przebadane 
w doświadczeniach na roślinach 
uprawnych, których wpływ na glebę, 
jej aktywność biologiczną oraz wpływ 
na wzrost i rozwój roślin zostały udo-
wodnione, są warte większej uwagi. 

Najcenniejszym źródłem informacji o produkcie 
powinny być wyniki jego zastosowania czy to 
w postaci rezultatów badań naukowych, prac 
wdrożeniowych czy opinie jego użytkowników. 
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CALC GROUP 
SP. Z O.O.

Kreda 
Nawozowa 
Granulowana

CaCO3 – 98 % 600 kg/ha • likwiduje kwasowość gleby
• poprawia strukturę gleby (gruzełkowatość)
• jest to starter uwalniający składniki pokarmowe zawarte w glebie. 

CALC GROUP 
SP. Z O.O.

Nawóz 
Wapniowo-
magnezowy 
Granulowany

CaO – min. 30%
MgO – 16%

600 kg/ha • ogranicza proces erozji gleb i wymywania składników pokarmowych
• poprawia strukturę i zwiększa pojemność sorpcyjną

CALDENA® MacroSpeed® 
OPTIMA

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

Dawka: 250–500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany produkowany w Holandii. 
Wysoka koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło 
cynku i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra 
rozpuszczalność, fosfor w ok. 96% rozpuszczalny w wodzie. Obecność 
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. 
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. 
Stymuluje wzrost systemu korzeniowego, 
usprawnia pobieranie składników
pokarmowych i wody z gleby,
optymalizuje wykorzystanie azotu, 
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
PERFECT

PK (Ca, S) 15–30 (7–10,5) 
+ Zn 0,5%

Dawka: 250–500 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka 
koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz 
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor 
w ok. 96% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników 
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. Daleki zasięg rozrzutu 
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. Stymuluje wzrost systemu 
korzeniowego, 
usprawnia pobieranie składników
pokarmowych i wody z gleby,
optymalizuje wykorzystanie azotu, 
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
GREEN

MgO 25%
SO3 50%

Dawka: 140–240 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu 
i siarki całkowicie rozpuszczalnych: 25% magnezu (MgO) 100% 
rozpuszczalnego w wodzie i 50% siarki (SO3) 100% rozpuszczalnej w wodzie. 
Najwyższa jakość i wyrównana granulacja. Bardzo szybka rozpuszczalność 
i przyswajalność składników. Nie powoduje zakwaszenia gleb. Równomierny 
i szeroki wysiew nawozu (do 40 m). Zwiększa wydajność fotosyntezy, 
intensyfi kuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa efektywność 
plonotwórczą azotu, poprawia zdrowotność, podnosi odporność na 
niekorzystne warunki środowiska.

CALDENA® N-Speed®  15 N 15% (NO3 – 4,5%, 
NH4– 9,0%, NH2 –1,5%)
SO3 – 10%

Dawka: 300–700 kg/ha.
Termin: przed sadzeniem.

Płynny nawóz azotowy z siarką. Zawiera trzy formy azotu. Dodatkowo 
zawiera 10% SO3 w formie szybko dostępnej – siarczanowej. Dzięki swojej 
płynnej formie równomiernie na całej powierzchni pola wprowadza składniki 
pokarmowe do gleby, które szybciej niż z nawozów stałych przenikają 
w obszar systemu korzeniowego rośliny w warunkach ograniczonych 
opadów. Szybko inicjuje rośliny do wzrostu. Intensywnie regeneruje 
i odbudowuje rośliny po uszkodzeniach przymrozkowych, pestycydowych, 
chorobotwórczych czy żerowaniu szkodników. W okresie niskich temperatur 
dla roślin stanowi doskonałe źródło azotu do podtrzymania czynności 
życiowych. Zwiększa zdrowotność i kondycję roślin. Wpływa na poprawę 
jakości płodów rolnych. 

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

300–700 kg/ha.
Zaleca się stosowanie przed 
sadzeniem ziemniaków, 
dopuszczalne jest również 
zastosowanie 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 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. 

FOSFAN SA MagSul Magnez (MgO) 18% całko-
wity (15% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

100–300 kg/ha. Zaleca się 
stosowanie przed sadzeniem 
ziemniaków, dopuszczalne 
jest również zastosowanie 
pogłówne.

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.

FOSFAN SA MagSul Power Magnez (MgO) 22% całko-
wity (17% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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

300–450 kg/ha.
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.
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FOSFAN SA SuproFoska 11 4% N
11% P2O5
11% K2O
7% CaO
27% SO3

300–500 kg/ha.
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.

FOSFAN SA SUPROPLON 12% N
5% P2O5
10% K2O
2% MgO
35% SO3

500–700 kg/ha.
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.

FOSFAN SA Superfosfat 
prosty

19% P2O5
10% CaO
28% SO3

200–350 kg/ha.
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.

FOSFAN SA SuproFoska 15 5% N
10% P2O5, 
15% K2O
24% SO3

500–700 kg/ha. Zaleca się 
stosowanie przed sadzeniem 
ziemniaków, dopuszczalne 
jest również zastosowanie 
pogłówne.Przy stosowaniu 
obornika, dawkę należy 
zmniejszyć o ok. 20%

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.

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

200–300 kg/ha. 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra 
amonowa 34 N

azotan amonu 34 N
azot całkowity – 34% N
azot amonowy – 17% N
azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

• Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 
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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Można stosować w formie 
oprysku drobnokroplistego. 
Jednorazowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3 20 kg/ha. 

• 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania 
przedsiewnego i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

• 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, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
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%)

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

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
siarka – 24,2% S

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.



84

z i e m n i a k i

N A W O Z Y  D O G L E B O W E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Roztwór saletrzano-
mocznikowy z siarką 
otrzymywany na bazie 
roztworu saletrzano-
mocznikowego i roztworu 
mocznika z siarczanem 
amonu.
azot całkowity – 26% 
azot amonowy – 6,6% 
azot azotanowy – 4%  
azotu amidowy – 15,4% 
siarka – 3% S

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.

GRUPA AZOTY 
SA

Siarczan 
Amonu:
AS 21 macro
AS 21 select

Azot całkowity (amonowy) 
21%
Siarka siarczanowa 24% S 
(60% SO3) – całkowicie 
rozpuszczalna w wodzie

Dawki kg/ha na 
w zależności od potrzeb 
nawożenia azotem:
ziemniak na oborniku: 
100 (bardzo małe i małe), 
150 (średnie),
ziemniak bez obornika: 
150 (bardzo małe i małe), 
200 (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

GRUPA AZOTY 
S.A.

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

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 
bulw
w zależności od potrzeb 
nawożenia azotem,
ziemniak na oborniku: 
110 (bardzo małe i małe), 
130 (średnie), 150 (duże 
i bardzo duże),
ziemniak bez obornika: 
150 (bardzo małe i małe), 
167 (średnie),185 (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.

GRUPA AZOTY 
S.A.

Saletrzak 27 
standard
N(CaO, MgO) 
27–(2–4)

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 
bulw
w zależności od potrzeb 
nawożenia azotem,
ziemniak na oborniku: 
110 (bardzo małe i małe), 
130 (średnie), 150 (duże 
i bardzo duże),
ziemniak bez obornika: 
150 (bardzo małe i małe), 
167 (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.

K+S KALI ESTAKieserit 25% MgO 
50% SO3

100–150 kg/ha
przed sadzeniem

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

LUVENA S.A. LUBOFOS 
POD 
ZIEMNIAKI

Nawóz NPK (Mg, S)  
3,5–7–25 – (2,5–19,5)

• 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

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 defi cytu 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. 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
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LUVENA S.A. LUBOFOS 12 
MAX

Nawóz PK (Ca, Mg, S) 
12–25 – (2–2,5–6)

• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na 
gleby ubogie w potas i magnez

• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany 
do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny 
okopowe, rzepak ozimy, trwała użytki zielone)

• 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. LUBOFOS 
UNIVERSAL

Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 
3,5–10–21 – (2–2,5–14,5)

• nawóz granulowany przedsiewny 
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, 

rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność 

roślin 
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A. SUPERFOSFAT 
GRANULOWA-
NY

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

PHOSAGRO Ultra 8 NPK(S)8–20–30 (5) 150–500 Przedsiewny i bardzo skuteczny nawóz NPK+S, przeznaczony dla 
intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach.

PHOSAGRO Ultra 5 NPK(S) 5–15–30 (12) 150–500 Przeznaczony dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w potas.

PHOSAGRO UltraKali K (Mg–S–Na) 41(6,5–15–4) 100–500 Doskonałe połączenie potasu, magnezu i siarki w jednej okrągłej granuli.

PHOSAGRO Ultra 10 10–26–26 150–500 Najbardziej skoncentrowany nawóz NPK, o wyrównanym stosunku potasu do 
fosforu.

POLCALC Polcalc
III Generacji

98% CaCO3 400–500 kg·ha-1 Zbyt wysokie pH (powyżej 5,5–6,0) może przyczynić się do wystąpienia 
parcha ziemniaka

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra 
amonowa 34 N

azotan amonu 34 N
azot całkowity – 34% N
azot amonowy – 17% N
azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

Na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Można stosować w formie 
oprysku drobnokroplistego. 
Jednorazowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3–20 kg/ha. 

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

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, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Azot całkowity – 32% N, 
30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-mocz-
nikowy z siarką otrzymy-
wany na bazie roztworu 
saletrzano-mocznikowego 
i roztworu mocznika 
z siarczanem amonu.
Azot całkowity – 26% N
Azot amonowy – 6,6% N
Azot azotanowy – 4%  N
Azot amidowy – 15,4% N
Siarka – 3% S

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.
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GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
Azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
Azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
Siarka – 24,2% S

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®S
Siarczan 
mocznikowo-
amonowy

Nawóz granulowany na 
bazie mocznika i siarczanu 
amonu.
PULGRAN®S N(SO3) 
36(21) zawiera 36,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 21,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.
PULGRAN®S N(SO3) 
33(29) zawiera 33,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 29,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Do wiosennego nawożenia 
roślin siarkolubnych.
Jest szczególnie polecany do 
nawożenia rzepaku, kukury-
dzy oraz roślin okopowych.

Zawiera azot w dwóch formach + dodatkowo siarkę.
Korzystny stosunek N do S.
Możliwość zastosowania azotu i siarki przy jednej aplikacji.
Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
Dzięki zawartości siarki powoduje zwiększone pobieranie oraz 
wykorzystywanie przez rośliny azotu zawartego w nawozie.
Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę.
Jednolitość uziarnienia.

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Tarnogran 9 NPK (CaMgS) 
9–9–17–(5–2–19)

W zależności od zawartości 
potasu w glebie dawka 
nawozu dla ziemniaków 
jadalnych bez obornika 
wynosi od od 500 do 700 
kg/ha. 

Tarnogran 9 jest specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia 
ziemniaków, buraków, kukurydzy, zbóż jarych, użytków zielonych oraz  drzew 
i krzewów owocowych. Podstawowe składniki pokarmowe nawozu występują 
w związkach szybko i wolno uwalniających się z nawozu, co sprzyja pełnemu 
ich wykorzystaniu przez rośliny w poszczególnych fazach rozwoju. Obniżona 
zawartość chlorków w nawozie oraz forma mocznikowa azotu przyczynia 
się do dobrego kiełkowania ziemniaków i zdrowotności bulw. Połączenie 
siarczanowych form potasu i magnezu w nawozie stosowanym pod ziemniaki, 
korzystnie wpływa na wielkość plonu i jakość bulw ziemniaka.  

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Bontar NPK (CaMgS) 
3–9–15–(5–4–30)

W zależności od zasobności 
fosforu i potasu w glebie 
dawka nawozu wynosi od 
300 do 400 kg/ha. W uprawie 
ziemniaków jadalnych nawóz 
można stosować zarówno 
przedsiewnie jak i pogłównie 
pod któryś z zabiegów pielę-
gnacyjnych.

Bontar jest wielkoskładnikowym nawozem o niskiej zawartości chlorków 
przeznaczonym do stosowania pod rośliny wrażliwe na chlor, takie jak: 
ziemniaki, chmiel, tytoń, do nawożenia drzew i krzewów owocowych, a także 
pod wszystkie warzywa nietolerujące wysokiego stężenia chloru w całym 
okresie wegetacji, tj. fasolę, groch, cebulę, cykorię, ogórki i sałatę.  

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 Startus Active 
Duo 

9,5% azot całkowity; 
3,9 % fosfor; 
7,9% potas; 
6,3% kwasy humusowe;  
16,5% całkowity ekstrakt 
humusowy 

3–5 l/ha.
Nawóz należy stosować od 
4 liścia do pierwszego liścia 
drugiego rzędu

Aktywizuje rozwój systemu korzeniowego; poprawia rozwój immunologiczny 
i kondycję roślin; skutecznie likwiduję niedobory składników pokarmowych 
azotu, fosforu i potasu

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 po ruszeniu 
wegetacji wiosennej

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

AGROSIMEX Rosafert 12–12–17–2+S+mikro
5–12–24–3+ S+mikro

150–400 kg/ha. Nawozy 
stosować przed sadzeniem 
ziemniaków.

Granulowane, bezchlorkowe nawozy – idealne do nawożenia roślin 
wrażliwych na chlor

EKODARPOL PLONAR ACTI-
VE BIO

GRANULOWA-
NY NAWÓZ 
ORGANICZ-
NO– MINE-
RALNY 

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 plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do 15 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
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EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
5% – fosfor P2O2
15% – potas K2O
10% – wapń CaO
1%  – magnez MgO
10% – siarka S

125 kg – 500 kg/ha (w zależ-
ności od zasobności gleby)
Przed siewem lub planowany-
mi uprawkami pozwalającymi 
na przemieszczanie nawozu 
z wierzchnią warstwą gleby 
(do 15 cm). PLONAR ACTIVE 
rozsiewamy równomiernie 
na powierzchni pola. Nawóz 
można również stosować 
w uprawach uproszczonych. 
PLONAR ACTIVE można sto-
sować jednocześnie z innymi 
nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL PLONAR ACTI-
VE BIO

granulowany 
nawóz orga-
niczno– mine-
ralny 

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 plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do 15 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

N A W O Z Y  D O L I S T N E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

AGROCONSULT Agriker 
Silicium

17% Si 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 0,5-1,5 l/ha, 1-3 razy

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

CALDENA® Agravita® 
Aktiv 48

NH4 – 8%
P2O5 – 20%
K2O – 20%
B – 0,02%
Cu – 0,05%*
Fe – 0,10%*
Mn – 0,05%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane 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%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane 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. Intensyfi kuje 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%*
*mikroelementy 
schelatowane 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 ilość 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. 
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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 – 0,01%
Cu – 0,006%*
Fe – 0,053%*,
Mn – 0,026%*
Mo – 0,004%
Zn – 0,008%*
*mikroelementy 
schelatowane 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%*
*mikroelementy 
schelatowane 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. 

CALDENA® Agravita® 
Potasowa FAST

NO3 - 9%
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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

Dawka: 2-4 kg/ha.
Termin: od pełnych 
wschodów do fazy 
intensywnego wzrostu bulw.

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.

CALDENA® Agravita® 
Galaxy

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

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® 
Siarczan 
Magnezu 
Siedmiowodny

MgO - 16%
SO3 - 32%

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

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz bardzo 
szybką i całkowitą rozpuszczalnością. Intensyfi kuje 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. 

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 kondy-
cjoner 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).
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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 wszyst-
kich potrzebnych  mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie ziemnia-
ków.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multifoliar 
Ziemniaki 
Superkoncentrat

N– 5,0%, 
MgO – 5,0%
B – 0,01%
Cu – 0,1%
Fe – 0,8%
Mn – 2,3%
Mo – 0,005%
Zn – 1,95%

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 skomplek-
sowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpo-
wiednio skomponowanych i dobranych w uprawie ziemniaków.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
Mangan

Mn – 12,0%
– %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

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)

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

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

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
CYNK

N – 6,0%
MgO – 2,0%
Zn – 7,6%
– %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

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

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
Extra CYNK

Zn – 21,0%
– %m/m (%wag)

w fazie tworzenia liści 
i pędów bocznych w dawce 
0,5–1,0 l/ha
przed zwarciem międzyrzędzi 
w dawce 0,5–1,0 l/ha

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

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Mikrofoliar 
B+Zn+Mo

B – 14,0% 
Zn – 5,0%
Mo – 0,5%

w fazie tworzenia liści 
i pędów bocznych w dawce 
1,0–3,0 kg/ha
przed zwarciem międzyrzędzi 
w dawce 1,0–3,0 kg/ha

Specjalistyczny  krystalczny nawóz miedziowy borowo-cynkowy z molibde-
nem.

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 wszyst-
kich krytycznych mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w ziemniaków.

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 tworzenia liści i pę-
dów 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 skompleksowa-
nych 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%

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

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 tworzenia liści 
i pędów bocznych w dawce 
6–8 l/ha
przed zwarciem międzyrzędzi 
w dawce 6–8 l/ha
w fazie tworzenia jagód 
w dawce 6–8 l/ha

Płynny nawóz dolistny fosforowo-potasowy wpływający na lepsze ukorzenie-
nie, start rośliny oraz jego
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FMC Zinc 69 Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Stosować 1,0 l/ po pierwszym 
tygodniu od pełnych 
wschodów.

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.

FMC Hi–Phos P2O5 440 g/l
K2O 74 g/l
MgO 80 g/l
Składniki wspomagające
– Formula 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.

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 Manganese 500 Mn 500 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Stosować od pełnych 
wschodów w dawce 1,0 l/
ha. Powtórzyć po 10–14 
dniach w przypadku silnych 
niedoborów.

Utrzymanie wzrostu i plonowania roślin zbożowych i innych na glebach 
lekkich, piaszczystych i bogatych w materię organiczną, poprzez skuteczne 
uzupełnianie niedoborów manganu. 
Najwyższa koncentracja manganu
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

FMC Carnival N 149,0 g/l
CaO 225,0 g/l
MgO 30,0 g/l
B 0,75 g/l
Zn 0,3 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

5,0 l/ha w ilości wody 
dostatecznej, aby uzyskać 
pokrycie łodyg. Stosować 
zgodnie z wymaganiami 
i powtórzyć po 10–14 dniach

W ograniczaniu zaburzeń związanych z niedoborem wapnia. Zabezpieczanie 
jakości i zdolności przechowalniczej owoców i warzyw poprzez dolistne 
dostarczanie wapnia z dodatkiem magnezu, azotu, boru i cynku.
Skład dostosowany do wspierania jakości upraw sadowniczych 
i warzywniczych
Wysoka dawka wapnia wsparta dodatkiem magnezu, boru i cynku
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

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

Stosować 1–2 l/ha do tygodnia 
po 100% wschodach oraz 
wraz z zabiegami na zarazę 
ziemniaka.

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

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

3–5 kg na 100 l wody, przed 
i w fazie kwitnienia

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

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

5 kg na 100 l wody, razem 
ze środkami ochrony roślin/
łącznie na ha ok. 25 kg 
nawozu

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

NUFARM Wuxal Kombi N–K–Mg–Fe  
N – 300
K2O – 225
MgO – 60
Fe – 1.5
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3 l/ha Wysoka stężona zawiesina

NUFARM Wuxal Mikro N–K–Mg–S  
N – 78,0
K2O – 157,0
MgO – 47,0
S – 81
B – 4,7
Cu – 7,9
Fe – 15,7
Zn – 15,7
Mn – 23,6
Mo – 0,15

1–2 l/ha

NUFARM Wuxal Mg N–Mg–S–Zn–Mn–B  
N – 54.0
MgO – 180
 S – 65.0
Zn – 10.5
Mn – 15.0
B – 4.5

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal K40 N–K–Mg–S
 N – 47.0
K2O – 400
MgO – 31
S – 63
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal 
Macromix

N–P–K
N – 241
P2O5 – 241
K2O – 181
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal Basis N–K
N – 386
K2O – 72.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal top N N–P–K
N – 141.6
P2O5 – 47.2
K2O – 70.8
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

NUFARM Wuxal top 36 N–Mg
N – 367.0
MgO – 40.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

NUFARM Wuxal top K N–P–K
N – 62.5
P2O5 – 100
K2O – 150
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Zintrac 
(Zn 700 g/l)

700 g/l cynku (Zn) Dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Tydzień po całkowitych 
wschodach roślin na 
plantacji. W przypadku 
silnych niedoborów zabieg 
powtórzyć po 10–14 dniach.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Bortrac 
(B 150 g/l)

150 g/l boru (B) 
Boroetanolamina

Dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Tydzień po całkowitych 
wschodach roślin na 
plantacji. Przy silniejszych 
niedoborach zabieg powtórzyć 
po 10–14 dniach.

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

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. 
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Nie wcześniej niż tydzień po 
całkowitych wschodach roślin 
na plantacji. W przypadku 
silnych niedoborów zabieg 
powtórzyć po 10–14 dniach.

Zaleca się stosowanie w celu
zapobiegania niedoborom magnezu oraz dla poprawy wysokości i jakości 
plonu
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SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Mantrac 
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn) Dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Tydzień po całkowitych 
wschodach roślin na 
plantacji. W przypadku 
silnych niedoborów zabieg 
powtórzyć po 10–14 dniach.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Seniphos (Fos-
for + 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.
W celu przyspieszenia wzro-
stu po wschodach stosować 
tydzień po całkowitych wscho-
dach 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: 200–400 
l/ha.

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

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

Po wytworzeniu pokroju 
rośliny, przed zwarciem 
międzyrzędzi 
2–4 kg/ha 
w 200–300 l wody.

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

AGROSIMEX Rosasol
8–24–34

8% N 
24% P2O5 
34% K2O
2% MgO 
Mikroelementy: bor, 
miedź, żelazo, mangan, 
cynk

Przed zwarciem międzyrzędzi 
4–5 kg/ha 
w 200–300 l wody.

Nawóz makro i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników 
pokarmowych.

AGROSIMEX Rosasol 
8–50 –12

8%  (N) 
50%  (P2O5) 
12% (K2O)
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 Bolero 9,2% B 120 g/l
Bor w postaci 
dziesięciowodnego 
pentaboranu sodu
Dodatek sorbitolu 
zapewnia szybkie 
pobieranie B i włączanie 
w metabolizm

Po wytworzeniu pokroju 
krzaka, powtórzyć zabieg po 
14 dniach – 
1,5 l/ha w 300 l wody.

Uzupełniające odżywianie borem.

AGROSIMEX k-leaf 52% K2O 
+ 47%SO3

Po wytworzeniu pokroju 
krzaka i 10–14 dni później 
4–8 kg/ha  

Doskonałe źródło potasu i siarki, stymuluje gromadzenie skrobi.

AGROSIMEX 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 dolistnie likwiduje niedobory wapnia i siarki, 
zdecydowanie podnosi plony i ich jakość  

BIOLCHIM Phosfi k NPK–B Cu Fe Mn Mo Zn 2 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów – wzmacnia odporność roślin na 
choroby grzybowe

BIOLCHIM Shift NP. B Cu Mg Zn 2 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
ZASADOWY
 

azot (N) 4,5% 
potas (K) 24%
pH~12 
20% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• rozwinięta rozeta liściowa, 

wysokość około 15 cm
• po kwitnieniu
• przy krótkookresowych 

suszach
• przy widocznych niedobo-

rach 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”.
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N A W O Z Y  D O L I S T N E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
FOSFOROWY 

azot (N) 2,5%   
fosfor (P) 19%     
mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,6%, Zn–0,9%, 
B–0,4%
40% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% – 2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha
 • przy niedoborze dostępnego 

dla roślin fosforu. Po rusze-
niu wegetacji, gdy tempera-
tura przekroczy 10°C

• przed kwitnieniem

• 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 niezbędne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską 
temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

•  Dodatkowo korzystnie zastosować PLONOCHRON ACTIVE PLUS 
FOSFOROWY przed kwitnieniem, pozwoli to na zawiązanie większej ilości 
kwiatów, intensywniejsze kwitnienie oraz prawidłowy rozwój generatywny 
prowadzący do wyższego plonowania

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
PRZED PRZY-
MROZKAMI 

azot (N) 2% 
potas (K) 4% 
siarka (S) 4%
magnez (Mg) 1%
wapń (Ca) 1%
krzem (Si) 0,9%
mikroelementy sche-
latowane: Cu–0,03%, 
Zn–0,05%, B–0,004%
35% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% roztwór, 
2,5 l/250 l wody/ha 
• 72 godziny przed spodzie-

wanymi przymrozkami
• 48 godzin przed spodziewa-

nymi przymrozkami
• 24 godziny przed spodziwa-

nymi orzymrozkami
• pod czas przymrozku 
• W celu regeneracji do 48 

godzin  po przymrozkach
• W celu regeneracji do 72 

godziny  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–ma-
gnezowy 

azot (N) 5%
wapń (Ca) 4%
magnez (Mg) 3%   
siarka (S) 4%
45% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• w przypadku widocznych 

niedoborów wapnia, 
magnezu lub siarki

• w okresie intensywnego 
rozwoju bulw

•  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  
Active Plus
KOMPLETNY 

azot (N) 4,5%  
fosfor (P) 5%   
potas (K) 0,5%   
magnez (Mg) 2%
siarka (S) 6%
krzem (Si) 0,2%
mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,7%, Zn–0,8%, 
Mn–0,5%, B–0,03%  
50% substancji organicz-
nych,w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• W przypadku ziemniaków 

produkt najlepiej 
zastosować w dwóch 
terminach. Pierwszy termin 
przypada na 4–6 liści 
a drugi na fazę wzrostu 
poprzedzającą kwitnienie

• PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY odznacza się kompleksowym 
składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach 
wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego 
systemu korzeniowego i części nadziemnej. PLONOCHRON Active 
Plus KOMPLETNY odznacza się podwyższoną zawartością wybranych 
mikroelementów defi cytowych 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.

BIOPHARMA-
COTECH 
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
L-Amino+ 
naturalne ami-
nokwasy

Biostymulator

- 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)

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 L/ha, ilość wody: 200-
400 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.

Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016

www.polskieaminokwasy.pl

N A W O Z Y  S T A R T O W E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

PHOSAGRO UltraKorn NP(S) 20–20(35)+0,3 Zn 150–450 Idealna kompozycja składników na strat wegetacji, np. kukurydzy, ziemniaka, 
buraka cukrowego

PHOSAGRO UltraDAPblack NP(S) 18–46(7) 100–300 Znakomity UltraDAP, dodatkowo wzbogacony o związki organiczne

PHOSAGRO UltraMAP NP12–52 100–300 Wysokoskoncentrowany nawóz azotowo-fosforowy, idealny do stosowania 
startowego.
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S T Y M U L A T O R Y  W Z R O S T U
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

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, 2-3 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 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 sodu-
03% (3g w litrze środka); 
orto-nitrofenolan sodu-
02% (2g w litrze środka); 
5-nitrogwajakolan sodu-
01%-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.

NUFARM Wuxal Ascofol Wyciąg z alg Ascophyllum 
nodosum, Auksyny, 
gibereliny, cykokininy Zn, 
Mn, B

2-3 L/HA

NUFARM Wuxal 
Aminoplus

Bioregulator, aminokwasy 
roślinne
N-P-K

2-3 L/HA

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, 
0,6% Ti

Po wytworzeniu pokroju 
krzaka,  następne zabiegi co 
10-14 dni

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

AGROSIMEX Maral 6% Azot całkowity; 
 5% Pięciotlenek fosforu 
5% tlenek potasu; 
1% cynk;
 7,5% węgiel organiczny

Nawóz należy stosować po 
wytworzeniu pokroju krzaka, 
następnie 1-2 zabiegi co 10-
14 dni w dawce 0,75-1,5 l/ha

Aktywizuje procesy życiowe w sytuacjach stresowych, Reguluje gospodarkę 
wodną, Zwiększa ilość i wielkość bulw, Poprawia zdrowotność roślin, 
Poprawia lotność pyłku, Poprawia wiązanie owoców, Hormony roślinne 
zawarte w algach wpływają na przyspieszenie metabolizmu, Nabywania 
odporności na niekorzystne warunki siedliskowe i atmosferyczne w roślinach 
uprawnych

AGROSIMEX Protaminal 12% wolnych 
aminokwasów 
pochodzenia roślinnego; 
6,2 % azot całkowity; 
1,3 % tlenek potasu; 
1,8 % pięciotlenek fosforu

Nawóz należy stosować 
1-3 razy w sezonie; nawożenie 
dolistne 1-2,5 l/ha

Zwiększa plony; Przyśpiesza wzrost
Polepsza jakość plonów; Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach 
stresowych

BIOLCHIM Nova N org aminokwasy 
roślinne

2l/ha Wzmacnia rozwój korzeni i pobieranie składników pokarmowych

BIOLCHIM Folicist N K Glicyna betaina 1,5 l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego i wielkość pędów

BIOPHARMA-
COTECH 
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
Folium

Biostymulator

- 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: 200-
400 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.

www.polskieaminokwasy.pl
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Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

CALDENA® MacroSpeed® 
OPTIMA

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

Dawka 250–700 kg/ha. Termin: 
przedsiewnie 
i pogłównie

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. 
Wysoka koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło 
cynku i manganu oraz dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra 
rozpuszczalność, fosfor w ok. 96% rozpuszczalny w wodzie. Obecność 
deklarowanych składników w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. 
Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. 
Stymuluje wzrost systemu korzeniowego, 
usprawnia pobieranie składników
pokarmowych i wody z gleby,
optymalizuje wykorzystanie azotu, 
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
PERFECT

PK (Ca, S) 15–30 (7–10,5) 
+ Zn 0,5%

Dawka: 250–700 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, produkowany w Holandii. Wysoka 
koncentracja łatwo dostępnego fosforu i potasu, cenne źródło cynku oraz 
dodatkowa zawartość siarki i wapnia. Bardzo dobra rozpuszczalność, fosfor 
w ok. 96% rozpuszczalny w wodzie. Obecność deklarowanych składników 
w każdej granuli. Doskonałe właściwości fi zyczne. Daleki zasięg rozrzutu 
granul (do 36 m) i równomierny rozsiew nawozu. Stymuluje wzrost systemu 
korzeniowego, 
usprawnia pobieranie składników
pokarmowych i wody z gleby,
optymalizuje wykorzystanie azotu, 
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
GREEN

MgO 25%, 
SO3 50%

Dawka: 200–400 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany. Wysoka zawartość magnezu 
i siarki całkowicie rozpuszczalnych: 25% magnezu (MgO) 100% 
rozpuszczalnego w wodzie i 50% siarki (SO3) 100% rozpuszczalnej w wodzie. 
Najwyższa jakość i wyrównana granulacja. Bardzo szybka rozpuszczalność 
i przyswajalność składników. Nie powoduje zakwaszenia gleb. Równomierny 
i szeroki wysiew nawozu (do 40 m). Zwiększa wydajność fotosyntezy, 
intensyfi kuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa efektywność 
plonotwórczą azotu, poprawia zdrowotność buraków, podnosi odporność na 
niekorzystne warunki środowiska.

CALDENA® N-Speed®  15 N 15% (NO3 – 4,5%, 
NH4– 9,0%, NH2 –1,5%)
SO3 – 10%

Dawka: 500–700 kg/ha.
Termin: przed siewem.

Płynny nawóz azotowy z siarką. Zawiera trzy formy azotu. Dodatkowo 
zawiera 10% SO3 w formie szybko dostępnej – siarczanowej. Dzięki swojej 
płynnej formie równomiernie na całej powierzchni pola wprowadza składniki 
pokarmowe do gleby, które szybciej niż z nawozów stałych przenikają 
w obszar systemu korzeniowego rośliny w warunkach ograniczonych 
opadów. Szybko inicjuje rośliny do wzrostu. Intensywnie regeneruje 
i odbudowuje rośliny po uszkodzeniach przymrozkowych, pestycydowych, 
chorobotwórczych czy żerowaniu szkodników. W okresie niskich temperatur 
dla roślin stanowi doskonałe źródło azotu do podtrzymania czynności 
życiowych. Zwiększa zdrowotność i kondycję roślin. Wpływa na poprawę 
jakości płodów rolnych. 

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% całko-
wity (15% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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

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 korzystnie wpływa na równomierny wysiew, 
zapobiega pyleniu oraz 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.
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FOSFAN SA MagSul Power Magnez (MgO) 22% całko-
wity (17% MgO rozpusz-
czalnego w wodzie).
Siarka (SO3) 38% całko-
wita (34% rozpuszczalna 
w wodzie).

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

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.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Wszystkie deklarowane składniki 
pokarmowe zawarte są w każdej granulce nawozu. Do stosowania 
przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

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 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.
Zaleca się stosowanie 
przedsiewne ale dopuszczalne 
jest także pogłówne

Uniwersalny, granulowany nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania 
na wszystkich glebach i pod większość roślin w uprawie polowej. Do 
stosowania przedsiewnego (zalecane) i pogłównego.

FOSFAN SA SuproFoska 15 5% N
10% P2O5
15% K2O
24% SO3

500–700 kg/ha. Zaleca się 
stosowanie przedsiewne 
ale dopuszczalne jest także 
pogłówne. Przy stosowaniu 
obornika, dawkę należy 
zmniejszyć o ok. 20%

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

200–350 kg/ha. Zaleca się 
stosowanie  przed siewne 
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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra amono-
wa 34 N

azotan amonu 34N
azot całkowity – 34% N
azot amonowy – 17% N
azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

• Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 
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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azotu amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Można stosować w formie 
oprysku drobnokroplistego. 
Jednorazowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3–20 kg/ha. 

• 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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Do użytkowania 
przedsiewnego i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

• 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, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Zawartość azotu całkowite-
go – 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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.
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GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-
mocznikowy z siarką 
otrzymywany na bazie 
roztworu saletrzano-
mocznikowego i roztworu 
mocznika z siarczanem 
amonu.
azot całkowity – 26% 
azot amonowy – 6,6% 
azot azotanowy – 4%  
azot amidowy – 15,4% 
siarka– 3% S

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% 
azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
ssiarka – 24,2% S

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.

GRUPA AZOTY 
S.A.

Saletrzak 
27 standard 
z borem
N(CaO, MgO) 
27(2,4) + 
0,2%(B)

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 
SA

Saletra 
amonowa 
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 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 
S.A.

Saletrzak 27 
standard
N(CaO, MgO) 
27–(2–4)

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.

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

800–1000 kg/ha
jesienią/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 
buraków.

K+S KALI ESTAKieserit 25% MgO 
50% SO3

300–400 kg/ha
przed siewem

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

LUVENA S.A. LUBOFOS 
POD BURAKI 

Nawóz NPK 
(Ca, Na, S) 
3,5–10–21 – (2–2,2–14,5)
z borem 0,2 B

• szczególnie polecany do stosowania w uprawie buraka cukrowego
• zaspokaja specyfi czne 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

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
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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. LUBOFOS 12 
MAX

Nawóz PK (Ca, Mg, S) 
12–25 – (2–2,5–6)

• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na 
gleby ubogie w potas i magnez

• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany 
do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny 
okopowe, rzepak ozimy, trwała użytki zielone)

• 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. LUBOFOS 
UNIVERSAL

Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 
3,5–10–21 – (2–2,5–14,5)

• nawóz granulowany przedsiewny 
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, 

rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność 

roślin 
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

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 
GRANULOWA-
NY

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.

PHOSAGRO Ultra 8 NPK(S)8–20–30 (5) 150–500 Przedsiewny i bardzo skuteczny nawóz NPK+S, przeznaczony dla 
intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach.

PHOSAGRO Ultra 5 NPK(S) 5–15–30 (12) 150–500 Przeznaczony dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w potas.

PHOSAGRO UltraKali K (Mg–S–Na) 41(6,5–15–4) 100–500 Doskonałe połączenie potasu, magnezu i siarki w jednej okrągłej granuli.

PHOSAGRO Ultra 10 10–26–26 150–500 Najbardziej skoncentrowany nawóz NPK, o wyrównanym stosunku potasu do 
fosforu.

POLCALC Polcalc
III Generacji

98% CaCO3
500–1000 kg·ha-1 pogłównie po 
wschodach roślin

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 

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULAN®

Saletra 
amonowa 34 N

Azotan amonu 34N
Azot całkowity – 34% N
Azot amonowy – 17% N
Azot azotanowy – 17% N

Do stosowania przedsiewnego 
i pogłównego

Na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy 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, 
PUŁAWY

PULREA®

Mocznik 46N
Azot całkowity – 46% N
Azot amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Można stosować w formie 
oprysku drobnokroplistego. 
Jednorazowa dawka mocznika 
PULREA® nie powinna prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 3–20 kg/ha. 

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

PULGRAN®

Mocznik 46N
Azotu całkowity – 46% N
Azotu amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna 
przekraczać 250 kg/ha.

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, 
PUŁAWY

PULSAR®

Siarczan 
amonu

Nawóz azotowy z siarką
Azot całkowity – nie mniej 
niż 20,8% N
Azot amonowy – nie mniej 
niż 20,8% N
Siarka – 24,2% S

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.
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GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-mocz-
nikowy z siarką otrzymy-
wany na bazie roztworu 
saletrzano-mocznikowego 
i roztworu mocznika 
z siarczanem amonu.
Azot całkowity – 26% N
Azot amonowy – 6,6% N
Azot azotanowy – 4%  N
Azot amidowy – 15,4% N
Siarka – 3% S

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.

GRUPA AZOTY, 
PUŁAWY

RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu sale-
trzano-mocznikowego.
Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach do-
stosowanych do różnych 
temperatur transportu 
i przechowywania.  
Azot całkowity – 32% 
N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostęp-
ne formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

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

PULGRAN®S
Siarczan 
mocznikowo-
amonowy

Nawóz granulowany na 
bazie mocznika i siarczanu 
amonu.
PULGRAN®S N(SO3) 
36(21) zawiera 36,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 21,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.
PULGRAN®S N(SO3) 
33(29) zawiera 33,0% 
azotu całkowitego w for-
mie amonowej i amidowej 
oraz 29,0% siarki w prze-
liczeniu na SO3 w formie 
siarczanowej.

Do użytkowania przedsiewne-
go i pogłównego.
Do wiosennego nawożenia 
roślin siarkolubnych.
Jest szczególnie polecany do 
nawożenia rzepaku, kukury-
dzy oraz roślin okopowych.

Zawiera azot w dwóch formach + dodatkowo siarkę.
Korzystny stosunek N do S.
Możliwość zastosowania azotu i siarki przy jednej aplikacji.
Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
Dzięki zawartości siarki powoduje zwiększone pobieranie oraz 
wykorzystywanie przez rośliny azotu zawartego w nawozie.
Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę.
Jednolitość uziarnienia.

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

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

W zależności od zawartości 
fosforu i potasu w glebie 
dawka nawozu dla buraków 
cukrowych i pastewnych 
wynosi od 550 do 900 kg/ha. 

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny 
zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony 
jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, 
roślin strączkowych i drzew owocowych. Nawóz można stosować na glebach 
o odczynie od obojętnego

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

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

W zależności od zasobności 
potasu i fosforu w  glebie 
dawka nawozu dla rzepaku 
ozimego wynosi od 300 do 
500 kg/ha. 
Nawóz należy stosować przed-
siewnie, zarówno wiosną jak 
i jesienią.

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

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

3–6 kg/ha.
Nawóz należy stosować  
przed siewem nasion w for-
mie 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 Startus Active 
Duo 

9,5% azot całkowity; 
3,9 % fosfor; 
7,9% potas; 
6,3% kwasy humusowe;  
16,5% całkowity ekstrakt 
humusowy 

3–5 l/ha.
Nawóz należy stosować od 
2 pary liści do 20% zakrycia 
międzyrzędzi

Aktywizuje rozwój systemu korzeniowego; poprawia rozwój immunologiczny 
i kondycję roślin; skutecznie likwiduję niedobory składników pokarmowych 
azotu, fosforu i potasu

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 w fazie 6 liści 

Szczepionka bakteryjna  Azotobacter vinelandii wiążących wolny azot 
z powietrza. Podnosi efektywność zastosowanych nawozów azotowych, 
pozwala obniżyć dawki azotu o 20–50%
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EKODARPOL PLONAR ACTI-
VE BIO

GRANULOWA-
NY NAWÓZ 
ORGANICZ-
NO– MINE-
RALNY 

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 planowa-
nymi uprawkami pozwalający-
mi na przemieszczanie nawo-
zu z wierzchnią warstwą gleby 
(do 15cm). PLONAR ACTIVE 
rozsiewamy równomiernie 
na powierzchni pola. Nawóz 
można również stosować 
w uprawach uproszczonych. 
PLONAR ACTIVE można sto-
sować jednocześnie z innymi 
nawozami mineralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
5% – fosfor P2O2
15% – potas K2O
10% – Wapń CaO
1%  – magnez MgO
10% – siarka S

125 kg–500 kg/ha (w zależno-
ści od zasobności gleby)
Przed siewem lub planowany-
mi 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 sto-
sować jednocześnie z innymi 
nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
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AGROCONSULT Agriker Sili-
cium

17% Si 0,5–1 litr/ha Poprawia kondycje roślin w warunkach stresowych, znacząco podnosi 
plonowanie i ilość cukru

AGROCONSULT Artal Grain 0,5–1,5 l/ha,1–3 razy

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

CALDENA® Agravita® Aktiv 
48

NH4 – 8%
P2O5 – 20%
K2O – 20%
B – 0,02%
Cu – 0,05%*
Fe – 0,10%*
Mn –  0,05%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do 
zakrycia międzyrzędzi.

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 
70

NH4 – 10%
P2O5 – 52%
K2O – 8%
B – 0,02%
Cu – 0,05%*
Fe – 0,10%*
Mn – 0,05%*
Mo – 0005%
Zn – 0,05%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: wraz z ochroną przed 
chwościkiem.

Nawóz o działaniu stymulującym produkowany w USA, całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy 
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 fi zjologicznym 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.
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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 chlorofi lu 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® 
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%*
*mikroelementy 
schelatowane 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.

CALDENA® Agravita® 
Fosforowa 
FAST

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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

Dawka 3–4 kg/ha.
Termin: od fazy 3 liści do 
zakrycia międzyrzędzi.

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.

CALDENA® Agravita® 
Potasowa FAST

NO3 – 9%
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%*
*mikroelementy 
schelatowane EDTA

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.

CALDENA® Agravita® 
Galaxy

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

Dawka 3–4 l/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.

CALDENA® Agravita® 
Siarczan 
Magnezu 
Siedmiowodny

MgO – 16%
SO3 – 32%

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

Nawóz magnezowo-siarkowy. Wyróżnia go najwyższa jakość oraz bardzo 
szybka i całkowita rozpuszczalność. Zapobiega chlorozie i intensyfi kuje 
proces fotosyntezy, usprawnia transport asymilatów z liści do korzeni, 
zwiększa przyrost biomasy, poprawia jakość technologiczną plonu – zwiększa 
polaryzację i zmniejsza zawartość niepożądanego azotu – aminowego.
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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 każ-
dorazowo w dawce 3–5 l/ha

Bardzo plonotwórczy nawóz płynny do szerokiego zastosowania jako kondy-
cjoner 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 każ-
dorazowo w dawce 2–3 l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz dolistny azotowy z dużą zawartością wszyst-
kich potrzebnych  mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) odpowiednio skomponowanych i dobranych w uprawie buraków.

P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Multifoliar 
Zboża 
Superkoncentrat

N – 5,0%, 
MgO – 5,0%
B – 0,01%
Co – 0,02%
Cu –0,1%
Fe – 0,7%
Mn – 3,6%
Mo – 0,02%
Zn – 0,7%

Od fazy 6–8 liści do zakrycia 
międzyrzędzi 2–3 zabiegi 
każdorazowo 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 skomplek-
sowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) odpo-
wiednio 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 1,5–2,0 
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 1,0–2,0 
l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz cynkowy schelatowany przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowany naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwa-
sami) 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 0,5–1,0 
l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz  mikroelementowy (manganowy-miedziowo 
-cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany natural-
nymi 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 1,0–3,0 
kg/ha

Specjalistyczny  krystalczny nawóz miedziowy borowo-cynkowy z molibde-
nem.

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 1,5–2,0 
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 1,5–2,0 
l/ha

Specjalistyczny, płynny nawóz  mikroelementowy (manganowy-miedziowo 
– cynkowy) schelatowany przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowany natu-
ralnymi 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 0,3–0,8 
kg/ha

Specjalistyczny, krystaliczny nawóz dolistny z największą zawartością wszyst-
kich potrzebnych  mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA 
oraz skompleksowanych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym amino-
kwasami) 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 0,3–0,8 
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 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 0,3–0,8 
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 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 każ-
dorazowo w dawce 4 – 5 l/ha

Krystaliczny nawóz dolistny NPK azotowo fosforowo potasowy z dodatkiem 
mikroelementów schelatowanych przez EDTA lub DTPA oraz skompleksowa-
nych naturalnymi kwasami organicznymi (w tym aminokwasami) wpływający 
na lepsze ukorzenienie, start rośliny oraz jego kondycję zdrowotną
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P.E. 
„EKOFLORA”
KRAŚNIK

Makrofoliar 
Fosfo

N – 5,0%
P2O5 – 34%5

Od fazy 6–8 liści do zakrycia 
międzyrzędzi 3–4 zabiegi każ-
dorazowo 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 każ-
dorazowo w dawce 6–8 l/ha

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

FMC Zinc 69 Zn 700 g/l
Składniki wspomagające – 
Formula Complex

Stosować 1,0 l/ w fazach od 
4-go do 6-go liścia.
Powtórzyć w przypadku 
silnych niedoborów.
W przypadku lekkich, 
bezobjawowych
niedoborów można 
dwukrotnie zastosować 
0,5 l/ha w okresie 
wiosennoletnim.

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

5 l/ha w fazie 4–6 liści. Można 
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 Manganese 500 Mn 500 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Od fazy 3–4 liści w dawce 
1,0 l/ha. Powtórzyć po 10–14 
dniach w przypadku silnych 
niedoborów.

Utrzymanie wzrostu i plonowania roślin zbożowych i innych na glebach 
lekkich, piaszczystych i bogatych w materię organiczną, poprzez skuteczne 
uzupełnianie niedoborów manganu. 
Najwyższa koncentracja manganu
Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny
Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

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

Stosować 1–2 l/ha od fazy 4–6 
liści właściwych.

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

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

5–7 kg na 100 l wody, przed 
zwarciem rzędów/ łącznie na 
ha ok. 25 kg nawozu

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

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

5 kg na 100 l wody, od 
zwierania rzędów, łącznie 
ze środkami ochrony roślin/
łącznie na ha ok. 25 kg 
nawozu

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

NUFARM Wuxal Mikro N–K–Mg–S  
N – 78.0
K2O – 157.0
MgO – 47.0
S – 81
B – 4.7
Cu – 7.9
Fe – 15.7
Zn – 15.7
Mn – 23.6
Mo – 0.15

1–2 l/ha

NUFARM Wuxal Boron 
Plus

N–P–B–Fe  
N – 70.0 
P2O5 – 183.0
B – 108.0
Fe – 1.4
Zn, Cu, Mn, Mo

2 l/ha

NUFARM Wuxal Mg N–Mg–S–Zn–Mn–B  
N – 54.0
MgO – 180 
S – 65.0
Zn – 10.5
Mn – 15.0
B – 4.5

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal Sulphur N–S       
N – 198.0
S – 277.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal 
Macromix

N–P–K
N – 241
P2O5 – 241
K2O – 181
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal top N N–P–K
N – 141.6
P2O5 – 47.2
K2O – 70.8
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

NUFARM Wuxal top 36 N–Mg
N – 367.0
MgO – 40.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

5 l/ha

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Bortrac 
(B 150 g/l)

150 g/l boru (B) 
Boroetanolamina

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.

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

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.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
W fazie 4–6 liści właściwych. 
W przypadku silnych 
niedoborów zabieg powtórzyć 
po 10–14 dniach.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Mantrac 
(Mn 500 g/l)

500 g/l mangan (Mn) 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.

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

SUMI AGRO 
POLAND SP. 
Z O.O.

Photrel PRO 8% bor (B), 
7% mangan (Mn), 
0,4% molibden (Mo), 
7% magnez (Mg), 
36,3% trójtlenek siarki 
(SO3)

Dawka: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
W fazie 4–6 liści właściwych. 
Zaleca się powtórzenie 
zabiegu po 10–14 dniach.

Zawiera magnez, siarkę, bor, mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w celu 
zapobiegania niedoborom składników oraz dla poprawy wysokości i jakości 
plonu.
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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

W fazie 6 liści, powtórzyć po 
14 dniach 3–4 kg/ha 
w 200–300 l wody.

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

AGROSIMEX Vifl o Cal S 6% wapnia (CaO) 
25 ppm nanosrebra 

W fazie 6–8 liści oraz 
w okresie zagrożenia 
chwościkiem 3 l/ha w 200–
300 l wody.

Pierwszy polski nawóz zawierający unikalne połączenie wapnia i srebra 
w technologii nano (mikrocząsteczek). Wzmacnia mechanizmy obronne 
roślin, ogranicza presję chwaścika. 

AGROSIMEX Bolero 9,2% B 120 g/l
Bor w postaci 
dziesięciowodnego 
pentaboranu sodu dodatek 
sorbitolu zapewnia szybkie 
pobieranie B i włączanie 
w metabolizm

W fazie 6–8 liści, zabieg 
powtórzyć po 14 dniach 
1,5–2,5 l/ha 
w 300 l wody.

Uzupełniające odżywianie borem.

AGROSIMEX k-leaf 52% K2O
47% SO3

4–10 kg/ha 
W fazie 6–8 liści i 10–14 dni 
później

BIOLCHIM Phosfi k NPK-B Cu Fe Mn Mo Zn 2 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na 
choroby grzybowe

BIOLCHIM Shift NP. B Cu Mg Zn 2 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
ZASADOWY
 

azot (N) 4,5% 
potas (K) 24%
pH~12 
20% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• faza 5 liścia
• zwieranie międzyrzędzi
• 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”.

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
FOSFOROWY 

azot (N) 2,5%   
fosfor (P) 19%     
mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,6%, Zn–0,9%, 
B–0,4%
40% Substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha
• przy niedoborze dostępnego 

dla roślin fosforu. Po 
ruszeniu wegetacji, gdy 
temperatura przekroczy 
10°C

• przed kwitnieniem

• 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 niezbędne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską 
temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.

EKODARPOL PLONOCHRON 
Active Plus 
PRZED PRZY-
MROZKAMI 

azot (N) 2% 
potas (K) 4% 
siarka (S) 4%
magnez (Mg) 1%
wapń (Ca) 1%
krzem (Si) 0,9%
mikroelementy sche-
latowane: Cu–0,03%, 
Zn–0,05%, B–0,004%
35% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1% roztwór, 2,5l / 250l 
wody/ ha 
• 72 godziny przed spodzie-

wanymi przymrozkami
• 48 godzin przed spodziewa-

nymi przymrozkami
• 24 godziny przed spodziwa-

nymi orzymrozkami
• pod czas przymrozku 
• w celu regeneracji do 48 

godzin  po przymrozkach
• w celu regeneracji do 72 

godziny  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–ma-
gnezowy 

azot (N) 5%
wapń (Ca) 4%
magnez (Mg) 3%   
siarka (S) 4%
45% substancji 
organicznych, w tym: 
kompleks humusowy, 
enzymy wzrostowe, 
substancje stymulujące 
wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• w przypadku widocznych 

niedoborów wapnia, 
magnezu lub siarki

• w okresie intensywnego 
rozwoju 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..
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EKODARPOL PLONOCHRON  
Active Plus
KOMPLETNY 

azot (N) 4,5%  
fosfor (P) 5%   
potas (K) 0,5%   
magnez (Mg) 2%
siarka (S) 6%
krzem (Si) 0,2%
mikroelementy schelato-
wane: Cu–0,7%, Zn–0,8%, 
Mn–0,5%, B–0,03%  
50% substancji organicz-
nych, w tym: kompleks 
humusowy, enzymy wzro-
stowe, substancje stymulu-
jące wzrost

1%–2% roztwór, 
2 l – 5 l/200 l – 500 l wody/ha 
• W przypadku buraków 

produkt najlepiej 
zastosować w dwóch 
terminach. Pierwszy termin 
przypada na 4–6 liści 
a drugi na fazę wzrostu 
poprzedzającą kwitnienie 
intensywny rozówj korzenia 
spichrzowego

• PLONOCHRON Active Plus KOMPLETNY odznacza się kompleksowym 
składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach 
wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego 
systemu korzeniowego i części nadziemnej. PLONOCHRON Active 
Plus KOMPLETNY odznacza się podwyższoną zawartością wybranych 
mikroelementów defi cytowych 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.

BIOPHARMA-
COTECH 
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
L-Amino+ 
naturalne ami-
nokwasy

Biostymulatory

- 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)

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 L/ha, ilość wody: 200-
400 L/ha
– wykonać łącznie 3-5 zabie-
gi oraz dodatkowo w razie 
wystąpienia warunków stre-
sowych (przymrozek, grad, 
susza, wiatr, zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1L na 100L wody).
Buraki: 4 zabiegi: pierwszy 
w fazie wykształconej pierw-
szej 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 za-
biegami 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.

Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016

www.polskieaminokwasy.pl

N A W O Z Y  S T A R T O W E
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

CALC GROUP 
SP.Z O.O.

Kreda 
Nawozowa 
Granulowana

CaCO3 – 98% 1000 kg/ ha • likwiduje kwasowość gleby
• poprawia strukturę gleby (gruzełkowatość)
• jest to starter uwalniający składniki pokarmowe zawarte w glebie. 

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.

PHOSAGRO UltraKorn NP(S) 20–20(35)+0,3 Zn 150–450 Idealna kompozycja składników na strat wegetacji, np. kukurydzy, ziemniaka, 
buraka cukrowego

PHOSAGRO UltraDAPblack NP(S) 18–46(7) 100–300 Znakomity UltraDAP, dodatkowo wzbogacony o związki organiczne

PHOSAGRO UltraMAP NP12–52 100–300 Wysokoskoncentrowany nawóz azotowo-fosforowy, idealny do stosowania 
startowego.

EKODARPOL PLONAR ACTI-
VE BIO

granulowany 
nawóz orga-
niczno– mine-
ralny 

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 plano-
wanymi uprawkami pozwa-
lającymi na przemieszczanie 
nawozu z wierzchnią warstwą 
gleby (do 15 cm). PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
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EKODARPOL PLONAR AC-
TIVE
OKOPOWE
+
KUKURYDZA

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
5% – fosfor P2O2
15% – potas K2O
10% – wapń CaO
1%  – magnez MgO
10% – siarka S

125 kg – 500 kg/ha (w zależ-
ności od zasobności gleby)
Przed siewem lub planowany-
mi 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 sto-
sować jednocześnie z innymi 
nawozami mineralnymi..

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefi e 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 mikrofl ory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów  fi zjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz 

kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefi e korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.

EKODARPOL HUMICO 
ACTIVE N

Skład minimum:
80% – substancji 
organicznych;
50% – kwasy humusowe;
23% N w trzech 
formach:amidowej, 
amonowej i azotanowej;
1%  – magnez MgO
2% – siarka S

120 l nawozu/120 lwody/1 ha 
tuż przed siewem lub 
planowanymi uprawkami 
pozwalającymi na 
przemieszczanie nawozu 
z wierzchnią warstwą gleby

• Humactive complex to ponad 50%  kwasów Humusowych w 80% substancji 
organicznej zawartej w tym nawozie, poprawia strukturę gleby i zwiększa 
wykorzystanie składników mineralnych 
w tym azotu

• Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające 
rozwój pozytywnej rodzimej mikrofl ory bakteryjnej

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

Nawóz wysiewa się
przy pomocy aplikatorów
bezpośrednio
do redlicy nasiennej
w ilości 20–30 kg/ha.

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.

AGROSIMEX Microstar PMX 10% N
38% P2O5
3% MgO 
+ s+ mikro

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.

S T Y M U L A T O R Y  W Z R O S T U
Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

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)

1–1,5 l/ha – wykonać 1–2 
zabiegi w sezonie, faza 4–6 
liście, 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 sodu-
03% (3g  w litrze środka); 
orto-nitrofenolan sodu-
02% (2g w litrze środka); 
5-nitrogwajakolan sodu-
01%-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 
LIFESCIENCE

Rooter 13% pięciotlenku fosforu 
(P2O5) rozpuszczalnego 
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) 
rozpuszczalnego w wodzie

1 l/ha (1–2 zabiegi) od fazy 4 
liści do zakrycia międzyrzędzi 

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

NUFARM Wuxal Ascofol Wyciąg z alg Ascophyllum 
nodosum, Auksyny, 
gibereliny, cykokininy Zn, 
Mn, B

2–3 l/ha

NUFARM Wuxal 
Aminoplus

Bioregulator, aminokwasy 
roślinne
N–P–K

2–3 l/ha

AGROSIMEX ASX Krzem 
plus

2,5% Si W fazie 6–8 liści, następne 
zabiegi co 10–14 dni 

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

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

 W fazie 6–8 liści,  następne 
zabiegi co 10–14 dni

ASX Tytan plus  aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy życiowe 
w sytuacjach stresowych
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AGROSIMEX Maral 6% azot całkowity;  
5% pięciotlenek fosforu 
5% tlenek potasu; 
1% cynk; 
7,5% węgiel organiczny

Jesienią w fazie 6–8 
liści i przed zawarciem 
międzyrzędzi 0,75–1,5 l/ha

Aktywizuje procesy życiowe w sytuacjach stresowych, Reguluje gospodarkę 
wodną, Zwiększa ilość i wielkość bulw, Poprawia zdrowotność roślin, 
Poprawia lotność pyłku, Poprawia wiązanie owoców, Hormony roślinne 
zawarte w algach wpływają na przyspieszenie metabolizmu, Nabywania 
odporności na niekorzystne warunki siedliskowe i atmosferyczne w roślinach 
uprawnych

AGROSIMEX Protaminal 12% wolnych amino-
kwasów pochodzenia 
roślinnego; 
6,2 % azot całkowity; 
1,3 % tlenek potasu; 
1,8 % pięciotlenek fosforu

Nawóz należy stosować 1–3 
razy w sezonie; nawożenie 
dolistne 1–2,5 l/ha

Zwiększa plony; Przyśpiesza wzrost
Polepsza jakość plonów; Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach 
stresowych

BIOLCHIM Folicist N K Glicyna betaina 1,5 l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego 

BIOLCHIM Nova N org aminokwasy 
roślinne

2l/ha Wzmacnia rozwój korzeni i pobieranie składników pokarmowych

BIOPHARMA-
COTECH 
SP. Z O.O. SK

AGRO-SORB® 
Folium

Biostymulator

- 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: 200-
400 L/ha
– wykonać łącznie 3-5 zabie-
gi oraz dodatkowo w razie 
wystąpienia warunków stre-
sowych (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 ko-
lejnych 14-21 dniach, czwarty 
na miesiąc przed zbiorami.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Folium z zabie-
gami 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.

www.polskieaminokwasy.pl
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CALC GROUP 
SP. Z O.O.

Kreda 
Nawozowa 
Granulowana

CaCO3 – 98% 500–1000 kg/ha
w tradycyjnych okresach 
agrotechnicznych w uprawie 
wiosennej i jesiennej

• likwiduje kwasowość gleby
• poprawia strukturę gleby (gruzełkowatość)
• jest to starter uwalniający składniki pokarmowe zawarte w glebie. 

CALC GROUP 
SP. Z O.O.

Nawóz 
wapniowo-
magnezowy 
Granulowany 

CaO – min. 30%
MgO – min 16%

500–1000 kg/ha
w tradycyjnych okresach 
agrotechnicznych w uprawie 
wiosennej i jesiennej

• ogranicza proces erozji gleb i wymywania składników pokarmowych
• stwarza dogodne warunki do funkcjonowania mikroorganizmów 
• poprawia strukturę i zwiększa pojemność sorpcyjną
• znacząco zwiększa ilość i jakość plonu

CALC GROUP 
SP.Z O.O.

Siarczan 
Wapnia

SO3 – 43%
CaO – 30%

200–600 kg/ha
w tradycyjnych okresach 
agrotechnicznych w uprawie 
wiosennej i jesiennej

• uzupełnienie siarczanu w glebie
• regulacja Ph
• stosowanie szczególnie pod rośliny posiadające zwiększone 

zapotrzebowanie na siarkę.

KOPALNIA 
WAPIENIA 
„CZATKOWICE” 
SP. Z O.O.

GRUNTCAL
środek wapnu-
jący
(wapno nawo-
zowe)
odmiana 04

CaCo3 – min. 96%
CaO – min. 53%

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 na poziomie 100%.
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.

Świętokrzyskie 
Kopalnie 
Surowców 
Mineralnych

Kopalnie 
Jaźwica

CaO – 25–45%
MgO – 8–19 %

Według zaleceń, średnio 3–4 
tony na hektar

Stopień granulacji zapewniający równomierne działanie.
Okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
Poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu
Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:
– pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– świadectwo kwalifi kacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław. 
– systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno 

Rolniczą w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚKSM Sp. z o.o. 
Świętokrzyskie 
Kopalnie 
Surowców 
Mineralnych

Kopalnie 
Laskowa

CaO – 28–35%
MgO – 15–20%

Według zaleceń, średnio 3–4 
tony na hektar

Stopień granulacji zapewniający równomierne działanie.
Okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
Poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu
Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:
– pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– świadectwo kwalifi kacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław. 
– systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno 

Rolniczą w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚKSM Sp. z o.o.
Świętokrzyskie 
Kopalnie 
Surowców 
Mineralnych

Kopalnie 
Winna

CaO – 25–37%
MgO – 8–20%

Według zaleceń, średnio 3–4 
tony na hektar

Stopień granulacji zapewniający równomierne działanie.
Okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
Poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu
Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:
– pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– świadectwo kwalifi kacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław. 
– systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno 

Rolniczą w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚKSM Sp. z o.o.

LUVENA S.A. LUBOPLON® 
WAPNIOWO-
MAGNEZOWY

27 CaO–16 MgO 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 fi zykochemiczne gleby
bardzo dobre właściwości rozsiewne

NORDKALK AtriGran CaCO3 (węglan wapnia) 
91–93%
MgCO3 (węglan magnezu) 
ok. 1,5%

Według zaleceń, średnio 
0,5–1,5 t/ha

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.

NORDKALK Standard Cal CaCO3 (węglan wapnia) 
91–93%
MgCO3 (węglan magnezu) 
ok. 1,5%

Według zaleceń, średnio 
2–4 t/ha

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. Przeznaczone jest do stosowania na wszystkich 
rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych.

NORDKALK Fast Cal CaCO3 (węglan wapnia) 
91–93%
MgCO3 (węglan magnezu) 
ok. 4%

Według zaleceń, średnio 
2–4 t/ha

Wapno węglanowe Nordkalk Fast Cal jest produktem o bardzo wysokiej reak-
tywności chemicznej (99%) i dużej koncentracji węglanu wapnia (93–95%), 
jego stosowanie jest relatywnie korzystnym ekonomicznie sposobem odkwa-
szania gleby, całkowicie bezpiecznym dla rośliny uprawnej. Dzięki optymalne-
mu 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. 
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NORDKALK Magnesium CaCO3 (węglan wapnia) 
50%
MgCO3 (węglan magnezu) 
40%

Według zaleceń, średnio 
2–4 t/ha

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.

NUFARM Wuxal Calcium N–Ca–Mg 
N –160.0
CaO – 240.0
MgO – 32.0
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

3–5 l/ha

NUFARM Wuxal 
Aminocal

Ca–Zn–Mn
Ca – 202.0
Zn – 6.70, 
Mn – 6.70
aminokwasy

3–5 l/ha

POLCALC Polcalc
III Generacji

98% CaCO3 400–1000 kg·ha–1 po 
wschodach lub na oziminy 
wczesną wiosną. 

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

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Wap Mag CaMg 28–16 W zależności od uprawianej 
rośliny i zasobności gleby 
w magnez przyswajalny 
nawóz stosuje się w dawkach 
od 20 do 60 kg MgO/ha, co 
w przeliczeniu na masę nawo-
zu odpowiada 130–480 kg na-
wozu na hektar. Nawóz może 
być stosowany samodzielnie 
lub jako składnik mieszanki 
z innymi nawozami granulo-
wanymi przygotowanej pod 
konkretne potrzeby nawożo-
nej rośliny. 

Nawóz przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne 
o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich 
uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze 
względu na znaczną zawartość magnezu powinien być on stosowany przede 
wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez. 

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Wap Mag 
z mikroelemen-
tami

CaMg 28–16 z B, Cu, 
Mo, Zn

W zależności od uprawianej 
rośliny i zasobności gleby 
w magnez przyswajalny, 
nawóz stosuje się w dawkach 
od 20 do 50 kg MgO/ha, co 
w przeliczeniu na masę na-
wozu odpowiada 130–350 kg 
nawozu na hektar.  

Nawóz przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne 
o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich 
uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze 
względu na znaczną zawartość magnezu powinien być on stosowany przede 
wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
SP. Z O.O.

Dolomit Tlenek magnezu (MgO) 
całkowity + tlenek wapnia 
(CaO) całkowity, % (m/m) 
– min. 45,0%; 
W tym tlenek magnezu 
(MgO) całkowity, % (m/m) 
– min. 15,0%

Dawka nawozu dla gleb bar-
dzo lekkich wynosi od 1 do 2 
t/ha, dla gleb lekkich wynosi 
od 2 do 3 t/ha, dla średnich 
od 3 do 4 t/ha., zaś dla cięż-
kich od 4 do 5 t/ha. Dolomit 
można stosować latem, je-
sienią po zbiorach 9 terminy 
optymalne) lub wiosną pod 
uprawy przedsiewne (termin 
dopuszczalny), najlepiej 3–4 
tygodnie przed planowanym 
wysiewem nasion lub sadze-
niem roślin oraz przed zasto-
sowaniem innych nawozów. 

Dolomit jest popularnym nawozem przeznaczonym do stosowania 
w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, szczególnie na 
glebach bardzo kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych, o niskiej zasobności 
w magnez i wapń. Nawóz efektywnie doprowadza glebę do optymalnych 
wartości pH neutralizując kwasowość gleby. Oprócz działania odkwaszającego 
Dolomit jest cennym nawozem zawierającym wapń i magnez w ilościach 
gwarantujących produkcję „zdrowej żywności”. 

EKODARPOL HUMICALC 
MAG
granulowany

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
25% – wapń CaO
1%  – magnez MgO
3% –  siarka S

100 kg – 2000 kg/ha
(w zależności od pH, zasobno-
ści gleby w składniki pokar-
mowe oraz rodzaju upraw)
Przed siewem lub planowany-
mi uprawkami pozwalającymi 
na przemieszczanie nawozu 
z wierzchnią warstwą gleby 
(do 10 – 15 cm). Humicalc 
Mag rozsiewamy równomi-
ernie na powierzchni pola. 
Nawóz można również 
stosować w uprawach upro-
szczonych. Humicalc Mag 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami miner-
alnymi.

• Humactive complex to ponad 100 kg/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 mikrofl ory bakteryjnej

• Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu 
nawozu

• 100% reactive fastcalc formula – zawiera w 100% szybko reaktywne wapno 
węglanowe, które może podnieść pH nawet o jeden stopień w skali roku.
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EKODARPOL HUMICALC 
MAG
sypki

Skład minimum:
20% – materia organiczna;
60% – kwasy humusowe;
29% – wapń CaO
1%  – magnez MgO
3% – siarka S

100 kg–2000 kg/ha
(w zależności od pH, zasobno-
ści gleby oraz rodzaju upraw)
Przed siewem lub planowany-
mi uprawkami pozwalającymi 
na przemieszczanie nawozu 
z wierzchnią warstwą gleby 
(do 10–15 cm). Można sto-
sować pogłównie przez cały 
okres wegetacji. Humicalc 
Mag rozsiewamy równomier-
nie na powierzchni pola. Na-
wóz można również stosować 
w uprawach uproszczonych. 
Humicalc Mag można stoso-
wać jednocześnie z innymi 
nawozami mineralnymi.

• Humactive complex to ponad 100 kg/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 mikrofl ory bakteryjnej

• Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu 
nawozu

• 100% reactive fastcalc formula– zawiera w 100% szybko reaktywne wapno 
węglanowe, które może podnieść pH nawet o jeden stopień w skali roku.

EKODARPOL Plonar Active 
Magnez + 
Siarka

Skład minimum:
20% – materia organiczna
60% – kwasy humusowe
15% – wapń CaO; 
4,5% – magnez MgO; 
9% – siarka S; 

100 kg – 500 kg/ha (w zależ-
ności od pH, zasobności gleby 
oraz rodzaju upraw)
Przed siewem lub planowany-
mi uprawkami pozwalającymi 
na przemieszczanie nawozu 
z wierzchnią warstwą gleby 
(do 10–15 cm). Można sto-
sować pogłównie przez cały 
okres wegetacji. PLONAR 
ACTIVE rozsiewamy rów-
nomiernie na powierzchni 
pola. Nawóz można również 
stosować w uprawach uprosz-
czonych. PLONAR ACTIVE 
można stosować jednocześnie 
z innymi nawozami mine-
ralnymi.

• Humactive complex to ponad 100 kg/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 mikrofl ory bakteryjnej

• Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu 
nawozu

• 100% reactive fastcalc formula– zawiera w 100% szybko reaktywne wapno 
węglanowe, które może podnieść pH nawet o jeden stopień w skali roku.



ś r o d k i  p o p r a w i a j ą c e  w ł a ś c i w o ś c i  g l e b y

112

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

EKODARPOL HUMUS AC-
TIVE
 NA RESZTKI 
POŻNIWNE

55% kwasy humusowe 
nasycone, w tym :
49% kwasy huminowe, 
1% kwasy  fulwowe, 
5% huminy i ulminy;
oraz minerały utrzymu-
jące wodę w glebie cukry 
wspomagające rozwój 
mikrofl ory bakteryjnej
2 x 0,76 x 105 jtk promie-
niewce,
2 x  0,66 x 105 jtk bakterie 
przetrwalnikujące,
2 x 0,33 x 103 jtk bakterie 
Fluoryzujące Pseudo-
monas,
2 x 0,40 x 104 jtk bakterie 
fosforowe,
2 x 0,38 x 103 jtk mikroor-
ganizmy celuloityczne, 
2 x 0,33 jtk bakterie azo-
tobacter,
2 x 0,59 x 104 jtk grzyby 

10 l Humus Active na resztki 
pożniwne rozcieńczamy 
w 400 l wody w opryskiwaczu 
z uruchomionym mieszadłem 
na 1 ha. Zabiegi zaleca się wy-
konywać na wilgotną glebę, 
krótko przed planowanymi 
uprawkami. Kiedy nie ma 
możliwości przemieszania 
gleby zabieg możemy wyko-
nać krótko przed przewidy-
wanymi opadami lub w czasie 
opadów.
W warunkach przedłużającej 
się suszy należy zwiększyć 
dawkę na resztki pożniwne do 
20 l oraz ilość wody do 600 l 
na 1 ha. Po wykonaniu opry-
sku możliwie szybko należy 
wykonać uprawki pożniwne.
Humus Active na resztki 
pożniwne zalecamy stosować 
wiosną, latem lub jesienią 
w celu przyspieszenia rozkła-
du materii organicznej.

• kompleksowo rozkłada resztki pożniwne,
•  poprawia strukturę gleby,
•  umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, bakterie
• azotobacter asymilują azot z powietrza, pozostałe mikroorganizmy 

przyśpieszają rozkład materii organicznej i uwalniają uwiązane w glebie 
składniki pokarmowe w glebie,

•  ogranicza występowanie chorób odglebowych,
•  podnosi pojemność wodną gleby,
•  przygotowuje glebę do siewu,
•  przywraca naturalną żyzność gleb,
•  podnosi opłacalność produkcji rolnej.

EKODARPOL HUMICO AC-
TIVE

55% kwasy humusowe
0,6% Potas (K2O)
0,4% fosfor (P2O5)

Doglebowo: w dawce 20 l/
ha rozcieńczając w 400 l 
wody. Można stosować 
jesienią i wiosną najlepiej 
przed opadami deszczu lub 
mieszając z glebą. Można
stosować po wschodach roślin 
we wczesnym stadium, by 
możliwie najbardziej pokryć 
glebę opryskiem.
Można stosować z innymi 
produktami stosowanymi 
w formie płynnej doglebowo.
Dolistnie: można stosować do 
każdego oprysku dolistnego 
w ilości 5 l. Można mieszać 
z nawozami i środkami 
dolistnymi pod warunkiem,
że stężenie tych środków 
w oprysku nie przekracza 3%.

•  Podnosi nawet 15-krotnie efektywność wykorzystania składników 
mineralnych z gleby,

• Poprawia strukturę gleb i ich urodzajność,
• Stosując systematycznie podnosi nawet 8-krotnie pojemność wodną gleby,
• Dostarcza do gleby ponad 10 kg czystych kwasów humusowych, które 

stanowią główny składnik próchnicy glebowej,
• Przy zaburzonym stosunku C:N i intensywnym nawożeniu azotem 

optymalizuje warunki do rozwoju mikrofl ory bakteryjnej i przyspiesza 
rozkład resztek pożniwnych,

• Nie wymaga okresu karencji,
• Przy stosowaniu dolistnym, kompleks humusowy wpływa pozytywnie 

na wykorzystanie przez rośliny nawozów lub środków w formie płynnej 
stanowiącej podstawę oprysku,

EKODARPOL Aktywit PM Roztwór melasy 
wraz ze środkami 
przyspieszającymi 
pobieranie składników 
przez roślinę. 

Dodać Aktywit PM przed uży-
ciem do produktów: HUMUS 
ACTIVE, HUMUS ACTIVE 
NA RESZTKI POŻNIWNE 
oraz HUMUS UP.
Dawkowanie zgodne z zale-
ceniami podanymi w opisach 
poszczególnych produktów.

• Znacznie przyspiesza przyrost populacji PM–ów (POZYTYWNYCH 
MIKROORGANIZMÓW). 

AGROCONSULT Agriker Terra 18% kwasy fulwowe, 
18% kwasy huminowe

2–5 l/ha Poprawia właściwości fi zyczne gleby, znacząco wpływa na rozwój 
mikrofl ory glebowej, poprawia pojemność wodną gleby, przyśpiesza 
korzenienie

THE SP. Z O.O. TOTALSOIL Kwasy Humusowe 
pozyskane z Leonardytu

Przedsiewnie i po zbiorach Użyźniacz gleby zawiera silnie skoncentrowane Kwasy Huminowe i fulwowe 
pozyskane z Leonardytu.
Użyźnia glebę, 
odbudowuje próchnicę,
uaktywnia mikroorganizmy,
humifi kuje resztki pożniwne,
oczyszcza i rekultywuje glebę

THE SP. Z O.O. BACTERBASE Mikroorganizmy 
Skierniewickie z gatunku 
Bacillus

Stosować doglebowo oraz 
dolistnie od momentu 
rozpoczęcia wzrostu 
wegetacyjnego co 2–3 
tygodnie. 2–3 razy w sezonie

Duża skuteczność biostymulującego i ochronnego działania na wszelkie 
uprawy. Zawarte w produkcie pożyteczne bakterie stymulują wzrost roślin, 
zwiększają dostępność fosforu, azotu, potasu, żelaza, manganu i innych 
mikroelementów. Zauważalne działanie ochronne przeciwko patogenom 
roślin i gleby.

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 Startus Active 
Duo 

9,5% azot całkowity
3,9 % fosfor
7,9% potas
6,3% kwasy humusowe 
16,5% całkowity ekstrakt 
humusowy 

3–5 l/ha.
Nawóz należy stosować  
przed jesienią/ wiosną od 4 
liścia do końca krzewienia

Aktywizuje rozwój systemu korzeniowego; poprawia rozwój immunologiczny 
i kondycję roślin; skutecznie likwiduję niedobory składników pokarmowych 
azotu, fosforu i potasu

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



NAWOZENIE 2019
..

ś r o d k i  p o p r a w i a j ą c e  w ł a ś c i w o ś c i  g l e b y

113

Firma Nazwa handlowa Skład Dawka/Termin Właściwości produktu. Uwagi

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 AC-
TIVE

55% kwasy humusowe 
nasycone, w tym:
49% kwasy huminowe, 
1% kwasy  fulwowe, 
5% huminy i ulminy;
oraz
0,76 x 105 jtk Promie-
niewce,
0,66 x 105 jtk Bakterie 
przetrwalnikujące,
0,33 x 103 jtk Bakterie Flu-
oryzujące Pseudomonas,
0,40 x 104 jtk Bakterie 
fosforowe,
0,38 x 103 jtk Mikroorgani-
zmy celuloityczne, 
0,33 jtk Bakterie Azoto-
bacter,
0,59 x 104 jtk Grzyby 

20 l/ha wiosną po ruszeniu 
wegetacji roślin 
20 l/ha jesienią przed 
planowanymi uprawkami

• 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

EKODARPOL HUMUS UP Próchnica Pokarmowa,
1 x 105 jtk Promieniowce,
0,34 x 105 jtk Bakterie 
przetrwalnikujące,
2653,33 x 103 jtk bakterie 
fl uoryzujące Pseudomonas,
1267 x 104 jtk bakterie 
fosforowe,
0,83 x 103 jtk mikroorgani-
zmy celuloityczne,
3,67 jtk bakterie azoto-
bacter,
0,43 x 104 jtk grzyby
Naturalne enzymy stymu-
lujące wzrost

Nalistnie – w okresie 
wegetacji, możemy stosować 
po każdorazowym oprysku 
chemicznym. Opryski 
wykonywać 2,5% 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).



114

Nawożenie w strukturze kosztów 
zajmuje najbardziej znaczącą 

pozycję i ogólnie szacowane jest na 
40–60% wszystkich kosztów uprawy. 
Niezmiernie ważne jest, by poziom 
nawożenia współgrał z pozostałymi 
ogniwami agrotechnicznymi i był  
odpowiednio dostosowany do warun-
ków panujących na polu i do pozio-
mu uzyskiwanego plonu.

Nawożenie wapniem 
i odpowiednie pH gleby

By zapewnić najwyższą opłacal-
ność produkcji, w uprawie rzepaku, 
ogromne znaczenie ma dobór odpo-
wiedniego stanowiska. Opłacalność 
produkcji jest uzależniona od jakości 
gleby jednak podstawowe znaczenie 
ma jej odpowiednie pH. Planując 
wysiew rzepaku na wybranej działce 

rolnej, uprawę należy rozpocząć od 
nawożenia wapniem, a właściwie od 
uregulowania odczynu gleby. 

Jeszcze niedawno temat poprawy 
kwasowości rozpatrywany był 
wyłącznie w kategorii długotermi-

nowej. Wraz z pojawieniem się ofer-
ty rynkowej na szybko działające 
wapna granulowane, producenci 
rolni uzyskali dodatkowe narzędzie 
pozwalające na korektę pH w szyb-
kim czasie. 

Tabela 1. Pobranie fosforu P2O5 (kg/ha) przez rośliny rzepaku w plonie 1t/ha 
nasion i odpowiednim plonie korzeni i słomy (Budzyński, Ojczyk 1996)

nasiona słoma korzenie ogółem

16 11,5 2,5 30

Tabela 2. Racjonalne dawki P2O5 pod rzepak ozimy (Budzyński, Ojczyk 1996)

Zasobność gleby
Poziom  uzyskiwanych plonów t/ha

2 3 4

Duża i bardzo duża 40 50 65

Średnia 70 80 95

Niska i bardzo niska 90 100 115

Racjonalne 
nawożenie rzepaku 
Racjonalne 
nawożenie rzepaku 

Wysokie ceny surowca olejarskiego w Polsce skłaniają do inwestowania 
w uprawę roślin oleistych. Należy więc przewidywać, że „apetyt” na 
uprawę rzepaku w sezonie 2016/2017 zapewne wzrośnie. Pomimo bardzo 
optymistycznych prognoz co do opłacalności uprawy warto zawsze 
zwrócić uwagę na optymalizację nakładów, by w maksymalny sposób 
skorzystać z dobrej koniunktury.

dr Marek Tański
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Zastosowanie wysoko reaktywne-
go nawozu wapniowego, na przykład 
kredy granulowej w ilościach 500–
1000 kg znacznie poprawia zaopatrze-
nie w wapń i poprawia ogólne para-
metry gleby. W przypadku uprawy 
rzepaku na polach o pH niższym od 6, 
uzyskanie zadowalającego plonu jest 
raczej ryzykowne i w wysokim stop-
niu zależne od przebiegu  pogody. Na 
polach kwaśnych, producentom rol-
nym bardziej dają się bowiem we 
znaki  mrozy zimą i okresy suszy pod-
czas wiosennej wegetacji. Pól kwa-
śnych nie da się jednak przygotować 
do uprawy natychmiast. W warun-
kach, gdy odczyn gleby schodzi poni-
żej 5,5,  nawozy wapniowe powinny 
być zastosowane pod przedplon, 
a nawet dwa lata wcześniej. 

Rzepak pobiera większe ilości 
wapnia niż na przykład rośliny zbo-
żowe. Przy plonach rzędu 4 tony 
z ha, plantacja pobiera z hektara ilo-
ści oscylujące w granicach 100 kg 
CaO i więcej. Zaopatrzenie uprawy 
w wapń zwykle nie jest determino-
wane przez dostępność tego makro-
elementu w glebie, jednak w przy-
padku kłopotów z dostępnością, jego 
niedobory są odczuwalne w postaci 
problemów z utrzymaniem turgoru 
rośliny i pobraniem pozostałych 
składników pokarmowych. 

WAPNO

y Opłacalność produkcji jest uzależniona od jakości gleby 
jednak podstawowe znaczenie ma jej odpowiednie pH. 

y W przypadku uprawy rzepaku na polach o pH niższym 
od 6, uzyskanie zadawalającego plonu jest raczej 
ryzykowne i w wysokim stopniu zależne od pogody.

y Gdy odczyn gleby schodzi poniżej 5,5, nawozy 
wapniowe powinny być zastosowane pod przedplon, 
a nawet dwa lata wcześniej. 

FOSFOR

y Fosfor wpływa bezpośrednio na budowę systemu 
korzeniowego.

y Najlepsze efekty nawożenia uzyskuje się przy jesiennej 
aplikacji.

y Przy wysiewie w szerokie rzędy pozytywne rezultaty 
przynosi stosowanie fosforu w formie zlokalizowanej 
przy użyciu specjalnych maszyn do technologii uprawy 
pasowej czy szerokorzędowej

POTAS

y Potas reguluje gospodarkę wodną, zwiększa odporność 
roślin na suszę,  na choroby i wyleganie  oraz poprawia 
ich mrozoodporność.

y Na glebach, które nie posiadają zdolności do 
magazynowania potasu warto zastanowić się nad 
podzieleniem zaplanowanej dawki i rozdzieleniem jej 
na nawożenie jesienne i wiosenne.

AZOT

y Bez azotu nie jest możliwe osiągnięcie odpowiedniego 
pokroju, a co za tym idzie – właściwego przygotowania 
do przetrwania niekorzystnych warunków pogodowych 
w czasie spoczynku zimowego

y Słoma z poprzedzającej uprawy rzepaku rośliny 
przedplonowej jest również źródłem azotu. 
W początkowym okresie, przyorane resztki nie 
dostarczają, a nawet pogłębiają defi cyt składnika 
w glebie ze względu na konieczność odżywienia fl ory 
bakteryjnej, rozkładającej słomę.

y Najlepsze rezultaty w nawożeniu azotowym jesienią 
uzyskuje się przy wniesieniu azotu w formie 
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Nawożenie fosforem
Fosfor w roślinie odpowiada za 

gospodarkę energetyczną, więc bierze 
udział we wszystkich procesach fizjo-
logicznych rośliny. Braki fosforu 
w roślinie, wynikające z niskiej jego  
zawartości w glebie lub kłopotów 
z pobraniem uwidaczniają się 
w postaci przebarwień roślin na kolor 
sinopurpurowy oraz w ogólnym spo-
wolnieniu wzrostu. 

Fosfor wpływa bezpośrednio na 
budowę systemu korzeniowego. Rów-
nomierne rozłożenie składnika w jak 
najgłębszym profilu pozwala na uzy-
skanie rozbudowanego systemu 
korzeniowego, przenikającego struk-
turą korzeni włośnikowych dużą par-
tię profilu glebowego. Rozbudowany 
system korzeniowy zapewnia z kolei 
dobre zaopatrzenie rośliny w wodę 
i składniki pokarmowe. 

Ze względu na powolne prze-
mieszczanie w glebie, fosfor nie jest 
wypłukiwany z profilu glebowego. 
Wysokie potrzeby w stosunku do fos-
foru rośliny wykazują głównie w okre-
sie wzrostu młodocianego oraz przy 
tworzeniu nasion. Biorąc pod uwagę 
powyższe fakty, najlepsze efekty 
nawożenia tym składnikiem uzyskuje 
się przy jesiennej aplikacji. 

Na uzyskanie plonu rzędu 4 ton 
rzepak zużywa około 120 kg fosforu. 
Nie oznacza to, że taka powinna być 
ogólna dawka wniesiona w nawozach. 

Wielkości te powinny być skorygowa-
ne w zależności od ogólnej zasobności 
gleby i jej kwasowości, wyrażonej 
w pH gleby. Należy bowiem pamiętać, 
że na glebach kwaśnych fosfor bloko-
wany jest przez jony żelaza i glinu, na 
glebach zasadowych zaś przez jony 
wapnia. Trwałość wiązania jonów 
żelazowych i glinowych jest większa 
i bardziej determinuje dostępność 
składnika dla rośliny uprawnej. Korek-
ta dawki fosforu w oparciu o ilości 
wniesione z resztkami rośliny przed-

plonowej nie jest znacząca gdyż zgod-
nie z danymi publikowanymi przez 
angielską organizację doradczą HGCA 
(tab. 3.) w jednej tonie świeżej masy 
słomy zbożowej wprowadza się do 
gleby zaledwie około 1,5 kg P2O5, które 
na dodatek zasilają  glebę w rozłoże-
niu na lata. Dodatkowo z załączonej 
tabeli 1. można wnioskować, że pra-
wie połowa potrzebnego w uprawie 
rzepaku fosforu zostaje na polu wraz 
z przyoranymi resztkami pożniwny-
mi. Ostateczne nawożenie, jakie 
powinno zostać zastosowane pod rze-
pak przedstawia tabela 2. 

W nawożeniu fosforem liczy się 
ogólna ilość wniesionego składnika, 
zaś pod względem jakościowym 

nawozy różnią się nieznacznie jako-
ścią i dostępnością składnika. Do 
nawożenia jesiennego nadają się 
zarówno nawozy fosforanowe jak 
i superfosfaty i nabudowane na nich 
wieloskładnikowe nawozy mineral-
ne. 

Dla jeszcze większego uproszcze-
nia ustalenia dawki nawozowej warto 
dodać, że najczęściej praktyka rolni-
cza zamyka dawki nawozów fosforo-
wych w ilościach 50–70 kg P2O5. 

W nowych technologiach, przy 
wysiewie w szerokie rzędy pozytywne 
rezultaty przynosi stosowanie fosforu 
w formie zlokalizowanej przy użyciu 
specjalnych maszyn do technologii 
uprawy pasowej czy szerokorzędowej, 

W początkowym okresie przyorane resztki nie 
dostarczają, a nawet pogłębiają defi cyt azotu 
w glebie ze względu na konieczność odżywienia 
fl ory bakteryjnej rozkładającej słomę. 
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pozwala to na dodatkowe oszczędno-
ści w ilości zużytego nawozu.

Nawożenie potasem
W okresie jesiennym właściwe 

zaopatrzenie w potas odpowiada za 
przygotowanie rośliny do zimy. Więk-
szego znaczenia nawożenie potasowe 
nabiera w okresie wiosennym.

Z powodu bezpośredniej odpo-
wiedzialności za otwieranie i zamy-
kanie aparatów szparkowych, potas 
reguluje gospodarkę wodną, zwięk-
sza odporność roślin na suszę, na 
choroby i wyleganie  oraz poprawia 
ich mrozoodporność. Wiosną roślina 
zaczyna budować masę wegetatywną 
więc najważniejsze, żeby składnik 
ten był dostępny w odpowiedniej ilo-
ści po ruszeniu wiosennej wegetacji.

Potas jest składnikiem, którego 
dostępność dla roślin rzepaku jest 
silnie regulowana przez jakość gleby, 
a przede wszystkim przez jej skład 
granulometryczny. Najmniejszą 
zawartością potasu charakteryzują 
się gleby torfowe i piaszczyste. Dobrą 
zawartością potasu charakteryzują 
się regularnie nawożone składnikiem 
gleby gliniaste. Pomimo pokaźnych 
zasobów potasu w glebie, szacowa-
nych nawet na 50 ton w warstwie 
ornej, dla roślin dostępne jest zaled-
wie kilkadziesiąt kilogramów. Chcąc 
w całości zaspokoić potrzeby planta-
cji rzepaku na potas, konieczne jest 
dostarczanie go roślinom w formie 
nawozów zawierających składnik. 
Racjonalne dawki potasu powinny 
więc zakładać nawożenie na pozio-
mie wartości podanych w tabeli 5.

Przy zakładanym plonie, poziom 
nawożenia potasowego powinien 
oscylować w granicach około 130 kg 
K2O. Pomniejszony powinien być 
o potas powstały z rozkładu przyora-
nych resztek pożniwnych (tabela 3.), 
czyli o około 30–50 kg. 

Na glebach, które nie posiadają 
zdolności do magazynowania potasu 
warto zastanowić się nad podziele-
niem zaplanowanej dawki i rozdziele-
niem jej na nawożenie jesienne i wio-
senne. Jesienią – przed siewem rośli-
ny uprawnej lub pod orkę, wiosną – 
posypowo, możliwie jak najwcześniej, 
nawet przed ruszeniem wegetacji. 
Warto pamiętać że potas można stoso-
wać w postaci soli potasowej lub 
nawozów wieloskładnikowych a coraz 
większym zainteresowaniem cieszą 

się nawozy, które oprócz potasu 
zawierające siarkę i magnez.

Nawożenie azotowe 
Azot podany jesienią nie różnicu-

je bezpośrednio plonu, jednak wpły-
wa na ogólny rozwój rośliny i odpo-
wiednie ukształtowanie przed zimą. 
Bez azotu nie jest możliwe osiągnię-
cie odpowiedniego pokroju, a co za 
tym idzie, właściwego przygotowa-
nia do przetrwania niekorzystnych 
warunków pogodowych w czasie 
spoczynku zimowego.  

Jesienią rzepak do ukształtowania 
rośliny o 6 liściach pobiera z gleby 
około 20 kg N, na wytworzenie plan-
tacji składającej się z roślin 
o 8 liściach potrzebne jest już 45 kg 
a na większe rośliny, czyli 12 liści, 
potrzeba aż 75 kg. Część azotu pocho-
dzi z naturalnych zasobów gleby, 
część trzeba uzupełnić. Słoma 
z poprzedzającej uprawy rzepaku 
rośliny przedplonowej jest również 
źródłem azotu, jednak na jej rozłoże-
nie do form mineralnych potrzeba 
czasu. Co ważne, w początkowym 
okresie przyorane resztki nie dostar-
czają, a nawet pogłębiają deficyt 
składnika w glebie ze względu na 
konieczność odżywienia flory bakte-
ryjnej rozkładającej słomę. Dlatego 

też przy ustalaniu jesiennego nawo-
żenia azotem należy dołożyć dodat-
kowe kilogramy nawozu azotowego, 
pozwalającego zintensyfikować życie 
biologiczne gleby w celu przyspie-
szenia rozkładu resztek po roślinie 
przedplonowej. 

Azot zostaje wniesiony najczęściej 
razem z nawozami wieloskładniko-
wymi. Ilość ta jednak jest niewystar-
czająca na pokrycie pełnych potrzeb 
więc reszta potrzebnego składnika 
powinna być uzupełniona nawozami 
azotowymi. Najlepsze rezultaty 
w nawożeniu azotowym jesienią uzy-
skuje się przy wniesieniu azotu w for-
mie mocznikowej. Wybór mocznika 
jako nawozu azotowego jest nieprzy-
padkowy. Forma amidowa wolno roz-
kładająca się pozwala na wolniejsze 
dostarczenie azotu, a w przypadku 
ochłodzenia następuje zatrzymanie 
rozkładu do formy azotanowej, pobu-
dzającej produkcję hormonów roślin-
nych, a przez to osłabiającej odpor-
ność na zimowanie. 

Nawożenie magnezem 
i siarką

W nawożeniu rzepaku, oprócz 
azotu, fosforu i potasu, ważnymi 
składnikami są magnez i siarka. 
W warunkach polskiego klimatu, 

SIARKA

y W warunkach niedoboru siarki, najpierw pojawiają 
się na liściach, szczególnie młodszych,  żółte plamy 
i wygięcia blaszki liściowej.

y Zalecane są nawozy mineralne zawierające siarkę 
i dodatkowo dolistne dokarmianie siedmiowodnym 
siarczanem magnezowym, 5% wodnym roztworem tej 
soli w 1–2 opryskach.

y Siarka wprowadzona do gleby w okresie jesiennym 
pozytywnie wpływa na pobranie azotu oraz 
przygotowanie roślin do zimowania.

MAGNEZ

y Niedobory magnezu ujawniają się w postaci 
marmurkowatych przebarwień, pojawiających się 
głównie na starszych liściach.

y Niedobory magnezu często występują już w okresie 
jesiennych chłodów, ponieważ w niskiej temperaturze 
rzepak nie może pobrać wystarczającej ilości składnika.
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niedobory magnezu często występują 
już w okresie jesiennych chłodów, 
ponieważ przy niedoborowej zawar-
tości pierwiastka w glebie, w niskiej 
temperaturze rzepak nie może pobrać 
wystarczającej ilości składnika. Nie-
dobory magnezu ujawniają się 
w postaci marmurkowatych przebar-
wień, pojawiających się głównie na 
starszych liściach. 

Na glebach obojętnych i zasado-
wych, zaleca się stosowanie nawo-
zów dolomitowych z wysoką zawar-
tością magnezu. Nawóz taki należy 
rozsiać na ścierń po zbiorze przed-
plonu i zmieszać z glebą. Na glebach 
o gorszym pH, w celu zapewnienia 
szybkiego działania magnezu, zaleca-
ne jest stosowanie nawozów magne-
zowych w formie siarczanowej. Naj-
częściej wybieranym jest nawóz pota-
sowo-magnezowo-siarkowy – Korn 
Kali. Coraz większego znaczenia 
nabierają kizeryty, siarczany magne-
zu. O rosnącej potrzebie stosowania 
tego typu nawozów świadczy ich 
coraz większa oferta handlowa jak 
również lepsze dostosowanie do 
potrzeb klienta, widoczne w przygo-
towaniu form granulowanych. 

W warunkach niedoboru siarki, 
najpierw pojawiają się na liściach, 
szczególnie młodszych,  żółte plamy 
i wygięcia blaszki liściowej. Objawy 

niedoboru składnika mylone są czę-
sto z objawami braku magnezu, przy 
czym brak siarki bardziej widoczny  
jest na liściach młodszych, magnezu  
zaś na starszych.

Problem nawożenia siarką zaczy-
na w Polsce występować w ostatnich 
latach, po radykalnym ograniczeniu 
emisji siarki przez przemysł. Pro-
blem szczególnie uwidacznia się 
w regionach Polski północno- 
wschodniej. Samo wprowadzenie do 
uprawy tzw. dwuzerowych odmian 
rzepaku i stosowanie wysoko skon-
centrowanych nawozów wieloskład-
nikowych typu NPK stwarza zwięk-

szone zapotrzebowanie rzepaku na 
siarkę. W warunkach agrotechnicz-
nych nakierowanych na uzyskanie 
wysokiego plonowania zalecane są 
nawozy mineralne zawierające siar-
kę i dodatkowo dolistne dokarmianie 
siedmiowodnym siarczanem magne-
zowym, 5% wodnym roztworem tej 
soli w 1–2 opryskach. Nawozy zawie-
rające siarkę to przede wszystkim 
siarczany amonu, magnezu, wapnia, 
lub również nawozy wieloskładniko-
we w których skład wchodzą wymie-
nione komponenty.

Dolistne dokarmianie rzepaku zale-
cane jest w fazach szczególnie dużych 

potrzeb pokarmowych tej rośliny. 
W okresie jesiennym, na plantacjach 
z widocznym niedoborem magnezu 
lub siarki, zaleca się 1 lub 2 opryski 5% 
wodnym roztworem siedmiowodnego 
siarczanu magnezowego. 

Siarka wprowadzona do gleby 
w okresie jesiennym pozytywnie 
wpływa na pobranie azotu oraz przy-
gotowanie roślin do zimowania. Ze 
względu na duże wypłukiwanie tego 
składnika, zakłada się niewielkie 
nawożenie tym pierwiastkiem, prze-
liczona na około 25 kg SO3 w okresie 
jesiennym, Reszta potrzebnej dawki 
wprowadzona jest wiosną.

Właściwie nawożona plantacja 
dobrze zimuje dzięki właściwie 
ukształtowanej roślinie oraz, zgroma-
dzeniu w szyjce korzeniowej składni-
ków, pozwalających na żywienie 
w okresie kłopotów z pobraniem 
makro- i mikroelementów z gleby. 
Rośliny dobrze zaopatrzone w okre-
sie jesiennym szybko startują wiosną 
i wysoko plonują.

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych w słomie (kg/t) w świeżej masie 
(HGCA 2012)

P2O5 K2O MgO

Pszenica ozima jęczmień ozimy 1,2 9,5 1,3

Pszenica jara, jęczmień jary 1,5 12,5 1,2

Owies 1,6 16,7 2,2

Rzepak 2,2 13 b.d

Żyto 2,1 10 1

Groch 3,9 20 1,7

Tabela 6. Średnie dawki magnezu (MgO) i siarki (S) w nawożeniu rzepaku w kg/ha
Plon nasion (dt z ha) MgO S

do 30 30 40

31-40 40 50

Tabela 4. Pobranie potasu K2O (kg/ha) przez rośliny rzepaku w plonie 30 dt/ha 
nasion i odpowiednim plonie korzeni i słomy. (Szukalski i in. 1985)

Nasiona Słoma Korzenie Ogółem

10 60 12 82

Tabela 5. Zalecane dawki potasu K2O pod rzepak ozimy (Budzyński, Ojczyk 
1996)

Zasobność gleby
Poziom uzyskiwanych plonów dt/ha

20 30 40

Duża i bardzo duża 70 90 135

Średnia 105 115 160

Niska i bardzo niska 120 145 180

Właściwie nawożona plantacja dobrze zimuje dzięki 
właściwie ukształtowanej roślinie oraz, zgromadzeniu 
w szyjce korzeniowej składników. Rośliny dobrze 
zaopatrzone w okresie jesiennym szybko startują 
wiosną i wysoko plonują.



119NAWOZENIE 2019
.

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

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Do 390 kg/min

Limiter V+ 
regulowany elektrycznie 

200 Hz technika ważenia 
z czujnikiem pochylenia

Do 33 ha/h

Szerokość robocza do 36 m

Najnowocześniejsza komunikacja 

ISOBUS

P.U.P. Agromix Sp. z o.o. 
Rojęczyn 36

64-130 Rydzyna
tel. (65) 538 81 67

(65) 538 81 81
www.agromix.agro.pl

Prędkość robocza do 30 km/h Zbiornik o pojemności 

1700 do 4200 litrów
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Ważnym elementem wyposaże-
nia nowoczesnych rozsiewa-

czy, mającym wpływ na oszczędne 
gospodarowanie nawozami, jest 
waga, która dodatkowo eliminuje 
konieczność kalibrowania maszyny. 
Zamiast niej do komputera pokłado-
wego maszyny wpisuje się rodzaj 
nawozu oraz jego dawkę na hektar. 
Komputer utrzymuje tę dawkę, steru-
jąc automatyczną regulacją stopnia 
otwarcia zsuw i ilości przepływające-
go nawozu.

Postęp techniczny i technologicz-
ny w zakresie nawożenia mineralne-
go sprawia, że współczesne rozsie-
wacze do nawozów są maszynami 
coraz bardziej złożonymi pod wzglę-
dem konstrukcji i wyposażenia. Na 
krajowym rynku maszyn rolniczych 
są oferowane przez producentów 
krajowych i zagranicznych. Przedsta-
wiamy propozycję kilku z nich.

Unia Group
Rozsiewacz przyczepiany RCW 

120TD to uniwersalna maszyna słu-
żąca do wysiewu nawozów i wapna. 
Skrzynia ładunkowa o pojemności 
12 tys. l jest podzielna przez ładow-
ność samochodów dowożących 
wapno na pole. Rozsiewacz jest 
wyposażony w resorowany tandemo-
wy układ jezdny z kołami o rozmia-
rze 600/55 R22.5. Do amortyzacji 
zaczepu służą dwie solidne sprężyny 
usytuowane między dyszlem a ramą 

rozsiewacza. Standardowo RCW 
120TD jest wyposażony w hydrau-
liczny napęd taśmy i mechaniczny – 
od WOM ciągnika – tarcz rozsiewają-
cych. Dostępna jest również wersja 
napędu taśmy od  koła ostrogowego.  
Opcjonalnie wszystkie funkcje roz-
siewacza mogą być sterowane za 
pośrednictwem komputera Superior. 
Szerokość robocza maszyn jest uza-
leżniona od rodzaju rozsiewanego 
materiału. Dla nawozów dochodzi do 
48 m, dla wapna – od 8 do 16 m. 

Aby zachować jak najwyższą pre-
cyzję i zmniejszyć straty podczas 
dystrybucji materiałów pylistych, 
producent zaproponował belkę 
wysiewającą o szerokości 12 m, dzie-

loną na dwie części po 6 m każda na 
lewą i prawą stronę maszyny. Do roz-
prowadzania wysiewanego nawozu 
na całej szerokości belki służą prze-
nośniki ślimakowe o średnicy 
150 mm. Belka jest napędzana dwoma 
silnikami hydraulicznymi, do pozy-
cji transportowej składana hydrau-
licznie z kabiny ciągnika. Funkcja 
częściowego złożenia belki ułatwia 
wykonywanie nawrotów na końcu 
pola, bez ryzyka zahaczenia o prze-
szkody terenowe lub o powierzchnię 
pola a wybojach. Napełnianie zbior-
nika odbywa się pneumatycznie za 
pośrednictwem rury skierowanej 
bezpośrednio do zbiornika. Wyposa-
żeniem obowiązkowym w takim 

Rozsiewacze nawozów 
– precyzja i wydajność

Ze względu na wysokie ceny nawozów mineralnych, nawożenie nimi 
upraw stanowi poważną pozycję w budżecie gospodarstw. Znaczącą 
redukcję kosztów tego zabiegu umożliwiają nowoczesne rozsiewacze, 
zapewniające wysoką wydajność i precyzję jego wykonania, zwłaszcza te, 
które są wyposażone w system sterowania wysiewem za pomocą sygnału 
GPS. System ten gwarantuje dokładne dopasowanie szerokości rozsiewu 
nawozu do kształtu pola, dzięki czemu eliminuje nakładki i omijaki na 
polach o nieregularnym obrysie. 

Exacta TL Geospread to największy model rozsiewaczy nawozów oferowanych przez fi rmę 
Kverneland Fot. fi rmowa

Jan Przyrowski
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zestawieniu jest plandeka skrzyni 
ładunkowej, która uszczelnia cały 
układ podczas załadunku i pracy.

Kuhn
W ofercie francuskiej firmy Kuhn 

na szczególną uwagę zasługują roz-
siewacze zawieszane serii Axis, 
w skład której wchodzą modele 
o pojemności zbiornika od 1000 do 
4200 l i szerokości wysiewu od 12 do 
50 m. Standardowo wyposażono je 
w opatentowany przez niemiecką 
firmę Rauch system EMC (Electronic 
Massflow Control, czyli elektronicz-
ny pomiar przepływu masy), umożli-
wiający pomiar i automatyczną regu-
lację przepływ nawozu niezależnie 
na lewej i prawej tarczy wysiewają-
cej. Co sekundę pozycja zasuw wzglę-
dem wylotów nawozowych jest regu-
lowana w zależności do momentu 
obrotowego, mierzonego na każdej 
tarczy osobno. Ta technologia ma 
wiele zalet, między innymi zachowa-
nie prawidłowej dawki wysiewu na 
każdej tarczy oraz eliminacja ryzyka 
zablokowania wylotu nawozowego, 
ponieważ system EMC natychmiast 
wykrywa i koryguje wszelkie zmiany 
natężenia przepływu. Rozsiewacze 
nawozu Axis są również wyposażone 
w system zmiennej szerokości robo-
czej (Section Control). 

W celu optymalnego dostosowa-
nia wysiewu w każdym miejscu na 

polu maszyna jest wyposażona w sys-
tem GPS Control Ready z wbudowa-
nymi dwiema aplikacjami. Aplikacja 
Optipoint służy do ustalenia opty-
malnego momentu otwierania 
i zamykania zasuw dla każdego 
nawozu na podstawie jego cech lot-
nych, natomiast aplikacja Varispread 
– sterowana ręcznie lub za pomocą 
GPS – do zmiany szerokości roboczej 
w zakresie 4 sekcji (po dwie z każdej 
strony), w celu ograniczenia nad-
miernego dawkowania nawozu na 
klinach pola. Nawóz jest dozowany 
w odpowiedniej dawce i we właści-
wym miejscu na tarczach dzięki 
nowatorskiemu systemowi współo-
siowej regulacji CDA. 

Rozsiewacze nawozów Axis są 
sterowane z kabiny ciągnika za 
pośrednictwem sterownika elektro-
nicznego Quantron A. Są przystoso-
wane do współpracy z wieloma sys-
temami GPS i w pełni kompatybilne 
z technologią ISOBUS. Monitorowa-
nie wysiewu może odbywać się 
z kabiny ciągnika za pomocą termi-
nala CCI lub VT 50 komputera ISO-
BUS ciągnika, natomiast do określe-
nie ilości nawozu pozostałego 
w zbiorniku służy rama ważąca. 

Bogballe
Specjalizująca się w produkcji roz-

siewaczy nawozów duńska firma Bog-
balle oferuje rolnikom dwie serie 

maszyn zawieszanych. Dla małych 
i średnich gospodarstw są przeznaczo-
ne modele serii L o pojemności zbior-
ników od 500 do 2050 l szerokości 
wysiewu od 10 do 18 lub od 12 do 24 
m, dla dużych serii M o pojemności 
zbiorników od 2675 do 5550 l i szero-
kości pracy od 12 do 42 m. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że flagowy 
model M6W plus ze zbiornikiem 
o pojemności 5050 l i nośności 6000 kg 
jest największym dostępnym na rynku 
rozsiewaczem zawieszanym.

Idealny wysiew normalny i gra-
niczny uzyskuje się dzięki możliwo-
ści zastosowania dwóch kierunków 
obrotów tarcz wysiewających. Przy 
wysiewie normalnym (in-center) tar-
cze wysiewające kręcą się w kierun-
ku „do siebie” i rozprowadzają nawóz 
czterokrotnie. W ten sposób następu-
je czterokrotne pokrycie, co daje ide-
alny obraz wysiewu. Tryb off-center 
jest stosowany do wysiewu granicz-
nego. Tarcze wysiewające obracają 
się wówczas w kierunku „od siebie”, 
a rozprowadzenie nawozu daje 2 
różne obrazy wysiewu – osobno dla 
lewej i prawej strony. Takie rozwiąza-
nie zapewnia idealne rozprowadze-
nie nawozu zarówno po stronie pola, 
jak i po stronie jego skraju. 

Przy wysiewie na polach o kształ-
cie klina szerokość robocza jest regu-
lowana w zależności od charaktery-
styki danego pola. Jednocześnie regu-

Rozsiewacz M6W plus fi rmy Bogballe to największy dostępny na rynku rozsiewacz zawieszany Fot. producenta
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lowane jest dozowanie, aby zminima-
lizować ryzyko rozsiewania zbyt dużej 
lub zbyt małej ilości nawozu. Regula-
cję wykonuje się po obu stronach 
rozsiewacza: ręcznie za pomocą urzą-
dzeń Calibrator lub ISOBUS Control-
ler albo automatycznie za pośrednic-
twem GPS. Dalszą optymalizację 
wysiewu na polach o kształcie klina 
umożliwia system Control Dynamic 
poprzez dynamiczną regulację obrazu 
wysiewu po lewej lub prawej stronie 
rozsiewacza. Można ją przeprowadzić 
ręcznie przy użyciu urządzeń Calibra-
tor Zurf lub ISOBUS Controller albo 
automatycznie za pośrednictwem 
GPS. Rozprowadzenie nawozu jest 
w pełni zoptymalizowane, punkt 
padania nawozu jest regulowany 
automatycznie. Jednocześnie jest 
regulowane dozowanie, odpowiednio 
dla aktualnej szerokości roboczej. 
Dzięki temu zachowane zostają zalety 
czterokrotnego pokrycia wysiewu in-
center, przy czym system nie wymaga 
żadnych dodatkowych ustawień.

Kverneland
Norweska firma Kverneland jest 

największym na świecie producen-
tem pługów, co nie oznacza, że jej 

oferta ogranicza się wyłącznie do 
tych narzędzi. W swoim portfolio ma 
kilkanaście modeli zawieszanych 
rozsiewaczy nawozów Exacta. Naj-
mniejszy z nich – Exacta EL ze zbior-
nikiem o pojemności 700 l rozsiewa 
nawóz na szerokość od 9 do 18 m, 
największy – Exacta TLX Geospread 
jest wyposażony w zbiornik o pojem-
ności 3900 l, a jego szerokość robo-
cza wynosi od 24 do 40 m. Rozsiewa-
cze są kompatybilne ze standardem 
ISOBUS oraz wyposażone w wagę 
z czujnikiem referencyjnym, który 
automatycznie koryguje wstrząsy. 
Dzięki temu nawet w skrajnie nie-
równym terenie zawsze uzyskuje się 
dokładny pomiar masy nawozu, co 
przekłada się na precyzję jego wysie-
wu.

Najbardziej zaawansowane tech-
nologicznie modele rozsiewaczy 
Kverneland to Exacta TL Geospread 
i Exacta TLX Geospread. W pierw-
szym z nich punkt padania nawozu 
na tarczę, a  tym samym szerokość 
wysiewu, można regulować indywi-
dualnie dla każdej z nich za pomocą 
siłowników elektrycznych z pozio-
mu terminalu ISOBUS. Po wykupie-
niu dodatkowego modułu oprogra-

mowania Geocontrol do komputera 
IsoMatch Tellus można uzyskać jesz-
cze większą dokładność nawożenia. 
Szerokość robocza, dzielona na dwu-
metrowe sekcje, jest automatycznie 
regulowana za pomocą sygnału GPS. 
Dostosowując szerokość wysiewu do 
kształtu pola, rozsiewacz jednocze-
śnie dobiera odpowiednią dawkę 
nawozu do zmieniającej się szeroko-
ści roboczej. 

Model Exacta TLX GEOSPREAD 
jest oferowany z nowo zaprojektowa-
nym systemem CentreFlow. Rozsie-
wacz jest wyposażony w osiem łopa-
tek o wysokiej wydajności na każdej 
tarczy wysiewającej, co zapewnia 
perfekcyjny rozkład nawozu nieza-
leżnie od tego, jak szybko porusza się 
ciągnik. Z dwumetrowymi sekcjami, 
czterema czujnikami wagowymi oraz 
czujnikiem referencyjnym, Exacta 
TLX Geospread może wykonywać 
wysiew z wysoką prędkością w każ-
dych warunkach. Rozsiewacz jest 
w pełni kompatybilny z systemem 
ISOBUS, można nim sterować za 
pomocą komputera IsoMatch Tellus, 
IsoMatch Tellus GO lub jakiegokol-
wiek innego kompatybilnego termi-
nala ISOBUS.

Rozsiewacz nawozów przyczepiany RCW 120DT z belką wysiewającą zapewnia precyzyjny wysiew nawozów pylistych






