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Drodzy Czytelnicy
Mogłoby się wydawać, że o zasadach nawożenia roślin 

wszyscy wszystko już wiedzą, a publikacje tego typu jak 
nasz KATALOG nie są potrzebne. Wszystko można prze-
cież znaleźć w internecie – od producentów nawozów za-
czynając a kończąc na szczegółowych instrukcjach precy-
zyjnego nawożenia. 

To wszystko prawda. Niestety tylko w teorii. Rzeczy-
wistość wygląda zupełnie inaczej. Rozejrzyjmy się wokół 
siebie. Ilu z naszych sąsiadów jest w stanie wykorzystać 
zalety wspomnianego nawożenia precyzyjnego? Dobrze 
będzie, jeśli znajdziemy choć jednego. W czym tkwi pro-
blem? Nie tylko w wielkości gospodarstwa czy braku spe-
cjalistycznych maszyn. Bardzo często kłopotliwe może 
okazać się już pierwsze, podstawowe pytanie – jaki od-
czyn pH ma gleba na poszczególnych działkach gospodar-
stwa? Gdy odpowiedzią na kolejne pytanie o zasobność 
gleby w składniki pokarmowe będzie wzruszenie ramion 
– możemy być pewni, że wydanie Katalogu było dobrym 
pomysłem. 

„Zanim przystąpisz do nawożenia, zbadaj odczyn i za-
sobność swoich pól w przyswajalne formy składników” – to 
tytuł tekstu otwierającego siódme już wydanie Katalogu. Za-
chęcamy do jego przeczytania i... zastosowania wniosków 
z niego wynikających we własnym gospodarstwie. A jeśli 
artykuł prof. Czesława Szewczuka jest „oczywistą oczywi-
stością” – zapraszamy do lektury pozostałych artykułów.
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Analizy próbek glebowych 
wykonuje się co 4 lata 

Analizy dotyczące odczynu 
i zasobności gleb bardzo lekkich 
i lekkich zaleca się wykonywać co 
3–4 lata, natomiast średnich i cięż-
kich co 4–5 lat. Za optymalny termin 
pobierania próbek glebowych uważa 
się okres pożniwny. Chodzi o to, by 
przed wysiewem kolejnych roślin 
w zmianowaniu, znać wyniki analiz 
i na tej podstawie ustalać racjonalne 
dawki nawozów. W przypadku upra-
wy roślin jarych próbki można pobrać 
w nieco późniejszym terminie. Nie-
mniej nie można z tym zwlekać, 
licząc się z faktem, iż wyniki analiz 
będą dostępne po 3–4 tygodniach od 
dostarczenia próbek do laboratorium. 
Jest to szczególnie istotne w przy-
padku wapnowania. Nawozy wap-
niowe należy bowiem wysiać w miarę 
szybko po zbiorze przedplonu, 
a następnie wymieszać z glebą 
w kolejnych uprawkach, by odkwa-
sić (zwykle w okresie dwóch lat) całą 
warstwę profilu glebowego. Opty-
malny odczyn, obok wysokiej zawar-

tości związków próchnicznych, jest 
podstawowym wskaźnikiem żyzno-
ści i urodzajności gleb. Decyduje też 
o ich aktywności mikrobiologicznej, 
a w konsekwencji o przebiegu proce-
su mineralizacji i humifikacji materii 
organicznej, tworzeniu struktury gru-
zełkowatej oraz przyswajalności 
składników. Uprawa roślin o wyso-
kich wymaganiach względem pH na 
glebach kwaśnych, zwiększa ryzyko 
wystąpienia chorób zgorzelowych 
oraz ujawnienia się toksycznego dzia-
łania związków glinu na system 
korzeni włośnikowych uprawianych 
roślin. Zakłóca to proces pobierania 
wody i składników pokarmowych. 
Nadmierne zakwaszenie wzmaga też 
procesy wymywania wielu składni-
ków z gleby, szczególnie, potasu, 
magnezu, wapnia oraz amonowej 
formy azotu. 

Nawozy fosforowe i potasowe 
powinny być wnoszone w 5–20 cm 
warstwę profilu glebowego, a więc 
w zasięgu systemu korzeniowego 
uprawianych roślin. W przypadku 
zbóż płycej (5–15 cm), zaś przy upra-

wie rzepaku oraz roślin okopowych 
i bobowatych głębiej (10–20 cm). 
Umożliwia to lepsze wykorzystanie 
wniesionych składników. Stąd pod 
rośliny ozime nawozy P-K powinny 
być stosowane pod orkę siewną lub 

Zanim przystąpisz do nawożenia, 
zbadaj odczyn i zasobność 
swoich pól w przyswajalne formy 
składników
Podstawą racjonalnego, a zarazem zrównoważonego nawożenia roślin 
powinna być znajomość odczynu i zasobności gleby w przyswajalne składniki 
pokarmowe. Stosowane często przez rolników dawki nawozów „na oko”, 
prowadzą do niedożywienia lub przenawożenia roślin, a w konsekwencji do 
strat w plonach i jakości uzyskiwanych płodów, co przekłada się ostatecznie 
na opłacalność ich uprawy. W skrajnych przypadkach może też prowadzić 
do degradacji gleb, np. w warunkach niskiego pH, a także niedoborowej lub 
nadmiernej zasobności w niektóre składniki. 

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Marzena Tomaszewska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
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agregat uprawowy, zaś pod jare przed 
orką zimową. Jedynie na glebach 
lżejszych nawozy te (zwłaszcza pota-
sowe) mogą też być wnoszone w cało-
ści lub w części w okresie wiosen-
nym, przed pierwszymi uprawkami. 
Bardzo dobre efekty daje też ich sto-
sowanie pod międzyplony uprawia-
ne na nawóz zielony. 

Pobrana próbka powinna 
być reprezentatywna 

Wiarygodność wyników analizy 
glebowej zależy w dużym stopniu od 
pobrania reprezentatywnej próbki 
z ocenianej kwatery pola. W warun-
kach dużej zmienności glebowej jest to 
zadanie trudne, jednak w przypadku 
pobrania próbki niereprezentatywnej, 
wyniki badań nie oddają stanu fak-
tycznego i są mało przydatne do celów 
nawozowych. Zatem osoba pobierają-
ca próbki powinna wyjątkowo solidnie 
wykonać swoją pracę, gdyż w prze-
ciwnym razie szkoda ponoszonego 
trudu, czasu i pieniędzy. 

 Do stacji należy dostarczyć prób-
kę gleby o wadze (mniej więcej) 0,5 kg, 
przy czym może ona reprezentować 
powierzchnię pola do 4 ha. Powstaje 
zaś poprzez zmieszanie 15–25 próbek 
pierwotnych (większa liczba w warun-
kach większej powierzchni pola 
i zmienności glebowej). Próbki powin-
ny być pobierane laską Egnera z war-
stwy 0–20 cm. W celu ich prawidło-
wego pobrania, należy laskę ustawić 
pionowo do powierzchni gleby i wci-
snąć ją na wysokość poprzeczki ogra-

niczającej. Następnie wykonuje się 
pełny obrót, po czym wyjmuje laskę 
oraz wybiera z niej skrobaczką pobra-
ną glebę do pojemnika, np. wiadra. 
Pobrane próbki pierwotne należy 
dobrze ze sobą wymieszać, a następ-
nie pobrać 0,5 kg średnią próbkę 
gleby do torebki foliowej lub uzyska-
nego wcześniej ze stacji chemiczno-
rolniczej specjalnego kartonika. Jeśli 
rolnik nie posiada laski glebowej, 
może do pobrania próbek wykorzy-
stać łopatę lub inne narzędzie. Pod-
czas pobierania próbek należy po polu 
poruszać się po jego przekątnych lub 
zygzakiem. Powinno się unikać pobie-

rania próbek z gleb nazbyt uwilgot-
nionych, jak też nadmiernie przesu-
szonych. Nie powinno się też pobie-
rać próbek z obrzeży pól oraz z zagłę-
bień i stromych wzniesień terenu. 
Jeśli obrzeża, zagłębienia lub wznie-
sienia obejmują większą powierzch-
nię, wówczas wskazane jest pobranie 
reprezentatywnej próbki wyłącznie 
z tej części pola. Próbki powinny być 
czyste, naturalnej wilgotności, nie 
powinny zawierać resztek roślinnych, 
kamieni i innych zanieczyszczeń. 
Każda próbka powinna być czytelnie 
oznakowana, najlepiej kolejnym 
numerem ewidencyjnym pola czy też 
działki, z której została pobrana. Cho-
dzi o to, by po uzyskaniu ze stacji 
wyników analiz wiedzieć, którą dział-
kę pola reprezentuje dana próbka. 

Koszty analiz nie są wysokie
Próbki w stacjach chemiczno-rol-

niczych są kierowane do analiz dopie-
ro po uiszczeniu stosownej opłaty. 
Aktualnie koszt analizy jednej próbki 
glebowej dla upraw rolniczych 
(odczyn oraz zasobność w fosfor, 
potas i magnez) w Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej wynosi zaled-
wie 13,12 zł, zaś wraz z mikroelemen-
tami (bor, miedź, cynk, mangan i żela-
zo) 65,60 zł. Analizy mikroelementów 
mogą być dokonywane rzadziej, np. 
co 8–12 lat, by orientacyjnie poznać 
ich potencjalną zawartość. Za ozna-
czenie siarki siarczanowej w próbce 
glebowej trzeba dodatkowo dopłacić 

Wiarygodność wyników 
analizy glebowej 
zależy w dużym 
stopniu od pobrania 
reprezentatywnej próbki 
z ocenianej kwatery pola. 

MIERNIK KWASOWOŚCI GLEBY 
służy do określania stężenia jonów 
wodorowych wyrażonego w jednostkach 
pH. Poza tym, ten konkretny model 
wyprodukowany przez fi rmę DRAMIŃSKI 
z Olsztyna), umożliwia pomiar temperatury 
(w °C) oraz napięcia (w mV). Wyniki 
są wyświetlane na ciekłokrystalicznym 
wyświetlaczu w postaci dużych, wyraźnych cyfr.
Poza zastosowaniem do pomiaru pH gleby 
miernik można wykorzystać do oznaczania 
kwasowości płynów (np. pasz).
Przyrząd wyposażony jest w sondę 
temperaturową umożliwiając automatyczną 
kompensację temperatury oraz jej pomiar. 
Umożliwia badanie pH gleby bezpośrednio 
w terenie
Tester może współpracować ze wszystkimi 
typami elektrod pH-metrycznych, które 
posiadają typowe złącze BNC-50.
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od 37,49 do 46,86 zł. Jednak w przeli-
czeniu na rok i powierzchnię 1 ha, 
koszt analiz w stosunku do ceny 
nawozów jest niewielki. Oczywiście 
przy większej zmienności glebowej, 
w tym urozmaiconej rzeźbie terenu, 
należy pobrać większą liczbę próbek 
glebowych, co automatycznie zwięk-
sza koszt analiz. 

Ręczne pobieranie próbek gleby 
można praktykować jedynie w mniej-
szych gospodarstwach (kilku- lub kil-
kunastohektarowych). W przypadku 
większych areałów, ręczny sposób 
pobierania jest technicznie jak i orga-
nizacyjnie trudny do wykonania. 
Dlatego z reguły zleca się je specjali-
stycznej firmie wyposażonej w auto-
matyczny sprzęt zamontowany na 
quadzie lub samochodzie tereno-
wym, który posiada odpowiednie 
oprogramowanie sprzężone z syste-
mem nawigacji GPS. Z wyznaczo-
nych kwater, na które wcześniej 
podzielono pole, automatycznie 
wyznacza się i wykonuje odwierty, 
z których pobierane są próbki poje-
dyncze (pierwotne). Następnie spo-
rządzane są z nich 0,5 kg próbki 
średnie, dostarczane do laborato-
rium. Po wykonaniu analiz w certyfi-
kowanym laboratorium Stacji Che-
miczno-Rolniczej lub innym, rolnik 
otrzymuje opracowane dla poszcze-
gólnych pól swego gospodarstwa 
mapy odczynu i zasobności gleby 
w przyswajalne składniki pokarmo-
we. Na tej podstawie może różnico-
wać dawki nawozów. Większe gospo-
darstwa mają na ogół nowoczesny 
sprzęt umożliwiający automatyczne, 
a przy tym precyzyjne dawkowanie 
nawozów, dostosowane do zmiennej 
zasobności gleby swoich pól. Wystar-
czy tylko odpowiednio zaprogramo-
wać komputer rozsiewacza nawozów. 
Zadanie to można też zlecić odpłat-
nie specjalistycznej firmie, często tej 
która pobiera próbki do analiz. Przy 
niskiej zasobności gleby (poniżej 
przedziałów podanych w załączonej 
tabeli) należy zwiększyć dawki skład-
ników powyżej wymagań pokarmo-
wych uprawianych roślin, by w prze-
ciągu kilku lat doprowadzić glebę do 
pożądanego odczynu i zasobności 
w przyswajalne składniki pokarmo-
we. W przypadku optymalnej zasob-
ności, dawki nawozów ustala się na 
podstawie wymagań pokarmowych 
roślin. Z kolei przy zbyt wysokiej 

zasobności (powyżej podanych 
w tabeli przedziałów) dawki nawo-
zów i zawartych w nich składników 
można, bez obawy straty plonu 
zmniejszyć, a nawet zrezygnować 
z ich stosowania. Rośliny skorzystają 
wówczas ze składników zgromadzo-
nych wcześniej w glebie. 

Ocena azotu w glebie jest 
bardziej skomplikowana 

Analizy glebowe na zawartość 
azotu mineralnego (Nmin.), czyli 
formy amonowej (NH4

+) i saletrzanej 
(NO3

-) tego składnika wykonywane są 
u nas rzadko. Ze względu na wyjątko-
wą mobilność i związaną z tym 
zmienność zawartości azotu w glebie, 
nie można badać jego mineralnych 
form raz na kilka lat, jak ma to miej-
sce w przypadku innych makro- 
i mikroelementów. Dlatego analizę na 
zawartość tego składnika w glebie, 
należy wykonywać corocznie przed 
wiosennym wznowieniem wegetacji 
roślin ozimych lub wysiewem nawo-
zów azotowych pod rośliny jare. 
Następna różnica to głębokość pobie-
rania próbek, która dla azotu wynosi 
do 60, a nawet 90 cm (dwie lub trzy 

próbki pobrane z warstw co 30 cm). 
Stąd wczesną wiosną, np. przed pla-
nowanym nawożeniem azotem zbóż 
ozimych lub jarych, należy pobrać 
oddzielnie próbki glebowe z  pozio-
mu 0–30 i 30–60 cm. Przyjmuje się, iż 
średnia 0,5 kg próbka (dostarczana do 
laboratorium) powinna powstać z co 
najmniej 20 próbek pojedynczych 
(pierwotnych), pobranych z każdej 
warstwy oddzielnie, z powierzchni 
pola do 4 ha. Glebę pobiera się za 
pomocą zestawu lasek, najpierw 
z warstwy 0–30 cm, później 30–60 
cm. Następnie próbki w stanie schło-
dzonym, należy dostarczyć tego 
samego dnia do laboratorium Stacji 
Chemiczno- Rolniczej. Jeżeli nie jest 
to możliwe, można je dwa dni prze-
chować w temperaturze do 5° C, 
a jeśli dłużej, to w temperaturze, co 
najmniej –18° C. Koszt takich badań, 
przy samodzielnym pobraniu próbek 
(z dwóch poziomów) wynosi 28,12 zł. 
Przed ich pobraniem i dostarczeniem 
do laboratorium należy się upewnić 
po ilu dniach zostaną wykonane ana-
lizy, gdyż terminowy wysiew azotu 
decyduje często o efektywności nawo-
żenia tym składnikiem. r

W przeliczeniu na rok i powierzchnię 
1 ha, koszt analiz w stosunku do ceny 
nawozów jest niewielki.

Pożądany zakres odczynu (pH w 1 M KCl) i zasobności gleby (w mg/100 g) 
w przyswajalne formy fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (Mg) w zależności 
od zwięzłości gleby, uprawianych roślin i uzyskiwanych plonów

Gleba
Pożądany zakres

odczynu i zasobności 
gleby

Rośliny zalecane do uprawy
i uzyskiwane plony

bardzo lekka
(piaski luźne)

pH  5,1–5,5
fosfor  10–12
potas  12–15
magnez 3–4

żyto, łubin żółty, owies, wyka ozima., 
seradela (plony niskie)

lekka
(piaski gliniaste)

pH  5,6–6,0
fosfor  12–15
potas  15–18
magnez 4,1–6

żyto, owies, tytoń Virginia, pszenżyto, 
kukurydza, seradela, wyka ozima., 
łubin żółty i wąskolistny, peluszka, 
komonica, koniczyna biała, ziemniaki, 
len (plony średnie)

średnia
(gleby lessowe,
gliny 
piaszczyste)

pH  6,1–6,5
fosfor 15–18
potas  18–21
magnez 6,1–9

pszenica, jęczmień, kukurydza, 
buraki, ziemniaki, konopie, tytoń 
ciemny i Burley, rzepak, groch, bobik, 
koniczyna czerwona i perska, lucerna 
mieszańcowa i siewna (plony wysokie 
i bardzo wysokie)

ciężka – zwięzła
(rędziny, gliny, 
iły)

pH  6,6–7,2
fosfor  18–21
potas  21–25
magnez 9,1–12
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Antagonizm, częściej spotykany 
w praktyce, wyraża się w unie-

ruchamianiu i utrudnianiu pobiera-
nia jednego składnika przez inny, 
podczas gdy synergizm określa się 
jako zwiększenie możliwości pobra-
nia określonego składnika przez 
drugi i w efekcie jego większą przy-
swajalność i zawartość w roślinie. 
Wyróżnia się antagonizm dwu- lub 
jednostronny, a przy tym silny lub 

słaby. W tabeli podajemy typowe 
przykłady wzajemnej zależności 
antagonistycznej i synergistycznej 
pomiędzy pierwiastkami.  

Obydwa zjawiska są dość skompli-
kowane i nie w pełni wyjaśnione, 
gdyż w glebie i roślinie zachodzi cały 
szereg wzajemnie powiązanych ze 
sobą procesów fizyko-chemicznych 
i biologicznych. Komplikują się one 
dodatkowo w warunkach zmiennego 

przebiegu pogody, odczynu gleby, 
zawartości w niej substancji organicz-
nej oraz udziału kompleksu sorpcyj-
nego. Przy niskich, jesiennych i wio-
sennych temperaturach (poni-
żej 120 C) utrudnione jest pobieranie 
z gleby fosforu, magnezu i boru. Wska-
zana może być wówczas dolistna apli-
kacja tych składników w okresie 
wegetacji roślin. Z reguły składniki 
mineralne pobierane są gorzej z gleb 

Antagonizm i synergizm 
składników pokarmowych 
oraz ich przyswajalność z gleby
Prawidłowe zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe zależy zarówno 
od ich zawartości w glebie, jak też wzajemnego stosunku. W przypadku 
dużych dysproporcji dochodzi do wzajemnych, na ogół niekorzystnych 
zależności pomiędzy nimi o charakterze antagonistycznym lub syner-
gistycznym. Zjawiska te wywierają niekiedy duży wpływ na pobieranie 
składników, a w konsekwencji na plony i jakość roślin uprawnych. 

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab., prof. UP Danuta Sugier
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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przesuszonych, zwłaszcza fosfor 
i potas. Stąd nawozy doglebowe 
powinny być wnoszone głębiej 
(w 10–20 cm warstwę gleby), w zasię-
gu systemu korzeniowego, a zwłasz-
cza strefy włośnikowej korzeni, gdzie 
znajdują się też większe zasoby wody, 
ułatwiające pobieranie składników. 

Odczyn gleb wpływa w de-
cydującym stopniu na przy-
swajalność składników

W warunkach kwaśnego odczynu 
na ogół dobrze pobierane są mikroele-
menty (wyjątkiem jest molibden) oraz 
saletrzana forma azotu. Niemniej 
w glebach bardzo kwaśnych (pH poni-
żej 5), również niektóre mikroelemen-
ty (bor, miedź, cynk), przechodzą 
w formy trudno dostępne dla roślin. 
Przy spadku pH gleby poniżej 5,5 
gorzej pobierana przez rośliny jest też 
amonowa forma azotu, a także pozo-
stałe makroelementy. Z kolei w gle-
bach zasadowych (pH powyżej 7,2), 
głównie mikroelementy stają się mniej 
dostępne dla roślin (z wyjątkiem 
molibdenu). Poza tym wysokie pH 
gleby i związana z tym wysoka zawar-
tość wapnia utrudnia pobieranie 
z gleby fosforu i magnezu. Z kolei rza-
dziej występująca w praktyce, wysoka 
zasobność gleby w magnez (np. po 
wniesieniu większych dawek nawo-
zów dolomitowych) blokuje pobiera-
nie potasu z gleby. Fosfor zarówno 
w glebach alkalicznych, jak też kwa-
śnych przechodzi w formy trudno 
dostępne dla roślin. Stąd optymalne 
pH dla jego dobrej przyswajalności 
kształtuje się w przedziale 5,6–6,8.

Przy stosowaniu w wieloleciu 
wysokich dawek nawozów azotowych 
dochodzi do stopniowego spadku 
odczynu gleby, gdyż większość z nich 

działa zakwaszająco, w największym 
stopniu: siarczan amonu, mocznik 
i saletra amonowa, w niewielkim sale-
trzak i salmag, zaś alkalizująco na 
glebę oddziałują rzadko stosowane 
w uprawie polowej saletry: wapniowa, 
magnezowa, sodowa i potasowa. Nie-
dobór magnezu występuje zazwyczaj 
w lekkich, a zarazem kwaśnych gle-
bach, ale także w zasadowych, z wyso-
ką koncentracją jonów wapnia i pota-
su (silny antagonizm kationowy). 
W glebach kwaśnych zachodzi ponad-
to wyraźny antagonizm pomiędzy 
jonami wodoru i magnezu, wodoru 
i potasu, niekiedy także glinu. Magnez 
i potas są wówczas słabiej sorbowane, 
a nawet usuwane przez wodór i glin 
z kompleksu sorpcyjnego, co powodu-
je ich wymywanie z roztworu glebo-

wego. Kwaśny odczyn gleby zaburza 
więc prawidłowe odżywianie roślin 
fosforem, potasem, magnezem i molib-
denem, ale też innymi składnikami. 
Niekorzystnym następstwem zakwa-
szenia gleb jest wzrost rozpuszczalno-
ści i przyswajalności metali ciężkich, 
w tym mikroelementów: manganu 
i żelaza, ale także bardzo groźnych dla 
ludzi i zwierząt: kadmu i ołowiu.

Z punktu widzenia dostępności 
składników pokarmowych z gleby, 
optymalnym odczynem jest pHKCl od 
5,1, a najlepiej od 5,6 do 7,2, a więc 
gleba lekko kwaśna lub obojętna. Ten 
przedział można też uznać za opty-
malny dla większości roślin upraw-
nych. Niemniej rozpatrując szczegó-
łowo poszczególne składniki, opty-
malne pH dla ich dobrej przyswajal-
ności przez rośliny zawiera się 
w następujących przedziałach:
• dla azotu bardzo szeroki zakres od 

około 6 do ponad 7,5
• dla fosforu od 5,6 do 6,8
• dla potasu powyżej 5,5
• dla magnezu i wapnia powyżej 

6,5
• dla siarki powyżej 6,0
• dla boru od 5,0 do 7,0;
• dla miedzi i cynku od 5,0 do 6,5, 

a nawet (niewielki spadek przy-
swajalności) do 7,0

• dla manganu poniżej 6,5 (im niż-
sze pH tym lepsza przyswajal-
ność)

Antagonizm silny Antagonizm słaby Synergizm

Potas ↔ Magnez Wapń ↔ Fosfor Fosfor ↔ Magnez

Potas ↔ Sód Fosfor ↔ Potas Potas ↔ Azot (NO3
-)

Fosfor ↔ Cynk Fosfor ↔ Miedź Magnez ↔ Azot (NO3
-)

Fosfor ↔ Żelazo Wapń ↔ Potas Potas ↔ Mangan

Wapń ↔ Magnez Potas ↔ Bor Potas ↔ Żelazo

Wapń ↔ Cynk Azot (NH4
+) ↔ Potas

Wapń ↔ Mangan Azot ↔ Bor

Wapń ↔ Bor Mangan ↔ Żelazo

Wapń ↔ Żelazo Miedź ↔ Żelazo

Siarka ↔ Molibden Miedź ↔ Mangan

Cynk   Żelazo
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• dla żelaza poniżej 6,0 (im niższe 
pH tym lepsza przyswajalność)

• dla molibdenu powyżej 6,5.

Antagonizm kationowy 
i anionowy w glebie 
i roślinach

Wysokie dawki nawozów azoto-
wych zwykle negatywnie oddziałują 
na przyswajalność boru i miedzi 
z gleby. Poza tym przy zbyt wysokich 
dawkach azotu, miedź tworzy w rośli-
nie nieprzyswajalne kompleksy z ami-
nokwasami i białkami, co może pro-
wadzić do jej niedoboru. Celowe jest 
wówczas dolistne dokarmianie roślin 
Cu i (z innego powodu) Mo. Miedź jest 
też antagonistą żelaza i manganu oraz 
niekiedy cynku (wyłącznie przy dużej 
dysproporcji pomiędzy jonami Cu 
i Zn). Jednak w praktyce niedobór 
miedzi występuje zwykle z niedobo-
rem cynku w roślinach. Niedobory 
miedzi mogą się także ujawniać 
w warunkach wysokiej zasobności 
gleb w fosfor i molibden. Dotyczy to 
zwłaszcza gleb organicznych, bądź 
z dużym udziałem substancji orga-
nicznej, a więc torfowych lub murszo-
wych, jak też z wysoką zawartością 
próchnicy. Należy podkreślić, iż miedź 
uważana jest jako główny mikroele-
ment w zasiewach zbóż. Spotykana 
niekiedy wysoka zasobność gleb w fos-
for utrudnia pobieranie cynku 
(w dużym stopniu), ale także miedzi, 

wapnia i żelaza, przy czym w  przy-
padku Ca i Fe jest to wzajemna antago-
nistyczna zależność. Z kolei wysoka 
zasobność gleb w potas, zwykle nega-
tywnie oddziałuje na pobieranie: 
magnezu (obustronny antagonizm), 
boru i formy amonowej azotu, podczas 
gdy saletrzana jest w tym przypadku 
lepiej przyswajalna. Zjawisko to można 
tłumaczyć synergizmem, bądź równo-
wagą kationowo-anionową rośliny. 
Dlatego też azot stosowany w formie 
saletrzanej sprzyja pobieraniu potasu, 
podczas gdy w formie amonowej (siar-
czanie amonu i moczniku) może ogra-
niczać jego pobieranie.

Do częściej występujących 
w praktyce zależności pomiędzy 
składnikami należy antagonizm 
jonów potasu z jonami magnezu, 
wapnia i sodu. Jest to tzw. antago-
nizm kationowy, a więc pierwiast-
ków ze znakiem dodatnim. 

Występuje głównie na glebach 
lekkich, piaszczystych i kwaśnych. 
Nadmiar potasu prowadzi w tym 
przypadku do niedoborowej zawarto-
ści magnezu i wapnia w roślinach, 
czyli kationów dwuwartościowych. 
Może to skutkować wczesną wiosną, 
przy wypasie pastwiskowym krów, 
groźną chorobą fizjologiczną tych 
zwierząt, tzw. tężyczką pastwiskową. 
Należy więc ograniczać wiosenne 
dawki nawozów azotowych i potaso-
wych, bowiem obydwa składniki, 

jeśli występują w glebie w dużej ilo-
ści, pobierane są przez rośliny luksu-
sowo, czyli ponad ich potrzeby 
pokarmowe. Stąd potas pod rośliny 
pastewne, przy stosowaniu w zwięk-
szonej ilości, należy dzielić na 2–3 
dawki, zaś azot (pod większość roślin) 
na 2–4 dawki.

Rzadziej występujący w praktyce 
antagonizm anionowy, czyli pier-
wiastków o znaku ujemnym, może 
również negatywnie oddziaływać na 
plony i jakość roślin. Dla przykładu, 
nadmiar chloru w roztworze glebo-
wym (przy stosowaniu wysokich 
dawek soli potasowej), zwiększa jego 
zawartość w roślinie, kosztem azota-
nów. Prowadzi to do ich wymywania, 
a więc strat azotu. Odwrotnie – wyso-
ka zawartość azotanów ogranicza 
pobieranie chloru (w większych ilo-
ściach niewskazany), ale też anionów 
siarczanowych i fosforowych, na ogół 
pożądanych w roślinach. Z kolei zbyt 
wysokie dawki siarczanów (wnoszo-
nych w postaci siarczanu amonu, 
potasu lub magnezu, także saletrosa-
nu) mogą utrudniać w wyniku antago-
nizmu pobieranie molibdenu. Duże 
dawki siarki, powodują także zakwa-
szenie gleby i jej degradację (rozmy-
wanie gruzełków). 

Przyczyny niedoboru składni-
ków w roślinach, mimo ich wnosze-
nia do gleby, można tłumaczyć 
następująco:

• niedobór azotu (N) może wyni-
kać z nadmiaru opadów (łatwe 
wypłukiwanie, zwłaszcza azota-
nów); przyorania dużych ilości 

słomy, jeśli nie wniesiono odpo-
wiedniej dawki azotu dla jej prawi-
dłowej mineralizacji; wysiewu mię-
dzyplonów, które przejściowo pobio-
rą azot z rezerw glebowych (oddadzą 
go w później po ich mikrobiologicz-
nej mineralizacji); niskiej zawartości 
materii organicznej w glebie, spowo-
dowanej rzadkim stosowaniem 

Niekorzystnym następstwem 
zakwaszenia gleb jest wzrost 
rozpuszczalności i przyswajalności 
metali ciężkich, także tych bardzo 
groźnych dla ludzi i zwierząt: 
kadmu i ołowiu.
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nawozów naturalnych i organicz-
nych. Należy pamiętać, iż prawidło-
we wykorzystanie azotu przez rośli-
ny, jest w dużym stopniu uwarunko-
wane dobrym zaopatrzeniem 
w pozostałe składniki (K, P, Mg, S 
oraz mikroelementy, zwłaszcza Mo, 
Cu i Mn), które „pomagają” roślinie 
w przetwarzaniu azotu na odpo-
wiednio wysoki plon 

• niedobór fosforu (P) spowodo-
wany jest często wnoszeniem tego 
składnika w wierzchnią, przesuszoną 
warstwę gleby; nieodpowiednim 
odczynem (pH poniżej 5,5 lub powy-
żej 7,2); niską temperaturą gleby 
w okresie jesiennym i wiosennym; 
w okresach suszy; rzadziej w wyniku 
nadmiaru jonów siarczanowych 
w glebie.

• niedobór potasu (K) może być 
powodowany niskim pH gleby, ale też 
nadmiarem Ca i Mg w glebie (w wyni-
ku antagonizmu); łatwym wymywa-
niem z gleb lekkich; gorszą dostępno-
ścią z gleb zwięzłych (ilastych i gli-
niastych). Z kolei występujący także 
w praktyce nadmiar K i jego „luksuso-
we” pobranie przez niektóre rośliny, 
utrudnia pobieranie magnezu, wap-
nia, sodu i azotu amonowego (antago-
nizm), zaś zwiększa pobieranie azota-
nów (synergizm). 

• niedobór magnezu (Mg) w rośli-
nach występuje zwykle przy nadmia-
rze potasu lub wapnia w glebie 
(w wyniku antagonizmu); w glebach 
lekkich i kwaśnych (łatwe wymywa-
nie i antagonizm z jonami wodoru 
i glinu); przy niskich temperaturach 
gleby oraz dużych opadach.

• niedobór siarki (S) występuje 
zwykle na lekkich, przepuszczalnych 
i kwaśnych glebach, z których jest 
łatwo wymywana, poza tym ubogich 
w materię organiczną (główne źródło 
zasilania). Więcej S (także Mg) znaj-
duje się zwykle w głębszej warstwie 
profilu glebowego, skąd mogą ją 
pobierać rośliny o lepiej rozbudowa-
nym systemie korzeniowym. Z kolei 
nadmiar siarki utrudnia pobieranie 
z gleby molibdenu (antagonizm). Oby-
dwa składniki „odpowiadają” 
w dużym stopniu za przerób azotu 
w pełnowartościowe białko, co ma 
szczególne znaczenie w nawożeniu 
roślin, pod które wnoszone są zwięk-
szone dawki azotu. 

• niedobór boru (B) występuje 
częściej w roślinach dwuliściennych, 

niż jednoliściennych (zbożach), głów-
nie na glebach o pH powyżej 6,8 
a więc obojętnych, a zwłaszcza alka-
licznych (bogatych w wapń), ale też 
kwaśnych (pH poniżej 5,0). Poza tym 
na glebach lekkich, piaszczystych 
oraz w okresach chłodnych i mokrych 
(łatwe wymywanie), ale też gorących 
i suchych (gorsza dostępność). 

• niedobór miedzi (Cu) występuje 
zwykle na glebach z wysoką zawarto-
ścią materii organicznej, w tym tor-
fach i murszach (silnie związana 
z substancją organiczną, w wyniku 
czego niedostępna dla roślin), poza 
tym na glebach zasadowych (pH 
powyżej 7,2), ale też kwaśnych (pH 
poniżej 5). Także nadmiar w glebie 
wapnia, azotu amonowego, potasu 
i magnezu, mogą blokować w wyniku 
antagonizmu pobieranie miedzi przez 
rośliny.

• niedobór cynku (Zn) występuje 
zwykle na glebach obojętnych, 
a zwłaszcza zasadowych, poza tym 
z wysoką zawartością fosforu. Rośliny 
z gleb kwaśnych zawierają więcej Zn, 
niż z gleb o wysokim pH, choć przy 
pH poniżej 4,5, również maleje jego 
przyswajalność. Stąd niedobór Zn 
obserwuje się najczęściej na glebach 
wapiennych, bądź po zwapnowaniu 
pól większymi dawkami wapnia oraz 
w warunkach dużego stężeniu jonów 
fosforanowych i miedziowych w gle-
bie (antagonizm). Także chłód oraz 
wilgotna pogoda w okresie wegetacji 
ograniczają pobieranie cynku.

• niedobór przyswajalnych (dwu-
wartościowych) form manganu (Mn) 
i żelaza (Fe) występuje zwykle w gle-
bach o wysokim pH (powyżej 6,5) 
i pogłębia się wraz ze wzrostem tego 
wskaźnika. Niedobór Mn występuje 
również na glebach organicznych (tor-
fach) i węglanowych. Także wysoka 
zasobność gleby w potas, żelazo i siar-
kę ogranicza przyswajalność Mn. 
Z kolei w glebach kwaśnych, jak też 

zbitych (zlewnych, zaskorupionych, 
zalanych wodą), a więc mniej napo-
wietrzonych, Mn występuje w for-
mach łatwo przyswajalnych i może 
być pobierany w dużych, niekiedy 
nadmiernych ilościach. Przykładem 
jest lepszy wygląd roślin w śladach 
kół, gdzie gleba w wyniku ugniecenia 
jest mniej napowietrzona i bardziej 

uwilgotniona, dzięki czemu lepiej 
zaopatrzona w przyswajalny man-
gan. Jego przyswajalność zmienia się 
więc w okresie wegetacji roślin, np. 
wzrasta po dużych opadach, zaś male-
je w okresie suszy oraz w wyniku pro-
wadzonych uprawek międzyrzędo-
wych (dostęp powietrza). Niedobór 
żelaza w uprawach polowych wystę-
puje rzadko, głównie na glebach rędzi-
nowych lub po zastosowaniu więk-
szych dawek wapnia, także przy wyso-
kiej zasobności gleby w miedź, np. 
w wyniku stosowania fungicydów 
zawierających Cu. Niedobór Fe spoty-
kany jest też w  roślinach wiosną (pod-
czas deszczowej i chłodnej pogody) 
oraz latem (podczas suchej i słonecz-
nej pogody), także na glebach zwię-
złych (zbitych, zalanych wodą). Więk-
sze problemy z niedoborem Fe wystę-
pują na plantacjach drzew i krzewów 
owocowych oraz truskawkach. 

• niedobór molibdenu (Mo) 
w roślinach uwidacznia się najczęściej 
na lekkich i kwaśnych glebach, zasob-
nych w żelazo, w których występuje 
w formach trudno dostępnych, poza 
tym jest z nich łatwiej wymywany. 
Przyswajalność Mo wzrasta wraz ze 
wzrostem pH gleby. Jego niedobór 
może też wynikać z silnego antagoni-
zmu z siarką i  fosforem. Stąd stosowa-
nie większych dawek tych nawozów 
pogłębia ten proces. Niedobory Mo 
w roślinach występują częściej w gle-
bach ubogich w materię organiczną, 
a więc przy rzadkim stosowaniu nawo-
zów naturalnych i organicznych oraz 
w okresach suchych i gorących. r

Wysokie dawki nawozów azotowych 
zwykle negatywnie oddziałują na 
przyswajalność boru i miedzi z gleby.
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ANWIL S.A. saletra 
amonowa

34% azotu (N) uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• azot zawarty w saletrze wpływa na wzrost ilości i jakości plonu, zwiększając 
zawartość i jakość białka

• zawiera dodatkowo magnez wpływający na poprawę kondycji roślin i wartości 
odżywczej plonu

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL 
z magnezem

27% azotu (N)
4% magnezu (MgO)
około 6,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, z dodatkiem wypełniacza dolomitowego

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera dodatkowo magnez, który jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju 

i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie 
materii w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu korzeniowego, zmniejsza-
jący zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

• chroni środowisko poprzez niższą emisję CO2 oraz niższe utlenianie amoniaku

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL S 
z siarką

27% azotu (N)
4,8% siarki (S) 
około 7,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb, a szczególnie 
na gleby kwaśne, ubogie w ma-
gnez i siarkę
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, sypkości oraz dobrej rozpuszczalności w wodzie

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera siarkę zwiększającą efektywność nawożenia azotem
• zawartość magnezu i siarki korzystnie wpływa na: poprawę kondycji roślin, 

wzrost ilości i jakości plonu (ziarna, bulw, korzeni) oraz zawartość i jakość białka 
w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu zmniejszający zakwasze-
nie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

AGROSIMEX ASX Corn NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,02% B+0,1% Zn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i cynkiem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe zbóż

AGROSIMEX ASX Power NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,05% B+0,1% Mn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i manganem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe zbóż

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

3–6 kg/ha. Nawóz należy sto-
sować  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.
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AGROSIMEX Startus Active 
Duo 

9,5% Azot całkowity; 
3,9% Fosfor; 7,9% Potas; 
6,3% kwasy humusowe;  
16,5% całkowity ekstrakt 
humusowy 

Zaprawianie ziarna 
200 ml/100 kg ziarna.
3-5 l/ha. Nawóz należy stosować   
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  CaTs 9% CaO, 
25% SO3

10-20 l/ha Idealne źródło wapnia i siarki. Zwiększa dostępność potasu, magnezu i mikroskład-
ników z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie  i poprawia jego wykorzystanie. 
Stosowany razem z RSM podnosi efektywność wykorzystania azotu. 

AGROSIMEX Rhizosum N 
plus

1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii 
Azotobacter salinestris
0,45% Fe
4,5% Mn
80% substancja organiczna 
w s.m.

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

Środek poprawiający właściwości gleb, zawiera bakterie   Azotobacter salinestris 
wiążące wolny azot z powietrza. Podnosi efektywność zastosowanych nawozów 
azotowych, pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%.

AGROSIMEX KTS –tiosiar-
czan potasu 

25% K2O
42,5% SO3

20-150 l/ha, po ruszeniu we-
getacji 

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

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® 

GREEN
MgO 25%, SO3 50% Dawka: 100-140 kg/ha.

Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany, D.4 Kizeryt. Wysoka zawartość magnezu 
i siarki: 25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie 
i 50% siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej w wodzie. Najwyższa jakość i wy-
równana granulacja (gęstość nasypowa: 1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm). Rów-
nomierny wysiew  i daleki zasięg rozrzutu granul  - nawet do 40 m.  Bardzo szybka 
rozpuszczalność i przyswajalność składników. Nie powoduje zakwaszenia gleb. 
Usprawnia rozwój korzeni, zwiększa wydajność fotosyntezy, poprawia zdrowotność 
roślin, zwiększa odporność na suszę i mróz, zwiększa efektywność plonotwórczą 
azotu, zwiększa wielkość plonów i poprawia  ich jakość.

CALDENA® MacroSpeed® 

TIGER
NPK (SO3) 7-18-28 (5) 
z cynkiem

Dawka: 250-450 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm >95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzenio-
wego, zwiększa odporność na suszę, poprawia zimotrwałość roślin,  optymalizuje 
wykorzystanie azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
TIGER

NPK (SO3) 4-12-32 (5) 
z cynkiem

Dawka: 250-450 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm>95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzenio-
wego, zwiększa odporność na suszę, poprawia zimotrwałość roślin,  optymalizuje 
wykorzystanie azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
POWER

NPK (SO3) 12-15-21 (20) Dawka: 300-500 kg/ha.
Termin: pierwsza dawka starto-
wa; przedsiewnie lub
 pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez PhosAgro dla fi rmy 
Caldena. Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, uniwersalny nawóz na wszystkie gleby, 
duża zawartość siarki w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej, fosfor szybko 
dostępny dla roślin (w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie), azot w formie amo-
nowej (nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), 
doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-6 mm min. 97%; 
gęstość nasypowa: 980-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 32 m. 
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, poprawia 
zimotrwałość roślin,  optymalizuje wykorzystanie azotu, poprawia zdrowotność, 
kształtuje wielkość i jakość plonu. 

CALDENA® MacroSpeed® 

PERFECT
PK (CaO, SO3) 15-30 (7-10,5) 
z cynkiem  (0,5%)

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez Yara dla fi rmy 
Caldena. Wysoka koncentracja łatwo dostępnego dla roślin fosforu (w ponad 93% 
rozpuszczalny w wodzie) i potasu, bardzo duża koncentracja cynku oraz dodatkowa 
zawartość wapnia i siarki. Doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość 
granul: 2-5 mm min. 97%; gęstość nasypowa: 1050 kg/m3), równomierny wysiew do 
szerokości 36 m. 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® 

OPTIMA PLUS
PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) 
z cynkiem (0,2%)

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez ICL dla fi rmy Cal-
dena.  Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,  wysoka koncentracja łatwo dostępnego dla 
roślin fosforu i potasu, cenne źródło cynku, wzbogacony o wapń i siarkę. Doskonałe 
parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-5 mm-97%; gęstość nasypowa: 
1000-1200 kg/m3). 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 odpor-
ność zbóż na niskie temperatury i patogeny oraz kształtuje wielkość i jakość plonu.
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GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

20-60 l/ha po zbiorach na 
resztki pożniwne lub wiosną 
przy przygotowaniu stanowiska, 
zalecana ilość wody 400-600 
l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby; 
widoczna i trwała poprawa struktury i żyzności gleby, optymalny rozkład resztek 
pożniwnych, słomy, obornika, poplonów, wzrost poziomu próchnicy, większa siła 
kiełkowania nasion i wyrównane wschody roślin, wyraźnie większy i silniejszy 
system korzeniowy, lepsza przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny 
lepsza kondycja i odporność roślin.

GRUPA AZOTY Amofoska Corn 
4-10-22

4%  N  amonowy  
10% P2O5
22% K2O
4% CaO
10% SO3
0,2% Zn
0,1 % B

Zboża oz./jare 200-450 kg/ha Amofoska® NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne. 
Optymalne proporcje składników pokarmowych pozwalają na wszechstronne wy-
korzystanie nawozu. Produkt doskonale sprawdzi się w nawożeniu przedsiewnym 
kukurydzy, a także innych gatunków roślin uprawnych, tj. rzepak ozimy, zboża 
ozime i jare. Obok N, P, K nawóz zawiera także wapń, magnez, siarkę, która jest 
w łatwo dostępnej formie oraz mikroskładniki takie jak bor i cynk

GRUPA AZOTY Amofoska 
5-10-25 
z borem

5%  N  amonowy  
10% P2O5
25% K2O
4% CaO
14% SO
0,1%  B

Zboża -200-450 kg/ha
Łąki -200-350 kg/ha
Pastwiska -150-300 kg/ha

Amofoska® NPK 5-10-25 z borem to wieloskładnikowy, nawóz granulowany. Cechu-
je się dużą zawartością potasu. Nawóz zawiera również wapń, magnez, siarkę oraz 
bor. Przedsiewne zastosowanie nawozu korzystnie wpływa m.in. na dobre ukorze-
nienie roślin i zwiększa ich odporność. Polecany jest do intensywnych upraw roślin 
o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, takich jak: rzepak, burak cukrowy, 
kukurydza, rośliny bobowate. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-16-18

4%  N  amonowy  
16%P2O5
18% K2O
4% CaO
10% SO3

Zboża ozime 300-500 kg/ha
Zboża jare 250-400 kg/ha

Amofoska® 4-16-18 jest typowym nawozem przedsiewnym. Dodatkowa zawartość 
makroelementów i mikroelementów pochodzących z naturalnych fosforytów popra-
wia przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie 
rośliny uprawne: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz na łąkach i pastwi-
skach, sadach i uprawach warzywnych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-20

4%  N  amonowy  
12%P2O5
20% K2O
5%CaO
12% SO3 

Pszenica ozima 
300-570 kg/ha

Amofoska® 4-12-20 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Polecany jest do 
przedsiewnego stosowania  pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno oziminy jak 
również gatunki jare. Nawóz zawiera dodatkowo wapń oraz siarkę, która wspomaga 
efektywność wykorzystania składników pokarmowych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-12

4%  N  amonowy  
12% P2O5
12% K2O
9% CaO
15% SO3
2,5 MgO

Pszenica ozima 300-570 kg/ha Amofoska® 4-12-12 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada cenne 
makro- i mikroelementy pochodzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają 
przyswajalność pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym polecanym 
pod wszystkie rośliny uprawne.

GRUPA AZOTY Super Fos Dar 
40 

40% P2O5
10% CaO

Zboża - 150 kg/ha Super FOS DAR 40® to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który moż-
na stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie 
rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. Oprócz fosforu, zawiera również 
wapń i siarkę. Nawóz dedykowany pod takie uprawy jak: rzepak ozimy, a także 
inne gatunki z rodziny kapustowatych, zboża ozime i jare, kukurydza, ziemniaki, 
buraki cukrowe, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna) oraz 
rośliny bobowate (soja, groch i in.).

GRUPA AZOTY Holist NK 
10-31

10%  N  
31%  K2 O
28% SO3

Zboża ozime:
jesień 100-180 kg/ha
wiosna 100-150 kg/ha
Zboża jare 200-250 kg/ha

Holist® agro NK 10-31 jest nawozem azotowo-potasowym z siarką, przeznaczonym 
do stosowania na wszystkich glebach i pod różne rodzaje upraw. Można go stoso-
wać zarówno wiosną, do pogłównego zasilania upraw ozimych oraz przedsiewnego 
nawożenia gatunków jarych, jak i jesienią, zwłaszcza do przedsiewnego nawożenia 
rzepaku ozimego, szczególnie na stanowiskach mało zasobnych w azot, gdzie 
przedplonem były zboża, stosowano niskie nawożenie azotem lub nie zastosowano 
azotu na słomę. Nawóz można także wykorzystać do nawożenia użytków zielonych.

GRUPA AZOTY Holist PK 15-30 15% P2 O5
30% K2O
9% CaO
8% SO3

Brak zaleceń Holist® agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie 
roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Nawóz ten jest polecany 
w pierwszej kolejności do rzepaku ozimego i jarego, buraków, ziemniaków i roślin 
strączkowych. Efektywny jest również w uprawie warzyw wymagających dobrego 
zaopatrzenia w potas np. kapustne, marchew, seler, szpinak.

GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
6% Cao
12% SO3

Zboża oz 200-350 kg/ha
Zboża jare 200-350 kg/ha

fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY fosfarm 4-8-21 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
5% Cao
12% SO3

Zboża oz 200-350 kg/ha
Zboża jare 200-350 kg/ha

fosfarm 4-8-21 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY Salmag® 

N(CaO,MgO) 
27(3-4) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym:
13,5% w formie amonowej 
i 13,5% w formie azota-
nowej. 
Zawiera także 3,0% wapnia 
rozpuszczalnego w wodzie 
(CaO) oraz 4,0% magnezu 
całkowitego (MgO).
Gęstość nasypowa: 
1kg/dm3

pszenica ozima(*);  
330-370 (b. małe i małe), 
410-440 (średnie), 
480-520 (duże, b. duże),
pszenica jara(2);  
300-370 (b. małe i małe), 
410-440 (średnie), 
480-520 (duże, b. duże),
jęczmień jary;  
150-220 (b. małe i małe), 
260-330 (średnie), 
370-410 (duże, b. duże),
(*) -w zależności od potrzeb 
uzupełnić np. Zaksan® 90-150 
kg/ha
Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowa-
ne z terenowym doradcą rolnym. 

Salmag® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach zabarwio-
nych od beżu do brązu. Granule posiadają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną 
i twardość, dzięki czemu nawóz nie zbryla się i nie kruszy. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), główne atuty to Salmag®:  
• daje możliwość wysiewu nawet do 40 m, związana z tym mniejsza eksploatacja 

maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zawartość dwóch form azotu – amonowej i saletrzanej w równych ilościach spra-
wia, że w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny 
nawóz azotowy stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszyst-
kie rośliny uprawne, na użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.



Z  B  O  Ż  A

14

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 ZAKsan® 

N 32, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 32,0% azotu 
(N), w tym:
 w formie amonowej 16,0% 
i w formie azotanowej 
16,0%. Zawiera wapń 
i magnez.
Gęstość nasypowa: 
ok. 0,96 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (stosować w dawkach 
dzielonych dostosowanych do 
potrzeb nawozowych roślin): 
pszenica ozima(*); 
340-410 (b. małe i małe), 
440-500 (średnie), 
530-560 (duże, b. duże),
pszenica jara(*);  
280-310 (b. małe i małe), 
340-410 (średnie), 
440-500 (duże, b. duże),
jęczmień jary;  
120-190 (b. małe i małe), 
220-280 (średnie), 
310-340 (duże, b. duże),
Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowa-
ne z terenowym doradcą rolnym.)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan® to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY ZAKsan®33,5 

N 33,5, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 33,5% azotu 
(N), w tym:
 w formie amonowej 16,8% 
i w formie azotanowej 
16,7%. Zawiera wapń 
i magnez.
Gęstość nasypowa: 
ok. 0,92 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (stosować w dawkach 
dzielonych dostosowanych do 
potrzeb nawozowych roślin): 
pszenica ozima(2); 
340-410 (b. małe i małe), 
440-500 (średnie), 
530-560 (duże, b. duże),
pszenica jara(2);  
280-310 (b. małe i małe), 
340-410 (średnie), 
440-500 (duże, b. duże),
 jęczmień jary;  
120-190 (b. małe i małe), 
220-280 (średnie), 
310-340 (duże, b. duże),
(*) -w zależności od potrzeb 
uzupełnić np. Zaksan® 
90-150 kg/ha
Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowa-
ne z terenowym doradcą rolnym.)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan®33,5 
to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomi-
towej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®33,5:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY Salmag 
z borem® 

N(CaO,MgO,B) 
27(3-4-0,20)  

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
 w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 3,0% 
wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO), 4,0% 
magnezu całkowitego (MgO) 
oraz 0,2% boru (B) bardzo 
dobrze przyswajalnego, czyli 
rozpuszczalnego w wodzie. 
Gęstość nasypowa: 
1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (stosować w dawkach 
dzielonych dostosowanych do 
potrzeb nawozowych roślin): 
pszenica ozima(*);  
330-370 (b. małe i małe), 
410-440 (średnie), 
480-520 (duże, b. duże),
pszenica jara(*);  
300-370 (b. małe i małe), 
410-440 (średnie), 
480-520 (duże, b. duże),
 jęczmień jary;  
150-220 (b. małe i małe), 
260-330 (średnie), 
370-410 (duże, b. duże),
(*) -w zależności od potrzeb 
uzupełnić np. Zaksan® 
90-150 kg/ha
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Salmag z borem® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie 
zbrylający się trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (kl. ziarno-
wa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 40 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Salmag z borem® jako uniwersalny nawóz azotowy, zaleca się stosować w pierwszej 
kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku, jak 
i bez obornika. Zaleca się stosować go także pod inne okopowe (ziemniak, marchew 
pastewna), rośliny motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa 
kapustne i korzeniowe) i sadownictwie.
Salmag z borem® zaleca się także stosować na gleby ubogie w bor, których Polsce 
jest ponad 80%. 

GRUPA AZOTY Salmag 
z siarką® 
N(CaO,S) 
27(6,6-4,8) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
 w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 
6,6% wapnia rozpuszczal-
nego w wodzie (CaO) i 4,8% 
siarki całkowitej (S).
Gęstość nasypowa: 
1,1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (stosować w dawkach 
dzielonych dostosowanych do 
potrzeb nawozowych roślin): 
pszenica ozima(*);  
330-370 (b. małe i małe), 
410-440 (średnie), 
480-520 (duże, b. duże),
pszenica jara(*);  
300-370 (b. małe i małe), 
410-440 (średnie), 
480-520 (duże, b. duże),
jęczmień jary;  
150-220 (b. małe i małe), 
260-330 (średnie), 
370-410 (duże, b. duże),
(*) -w zależności od potrzeb 
uzupełnić np. Zaksan® 
90-150 kg/ha
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Salmag z siarką® to nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu 
od białej do szarej. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się 
trwale.   Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% 
granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z siarką®: 
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów, 
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Siarka 
siarczanowa uodparnia rośliny i zabezpiecza je w ten składnik już od początku 
wiosennej wegetacji. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych 
ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno - glebowych jest to uni-
wersalny nawóz azotowy. 



Z  B  O  Ż  A

NAWOZENIE 2021
.. 15

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 Salmag®20Mg 
plus 
N(MgO) 20(8) 

Nawóz zawiera 20,0% azotu 
(N), w tym:  
w formie amonowej 10,0%  
i w formie azotanowej 
10,0%. Zawiera także 
8% magnezu całkowitego 
w przeliczeniu na (MgO). 
Gęstość nasypowa: 1kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (stosować w dawkach 
dzielonych dostosowanych do 
potrzeb nawozowych roślin):
pszenica ozima; 
200-250 (b. małe i małe), 
300-350 (średnie), 
400-450 (duże, b. duże),
zboża jare;  
200-250 (b. małe i małe), 
300-350 (średnie), 
400-450 (duże, b. duże),
Z dawką 400 kg/ha nawozu 
dostarczamy roślinom 
ok. 80 kg N oraz 24 kg MgO. 
W zależności od potrzeb, 
w trakcie wegetacji uzupełnić 
np.. ZAKsan®33,5 lub Pulan®, 
lub Saletra Amonowa 32. 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Salmag®20Mg plus  to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek 
(klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 3-6 mm), Salmag®20Mg plus:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości, związana z tym mniejsza eksplo-

atacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Salmag® 20 Mg plus to uniwersalny nawóz azotowy, który może być stosowany 
przedsiewnie i pogłównie od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża 
ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz 
w uprawie warzyw i sadownictwie. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®5 5%  N  amonowy  
15% P2O5
30% K2O
2% MgO
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin. 

Stosunek fosforu do potasu to 1:2. Idealny nawóz na gleby o niskiej i bardzo niskiej 
zawartości potasu.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®6 6%  N  amonowy  
20% P2O5
30% K2O
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Szczególnie polecany na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas oraz 
pod rośliny potasolubne.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm.

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®8 8%  N  amonowy  
24% P2O5
24% K2O
9% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z siarką o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosun-
ku 1:1. POLIFOSKA®8  polecana jest  na stanowiska o zbliżonej zasobności w fosfor 
i potas oraz pod zboża gdy przyorywana jest słoma.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

TYTAN
6%  N  amonowy  
25% P2O5
25% K2O
5% SO3 
0,5% Fe
0,05% Zn
Ti

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Nawóz NPK z siarką dodatkowo wzbogacony o mikroskładniki: żelazo i cynk oraz 
tytan! Nawóz o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosunku 1:1.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

KRZEM
6%  N  amonowy  
12% P2O5
34% K2O
10% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego sto-
sowania. Dawkę należy dosto-
sować do aktualnej zasobności 
gleby i wymagań pokarmowych 
roślin.

Nawóz wzbogacony  o krzem! Krzem korzystnie wpływa na pobieranie fosforu, 
odgrywa dużą rolę w budowie mechanizmów odporności na stresy, zwiększa wy-
trzymałość mechaniczną łodyg i źdźbeł. Idealny na gleby ubogie w potas (gleby 
lekkie i średnie).  
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

PLUS
5%  N  amonowy  
10% P2O5
20% K2O
7% MgO
9 % SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego sto-
sowania. Dawkę należy dosto-
sować do aktualnej zasobności 
gleby i wymagań pokarmowych 
roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowa-
nia na gleby ubogie w potas i magnez. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując 
przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 15-20 cm. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

21
21%  N  
13% N amonowy
8% N amidowy
4% MgO  
35% SO3

Zaleca się stosować pogłównie 
wiosną.

Powstaje w wyniku zmieszania siarczanu amonu, mocznika i drobno zmielonego 
magnezytu. Azot udostępniany jest roślinom równomiernie. Zaletą tego nawozu 
jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki, która jest łatwo wymywana. 
Nawóz polecany na plantacje dobrze rozkrzewione. 

GRUPA AZOTY Saletrosan® 26 Nawóz zawiera: 26% azotu 
(N), w tym w formie amo-
nowej 19% i 7% w formie 
saletrzanej. Zawiera także 
13% siarki (S) [stanowi 
to 32,5% w przeliczeniu 
na trójtlenek siarki (SO3)], 
rozpuszczalnej w wodzie, 
w formie siarczanu.

Zalecane dawki w kg/ha
żyto, owies i inne zboża – 
wiosną
120 (bardzo małe i małe), 
150 (średnie) 
Zalecana dawka Saletrosanu® 
26 nie pokrywa potrzeb nawo-
zowych azotem, a jest wiosenną 
dawką startową, by zabezpie-
czyć rośliny głównie w siarkę; 
na glebie o średnich potrzebach 
nawożenia azotem z dawką 400 
kg Saletrosanu® 26 na rzepak 
wprowadzamy 104 kg azotu i 52 
kg siarki (S)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżo-
wego. 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 siar-
czanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez. 
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GRUPA AZOTY Saletra 
amonowa 
N32

Nawóz zawiera 32% azotu 
(N), w tym w formie amo-
nowej 16% i 16% w formie 
saletrzanej oraz wapń 
i magnez.

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 beżo-
wego. 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. Nawóz zawiera 
32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie saletrzanej oraz 
wapń i magnez.

GRUPA AZOTY Saletrosan
®
30 Nawóz zawiera: 30% azotu 

całkowitego (N), w tym 18% 
azotu w formie amonowej 
(NNH4+) i 12% azotu w for-
mie saletrzanej (NNO3-). 
Zawartość siarki (S) wynosi 
7% co w przeliczeniu na 
trójtlenek siarki daje 17,5% 
SO3. Obecna w Saletrosanie® 
30 siarka siarczanowa jest 
całkowicie rozpuszczalna 
w wodzie a więc w pełni 
dostępna dla roślin.

Zalecane dawki w kg/ha
Zboża – wiosną 
160 (bardzo małe i małe), 
260 (średnie i wysokie), 
Zalecana dawka Saletrosa-
nu® 30 nie pokrywa potrzeb 
nawozowych azotem, a jest 
wiosenną dawką startową, by 
zabezpieczyć rośliny głównie 
w siarkę; na glebie o średnich 
potrzebach nawożenia azotem 
z dawką 400 kg Saletrosanu® 30 
na rzepak wprowadzamy 120 kg 
azotu i 24 kg siarki (S)

Rolniczy nawóz mineralny Saletrosan® 30 to siarczanoazotan amonu. Otrzymywa-
ny jest on w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu z dodat-
kiem bogatej w wapń i magnez mączki dolomitowej. Taka technologia gwarantuje 
identyczny skład każdej granuli. Saletrosan® 30 to nawóz WE, podlegający przepi-
som 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. 
Dzięki optymalnej technologii granulacji wykorzystywanej przez Grupę Azoty S.A. 
oraz innowacyjnemu zabezpieczeniu środkiem antyzbrylającym granule Saletrosa-
nu®30 w trakcie transportu i magazynowania nie ulegają zbryleniu, kruszeniu ani 
ścieraniu. Jednorodność oraz odpowiednia masa granul pozwala na daleki i rów-
nomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach, a to ogranicza straty nawozu 
w glebie i decyduje o wysokiej efektywności nawożenia.

GRUPA AZOTY Saletrzak 27 
makro

Nawóz zawiera: 27% azotu 
całkowitego (N), w tym 
13,5% w formie saletrzanej 
i 13,5% w formie amonowej, 
2% wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO) oraz 4% ma-
gnezu całkowitego (MgO).

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. Skład nawozu: 27% azotu całkowitego 
(N), w tym 13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej, 2% wapnia 
rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4% magnezu całkowitego (MgO).

GRUPA AZOTY Saletrzak 27 
standard

Nawóz zawiera: 27% azotu 
(N), w tym w formie amono-
wej 13,5% i 13,5% w formie 
saletrzanej. Zawiera także 
2% wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO) i 4% magne-
zu całkowitego (MgO).

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 beżo-
wego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią nie mniej 
niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak 27 standard to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomito-
wej, zawierającej wapń i magnez. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

GRUPA AZOTY Saletrzak 27 
standard plus

Nawóz 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 całkowi-
tego w przeliczeniu na MgO 
oraz dodatkowo max 
0,3 ÷ 0,5% żelaza w postaci 
siarczanu żelaza.

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 wymia-
rach 0,6 ÷ 4 mm stanowią nie mniej niż 94% masy. 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 mikro-
elementu - jest dodatkowym plusem oferowanego nawozu.

GRUPA AZOTY Saletrosan® 26 
plus

26% azotu (N), w tym 
w formie amonowej 19% 
i 7% w formie saletrzanej. 
Zawiera także 13% siarki (S) 
[stanowi to 32,5% w przeli-
czeniu na trójtlenek siarki 
(SO3), rozpuszczalnej w wo-
dzie, w formie siarczanu.

Orientacyjne dawki w kg/ha
200 (bardzo małe i małe), 
300 (średnie), 
300 (duże i bardzo duże)  

Nawóz granulowany, w postaci ciemnoczerwonych, ciemnobrązowych, czarnych 
granul. Produkt zawiera  niewielkie ilości żelaza i magnezu. Saletrosan® 26 plus 
cechuje się większą twardością granul oraz zwiększoną odpornością na zbrylanie 
w stosunku do Saletrosanu® 26. Granule wielkości 2-6 mm, nie mniej niż 95% masy 
nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3. Saletrosan® 26 plus to mieszanina azo-
tanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń 
i magnez.

GRUPA AZOTY Saletromag® 25% azotu (N) w tym 16% 
w formie amonowej i 9% 
w formie saletrzanej. Nawóz 
zawiera także 7% siarki (S) 
w formie siarczanowej, czyli 
łatwo dostępnej dla roślin 
(17,5% w przeliczeniu na 
trójtlenek siarki (SO3) oraz 
6% tlenku magnezu (MgO) 
całkowitego. Produkt zawie-
ra niewielkie ilości żelaza, 
które zwiększają odporność 
nawozu na wysokie tem-
peratury.

Zalecane dawki nawozu 
w kg/ha
Zboża – wiosną:
małe i bardzo małe – 160
średnie – 240-280
wysokie i bardzo wysokie – 
360-400
Wiosenną dawka startowa; 
uzupełnić podczas wegetacji 
innym nawozem azotowym; 
z dawką 320 kg/ha Saletroma-
gu® dostarczamy 
roślinom: 80 kg N, ok 22 kg 
S (tj. 55 kg SO3) oraz ok. 20 
kg MgO

Nawóz granulowany o zabarwieniu od ciemnobrązowego do czarnego. Składniki 
pokarmowe zawarte w nawozie Saletromag® oraz odpowiednia budowa granuli 
zabezpiecza zawarty w niej azot przed szybkim wypłukiwaniem, co wpływa na 
efektywność produkcji i chroni środowisko naturalne. Wysoka wytrzymałość me-
chaniczna i twardość granulek powoduję, że granule nie zbrylają się, nie kruszą 
oraz nie ścierają się podczas transportu czy magazynowania. Wyrównany rozmiar 
granul (95% granul o wymiarach 2-6 mm), pozwala na równomierny wysiew nawo-
zu na całej powierzchni pracy rozsiewacza.
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GRUPA AZOTY Saletrosan® 26 
z borem

Saletrosan 26  z borem za-
wiera 26% azotu całkowitego 
(N), w tym w formie amono-
wej 19% oraz 7% w formie 
saletrzanej oraz 32,5% 
trójtlenku siarki (SO3), tj. 
13% siarki (S), całkowicie 
rozpuszczalnej w wodzie 
w formie siarczanu. Nawóz 
wzbogacony jest w 0,3% 
boru (B), bardzo dobrze 
rozpuszczalnego w wodzie, 
czyli przyswajalnego przez 
rośliny.

Zalecane dawki w kg/ha
Zboża – wiosna:
małe i bardzo małe – 120-150
średnie – 200
wysokie i bardzo wysokie – 200
Zalecana dawka Saletrosanu 26 
z borem nie pokrywa potrzeb 
nawozowych azotem, a jest 
wiosenną dawką startową, którą 
należy uzupełnić podczas we-
getacji innym nawozem azoto-
wym; z dawką 400 kg Saletrosa-
nu 26® z borem wprowadzamy 
104 kg N i 52 kg S (130 kg SO3) 
oraz 1,2 kg B;

Nawóz występuje w postaci równomiernych granul wielkości 2÷6 mm, o za-
barwieniu od brązowego do beżowego. Doskonałe proporcje azotu, siarki i boru 
zawarte w Saletrosanie® 26 z borem sprawiają, ze rośliny są optymalnie odżywione 
i mniej podatne na infekcje chorobotwórcze. Saletrosan® 26 z borem sprawdza się 
w różnych warunkach, terminach stosowania, uprawach. Nawóz ten jest szcze-
gólnie polecany do wczesnowiosennego, jak również wiosennego (II dawka azotu) 
nawożenia upraw, w tym w szczególności roślin siarkolubnych, np. rzepak ozimy. 
Produkt można również w powodzeniem wykorzystywać do wiosennego nawożenia 
roślin jarych (kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, zboża jare, rośliny bobowate), 
a także w   uprawie warzyw i w sadownictwie.

GRUPA AZOTY 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 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 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 od-
czynie 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 PULGRAN®

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

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna prze-
kraczać 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 kwa-
śnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.

• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń 
mechanicznych.

• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

GRUPA AZOTY RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu saletrza-
no-mocznikowego.
Produkowany jest w trzech 
rodzajach, dostosowanych do 
różnych temperatur transpor-
tu 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 przed-
siewnego 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 RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-moczni-
kowy z siarką otrzymywany 
na bazie roztworu saletrza-
no-mocznikowego i roztwo-
ru 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 Saletrosan®26 26% (m/m) azotu (N) całko-
witego w formie: 
azotu (N) amonowego 19% 
(m/m)
azotu (N) azotanowego 7% 
(m/m)
13% (m/m) siarki (S) całko-
witej, tj. 32,5% (m/m) trój-
tlenku 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 beżo-
wego. 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 siar-
czanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez. 

GRUPA AZOTY 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 systema-
tycznie 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 Saletra 
amonowa 
N32

32% (m/m) azotu (N) całko-
witego 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 beżo-
wego. 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 Saletrosan®30 30% (m/m) azotu (N) całko-
witego w formie: 
18% (m/m) azotu (N) amo-
nowego
12% (m/m) azotu (N) azo-
tanowego 
7% (m/m) siarki (S) cał-
kowitej
tj. 17,5% (m/m) trójtlenku 
siarki (SO3) w formie siar-
czanowej

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

Saletrosan® 30 to siarczanoazotan amonu. Otrzymywany jest on w procesie che-
micznym z azotanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem bogatej w wapń i ma-
gnez mączki dolomitowej. 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 wielko-
ści 2÷6 mm stanowią co najmniej 95% masy nawozu. 
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3. Zawiera 30% azotu całkowitego (N), w tym co 
najmniej 18% azotu w formie amonowej (NNH4+) i co najmniej 12% azotu w for-
mie saletrzanej (NNO3-). Zawartość siarki (S) wynosi 6% co w przeliczeniu na 
trójtlenek siarki daje 15% SO3. Obecna w Saletrosanie® 30 siarka siarczanowa jest 
całkowicie rozpuszczalna w wodzie a więc w pełni dostępna dla roślin.

GRUPA AZOTY Saletrzak 27 
makro

27% (m/m) azotu (N) całko-
witego w formie:
azotu (N) amonowego 13,5% 
(m/m)
azotu (N) azotanowego 
13,5% (m/m)
co najmniej 2% (m/m) tlenku 
wapnia (CaO) rozpuszczal-
nego 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 bar-
dzo 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 Saletrzak 27 
standard

27% (m/m) azotu (N) całko-
witego w formie:
azotu (N) amonowego 13,5% 
(m/m)
azotu (N) azotanowego 
13,5% (m/m)
co najmniej 2% (m/m) tlenku 
wapnia (CaO) rozpuszczal-
nego 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 beżo-
wego, 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 PULGRAN® S 
Siarczan mocz-
nikowo–amo-
nowy 

Azot całkowity – 36% N 
Azot amonowy – 6% N 
Azot amidowy – 30% N 
Siarka –  8,4 S 

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego. 
Nawóz zalecany do wiosennego 
nawożenia wszystkich roślin 
uprawnych. 

• Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej) oraz siarkę w formie 
siarczanowej. 

• Wyjątkowo przydatny w uprawie roślin siarkolubnych. 
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopowych. 
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych. 
• Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę. 

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 stanowi-
skach. 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

LUVENA S.A. OPTIPLON 4       

NOWOŚĆ

NAWÓZ NPK (S)     
4-14-30-(8)

• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych
• oprócz bieżącego nawożenia nawóz może być rekomendowany także do korekty 

zasobności gleby
• wysoka koncentracja składników pokarmowych; optymalny stosunek P do K
• nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów idealnie dostosowa-

ny do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych 
dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na 
wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem

• wysoka koncentracja składników odżywczych = mniej przejazdów rozsiewacza
• obecność siarki przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania azotu

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
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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 użyt-

ków 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 użyt-
ków 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, rzepa-

ku, 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, czo-
snek 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 użyt-
ków 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. LUBOPLON®

MAG-MAKS 
20-35 

NOWOŚĆ

20 MgO – 35 SO3 • zalecany  do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych 
w magnez i siarkę

• nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego  i pszenicy ozimej, 
a także buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy oraz na plantacjach wielo-
letnich 

• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występu-
je wymywanie magnezu. 

• nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać 
z glebą

• na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie 
wczesnojesiennym a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu 
składników

• w stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwięk-
szyć o 50%

• w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany 
także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania 
roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu

• na plantacjach wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną 
(przed ruszeniem wegetacji roślin) 

• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych daw-
kach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu

POLCALC Polcalc III 
Generacji

98% CaCO3 500 - 1000 kg·ha-1 należy zasto-
sować po wschodach zbóż lub 
na oziminy, wczesną wiosną, 
na 3 tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji roślin.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapiennej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren 
mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii techno-
logicznej, powstają granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Jest to najlep-
szy granulowany nawóz wapienny dla najbardziej wymagających odmian pszenicy, 
jęczmienia oraz innych zbóż. Uprawiane rośliny wykazują bardzo korzystną reakcję 
na pogłówne zastosowanie granulatu, który znacząco zwiększa ich możliwości 
plonotwórcze oraz istotnie poprawia cechy jakościowe ziarna. 
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POLCALC SuperMag 55% CaCO3, 
42% MgCO3

500 - 1000 kg·ha-1 należy zasto-
sować po wschodach zbóż lub 
na oziminy, wczesną wiosną, 
na 3 tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji roślin.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapniowo-magnezowej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  
50% ziaren mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej 
linii technologicznej, powstają granule nawozu o   stuprocentowej reaktywności. 
Jest to najlepszy granulowany nawóz wapniowo-magnezowy dla najbardziej wy-
magających odmian pszenicy, jęczmienia oraz innych zbóż. Uprawiane rośliny 
wykazują bardzo korzystną reakcję na pogłówne zastosowanie granulatu, który 
znacząco zwiększa ich możliwości plonotwórcze oraz istotnie poprawia cechy 
jakościowe ziarna. 

POLCALC bi calc+ 98% CaCO3 z dodatkiem 
kwasów humusowych oraz 
bakterii z rodzaju Bacillus

500 - 1000 kg·ha-1 należy 
zastosować na ściernisko lub 
po wschodach zbóż albo na 
oziminy, wczesną wiosną, na 
3 tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji roślin.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości mączki wapiennej wzbogaconej 
o związki humusowe oraz bakterie z rodzaju Bacillus, które przyspieszają rozkład 
resztek pożniwnych, wiążą azot atmosferyczny oraz uruchamiają uwsteczniony 
fosfor zawarty w glebie. Mączka wapienna wykorzystana do produkcji tego inno-
wacyjnego granulowanego nawozu wapniowego została ekstremalnie rozdrobniona 
- 100% cząstek jest  wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren mączki jest 
wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki,  na innowacyjnej linii technologicznej, 
powstają granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulo-
wany nawóz wapienny dla najbardziej wymagających odmian pszenicy, jęczmienia 
oraz innych zbóż. Uprawiane rośliny wykazują bardzo korzystną reakcję na pogłów-
ne zastosowanie granulatu, który znacząco zwiększa ich możliwości plonotwórcze 
oraz istotnie poprawia cechy jakościowe ziarna. Bakterie z rodzaju Bacillus dodane 
do nawozu pobierają i asymilują azot atmosferyczny zwiększając zawartość tego 
pierwiastka w glebie, a także powodują uruchomienie dla roślin uwstecznionego 
fosforu zawartego w glebie. 

GOUDENKOR-
REL

Belenus 47,0% SO3 
13,7% K2O
17,3% CaO
5,4%  MgO

150 - 180 kg·ha-1 należy za-
stosować przedsiewnie lub 
po wschodach zbóż albo na 
oziminy, wczesną wiosną, na 
3 tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji roślin.

Innowacyjny nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego polisul-
fatu, w unikalnej innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. Belenus 
ma wysoki udział dobroczynnej siarki siarczanowej, która  polepsza warunki 
wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz istotnie wpływa na wzrost plonu zbóż. Jest on nie-
zastąpionym i unikalnym źródłem ekologicznego potasu o działaniu przedłużonym 
do 20 dni. Granulowany nawóz Belenus cechuje się całkowitą rozpuszczalnością 
oraz brakiem efektu zasolenia i zakwaszenia gleby. Zwiększa efektywność azotu 
nawozowego i glebowego. 

GOUDENKOR-
REL

Vervactor 32,6% K2O  
22,6% SO3 
9,06% CaO 
2,89% MgO

150 - 250 kg·ha-1 należy za-
stosować przedsiewnie lub 
po wschodach zbóż albo  na 
oziminy, wczesną wiosną, na 
3 tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji roślin.

Innowacyjny, granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z prze-
tworzonego polisulfatu w unikalnej, innowacyjnej technologii – G2D Nodens 
TechnologyTM. Vervactor dostarcza łatwo przyswajalnego i w pełni rozpuszczalnego 
potasu w formie siarczanowo chlorkowej. Jest nawozem o przedłużonym do 50 dni 
uwalnianiu pierwiastków. Zapewnia szerokie spektrum pokrycia zapotrzebowania 
zbóż na niezbędne pierwiastki mineralne. Vervactor jest nawozem w pełni roz-
puszczalnym w roztworze glebowym. Nie powoduje zakwaszenia i zasolenia gleby. 
Optymalna dawka nawozu, zastosowana w uprawie zbóż, powoduje istotny przy-
rost plonu ziarna oraz korzystnie wpływa na jego cechy jakościowe.

GOUDENKOR-
REL

PKSplus 11,4%  P2O5  
22% K2O    
19,9% SO3   
14,9% CaO      
4% MgO    
1,6% Na2O

200 - 300 kg·ha-1 należy zasto-
sować przedsiewnie lub na 
oziminy, wczesną wiosną, na 
3 tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji roślin.

Idealny nawóz wieloskładnikowy o zbalansowanym udziale fosforu, potasu, siarki, 
wapnia i magnezu w pojedynczej granuli. PKSplus cechuje pełna rozpuszczalność 
i całkowita bioprzyswajalność niezbędnych pierwiastków, które są w nim zawarte.  
Nie powoduje zakwaszenia oraz zasolenia gleby. Stwierdzono istotny przyrost 
plonu zbóż po zastosowaniu nawozu w sugerowanej dawce. PKSplus wpływa 
korzystnie na cechy jakościowe uzyskanego ziarna.  

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
Sp. z o.o.

Potafoska 12 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. Jest to nawóz przedsiewny, 
niezbędne jest zmieszanie go 
z glebą do głębokości 10-15 cm. 
Nie zaleca się stosowania 
Potafoski 12 na glebach zasa-
dowych.

Potafoska 12 jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składni-
ki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Można go też efektywnie 
stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według 
potrzeb uprawianych gatunków roślin.  Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budo-
wy białek. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ 
NA WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
Sp. z o.o.

Potafoska 
Magnezowana

PK(CaMgS) 
13–13–(13-4–22)

W zależności od zasobności 
fosforu i potasu w glebie dawka 
nawozu dla zbóż jarych wy-
nosi od 200 do 350 kg/ha, zaś 
dla zbóż ozimych od 300 do 
430 kg/ha. 

Nawóz ten jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym skład-
niki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz nadaje się na 
wszystkie gleby, niezależnie od ich składu mechanicznego. Nawóz zawiera siarkę 
niezbędną do budowy białek. Zalecany jest do nawożenia gleb ubogich w przy-
swajalny magnez i na użytki zielone. Nadaje się do nawożenia wszystkich upraw 
polowych, szczególnie zbóż ozimych i rzepaku. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ 
NA WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

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. Zalecane jest 
zmieszanie go z glebą do głębo-
kości 10-15 cm. 

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 rozpuszczal-
nych 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. Nawóz zawiera również: wapń, magnez 
i siarkę, które korzystnie wpływają na wielkość i jakość plonu. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ 
NA WWW.ZCHSIARKOPOL.PL
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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 przed-
siewnych zabiegów agrotech-
nicznych. Przy ustaleniu dawki 
należy uwzględnić przedplon, 
zasobność gleby w fosfor i potas 
oraz zapotrzebowanie roślin na 
składniki pokarmowe. 

Tarnogran to nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do nawożenia roślin okopo-
wych, 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 okres wzrostu ze składników pokarmowych stop-
niowo uwalniających się z nawozu. Ponadto nawóz zawiera magnez łatwo przy-
swajalny w formie siarczanowej, który przyczynia się do lepszego wykorzystania 
pozostałych składników pokarmowych, a wysoka zawartość CaO poprawia bilans 
wapnia w glebie. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ 
NA WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
Sp. z o.o.

Siarczan 
Magnezu 

MgS 21-36 W zależności od uprawianej 
rośliny i zasobności gleby 
w magnez przyswajalny na-
wóz stosuje się w dawkach od 
80-200 kg. W przypadku zbóż 
jarych dawka nawozu wynosi 
od 100 do 130 kg/ha. 

Siarczan Magnezu przeznaczony jest do regularnego nawożenia wszystkich roślin 
uprawnych. Ze względu na zawartość dobrze przyswajalnych form magnezu i siar-
ki może być stosowany również do pogłównego nawożenia w przypadku stwierdzo-
nych niedoborów magnezu i siarki. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ 
NA WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
Sp. z o.o.

Superfosfat 
prosty 
granulowany

P (CaS) 
19–(20–32) 

W zależności od zasobności fos-
foru w glebie dawka nawozu dla 
zbóż ozimych wynosi od 250 do 
390 kg/ha, zaś dla zbóż jarych 
wynosi od 210 do 350 kg/ha.  

Jest to przedsiewny, tradycyjny, fosforowy nawóz mineralny. Nadaje się do stosowa-
nia pod wszystkie rośliny uprawy polowej i na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie 
od ich składu mechanicznego.  Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek 
oraz wapń, który przeciwdziała niektórym chorobom fi zjologicznym (związanym 
z niedoborem tego pierwiastka). Daje dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz 
plantacji trwałych. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ 
NA WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

TIMAC AGRO Physiomax 975 Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

200-400 kg/ha Physiomax zawiera łatwo przyswajalny wapń Mezocalc, który korzystnie wpływa 
na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia organicznego. Kompleks 
Physio+  poprawia wigor roślin oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa 
pobieranie fosforu i potasu oraz podnosi odporność  zbóż na wymarzanie. Roz-
wiązanie polecane na stanowiska wysoko zasobne w azot, fosfor i potas lub jako 
uzupełnienie standardowego nawożenia NPK.

TIMAC AGRO Physactiv +1 Kompleks Physactiv+
CaO 29%
MgO 12%
SO3 12%

200-600 kg/ha Physactiv+1 zawiera siarkę, magnez i wapń oraz kompleks biostymulujący 
Physactiv+, który poprawia żyzność, stabilizuje mikro pH oraz  pobudza życie 
mikrobiologiczne gleby co przyczynia się do zwiększenia  dostępności składników 
pokarmowych dla roślin. Physactiv +1 poprawia także rozwój systemu korzenio-
wego, wspomaga pobieranie wapnia przez rośliny oraz wpływa pozytywnie na 
kiełkowanie. 

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
49 NPS

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3)  52% 
N 3% (forma amonowa)
P2O5 22% 
SO3 24%
B 0,2%

200-300 kg/ha Nawóz zawierający fosfor z dodatkiem azotu boru, siarki oraz łatwo przyswajalnego 
wapnia -Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje harmo-
nijny rozwój roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. 
Nawóz zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem 
się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. 
Zalecany do stosowania przedsiewnego.

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
51 NPK

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 21%
N 4% (forma amonowa)
P2O5 10% 
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
B 0,2%
Zn 0,15%

300-500 kg/ha Uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu, siarki, boru i cynku oraz łatwo 
przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ 
stymuluje harmonijny rozwój roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na wa-
runki stresowe. Nawóz zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed 
uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczal-
nych w wodzie. Zalecany do stosowania przedsiewnego

TIMAC AGRO Sulfammo 23 
N-PROCESS

Kompleks N-PROCESSMezo-
calc (CaCO3) 12,5%
N 23% (11% amonowy
12% amidowy)
MgO 3%
SO3 31%

200-300 kg/ha Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz 
łatwo przyswajalny wapń - Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligent-
nie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego 
azotu, gleby oraz fi zjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość 
i jakość plonu. Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

TIMAC AGRO Sulfammo 30 
N-PROCESS

Kompleks N-PROCESS
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 30% (5% amonowy, 25% 
amidowy)
MgO 3%
SO3 15%

200-300 kg/ha Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz 
łatwo przyswajalny wapń - Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligent-
nie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego 
azotu, gleby oraz fi zjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość 
i jakość plonu. Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.
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ADOB® ADOB Mikro 
Zboże

N-10%, K2O-5%, 
SO3-31%, Cu-1,5%, Fe-0,3%, 
Mn-3%, Mo 0,02%, Zn-0,5%

1-zabieg: 2 kg/ha (BBCH 30- 31),
 2-zabieg: 2 kg/ha (BBCH 33-38), 
3-zabieg: 2 kg/ha (BBCH 51-53)

ADOB® Mikro Zboże to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do 
nawożenia zbóż. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wo-
dzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany  i dostosowany do potrzeb pokarmowych 
zbóż. Wpływa na wzrost ilościowy i jakościowy plonu. Mikroelementy schelatowane EDTA 
(poza Mo).

ADOB® ADOB Profi t 
10-40-8 +Mi-
kro

N-10%, P2O5-40%, K2O-8%, 
MgO-3%, B-0,05%, Cu-0,1%, 
Fe-0,05%, Mn-0,1%, 
Mo 0,01%, Zn-0,1%%

3 kg/ha (BBCH 30-31) Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego zbóż nawozem ADOB® Mikro Zboże.
Wysoka zawartość fosforu wspomagająca proces tworzenia się systemu korzeniowego. 
Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB Profi t 
18-18-18 +Mi-
kro

N-18%, P2O5-18%, 
K2O-18%, MgO-1%, 
SO3-0,9%, B-0,05%, 
Cu-0,1%, Fe-0,05%, 
Mn-0,1%, Mo-0,01%, 
Zn-0,1%

3 kg/ha (BBCH 33-38) Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego zbóż nawozem ADOB® Mikro Zboże.
Zrównoważony stosunek N, P, K.
Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB Profi t 
4-12-38 + 
Mikro

N-4%, P2O5-12%, K2O-38%, 
MgO-2,3%, SO3-1,8%, 
B-0,05%, Cu-0,1%, 
Fe-0,05%, Mn-0,1%, 
Mo-0,01%, Zn-0,1%

3 kg/ha (BBCH 51-53) Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego zbóż nawozem ADOB® Mikro Zboże.
Wysoka zawartość potasu regulująca gospodarkę wodną i zmniejszająca ryzyko stresu suszy. 
Mikroelementy schelatowane EDTA (poza B i Mo).

ADOB® Basfoliar 2.0 36 
Extra 

N-36,2%, MgO- 4,3%, 
B-0,027%, Cu 0,27%, 
Fe 0,027%, Mn 1,34%,
Mo-0,007%, Zn -0,013% 

1-zabieg: 4 l/ha (BBCH 30- 31),
2-zabieg: 4 l/ha (BBCH 33-38), 
3-zabieg: 4 l/ha (BBCH 51-53)

ADOB® ADOB 2.0 Cu 
IDHA

Cu-6%  Jeden zabieg: 1 l/ha (BBCH 
25-29)

ADOB® ADOB 2.0 Mn 
IDHA

Mn-9% Jeden zabieg: 1,5 kg/ha (BBCH 
25-29)

ADOB® ADOB Bor N-7,8% B-15% Jeden zabieg: 0,3 l/ha (BBCH  
31-39)

ADOB® ADOB 2.0 Zn 
IDHA

Zn-10% Jeden zabieg: 1,0 kg/ha (BBCH 
31-39)

AGROSIMEX ASX Plus Gama nawozów makro 
i mikroelementowych w za-
leżności od potrzeb o zwięk-
szonej 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 opry-
sku w 200–300 l wody.

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

AGROSIMEX ASX complex B 1,1%
Cu 1,3%
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 opry-
sku w 200–300 l wody.

Nawóz mikroelementowy. 

AGROSIMEX Mangan N  
Aloy 

24% Mn 1 l/ha, od 2 liscia do fazy  
2 kolanka

Nawóz manganowy

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB®

Organic 
Folium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych.  

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

• naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzy-
matycznej 12,0% (m/m)  
min 132 g/l,

• azot całkowity 
(N) 2,1 (m/m),

• bor 0,02% (m/m),
• mangan 0,05% (m/m),
• cynk 0,07% (m/m).

Stosować dolistnie
dawkach 1-2 L/ha w 200-300 l 
wody – wykonać min. 
2-3 zabiegi oraz każdorazowo 
w razie wystąpienia warunków 
stresowych (przymrozek, grad, 
susza, wiatr, zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Zboża ozime 
1 zabieg jesienią w fazie 3-4 
liście + 2 zabiegi na wiosnę: 
pierwszy w fazie ruszenia wege-
tacji oraz drugi w fazie kłosze-
nia (przed kwitnieniem).
Zboża jare 
2 zabiegi: pierwszy w fazie 
krzewienia roślin, drugi w fazie 
kłoszenia (przed kwitnieniem).
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Organic Folium+   
z zabiegami fungicydowymi 
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie ilości nasion w kłosie.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów)
• Wzrost zawartości w ziarnie białka i glutenu.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com
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hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ 
naturalne 
aminokwasy

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/332/2016

IUNG

• naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzy-
matycznej 5,0% (m/m) 
min 52 g/l,

• azot całkowity  2,0% 
(m/m),

• węgiel organiczny 4,0% 
(m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 l/ha, 
ilość wody: 200-300 l/ha
Wykonać min. 2-3 zabiegi oraz 
każdorazowo w razie wystą-
pienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5 l-1 l na 100 l wody).
Zboża ozime: 
1 zabieg jesienią 
w fazie 3-4 liści, 
2 zabiegi wiosną: pierwszy 
w fazie ruszenia wegetacji, 
drugi w fazie kłoszenia (przed 
kwitnieniem).
Zboża jare: 1-2 zabiegi: pierw-
szy w fazie krzewienia roślin, 
drugi w fazie kłoszenia (przed 
kwitnieniem).
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
L-Amino + z zabiegami fungi-
cydowymi oraz odżywianiem 
dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie ilości nasion w kłosie.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 
i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-
sektycydów)
• Wzrost zawartości w ziarnie białka i glutenu.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Ca o Ca

Szybko przyswa-
jalny wapń (Ca) 
i bor (B) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 4,75% (m/m), 
• azot całkowity 5,0% (m/m), 
• wapń (CaO) 8,0% (m/m), 
• bor (B) 0,20% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
1-2  l/ha, ilość wody: 
200-300 l/ha
– wykonać min. 3 zabiegi. 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5 l-1 l na 100 l wody).
Zboża ozime: Wykonać min. 
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fa-
zie 3-4 liści, 1-2 zabiegi wiosną: 
pierwszy w fazie ruszenia 
wegetacji, drugi w fazie kłosze-
nia (przed kwitnieniem).
Zboża jare: Wykonać min. 
1-2 zabiegi: pierwszy w fazie 
krzewienia roślin, drugi w fazie 
kłoszenia (przed kwitnieniem).

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
• Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
• Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny 
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOLCHIM Shift B-1%
Cu-0,5% 
Mn-1% 
Zn-1,5%

2–2,5 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroele-
menty. Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.

BIOLCHIM Phosfi k N-3% 
P-27% 
K-18%
B-0,01%
Cu-0,02%
Fe-0,02%
Mn0,02%
Mo-0,001%
Zn--0,02%

1-2 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choro-
by grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

CALDENA® Agravita® 
Aktiv 48

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

Dawka: zaprawianie nasion - 
0,25-0,3 kg/t, nawożenie dolist-
ne - 0,5 kg/ha. Termin: jesienią 
w przypadku opóźnionych 
siewów i słabego
krzewienia. Wiosną od momen-
tu ruszenia wegetacji do fazy 
liścia fl agowego.

Nawóz  o wielofunkcyjnym zastosowaniu; przeznaczony do zaprawiania nasion 
i nawożenia dolistnego. Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka 
i całkowita rozpuszczalność w wodzie. Charakteryzuje się szybkim działaniem 
i znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. Reguluje wzrost wegetatywny. 
Wspomaga regenerację uszkodzeń pozimowych zbóż, szybko poprawia żywotność 
i kondycję roślin, minimalizuje skutki stresu, zwiększa powierzchnię blaszki liścio-
wej i  intensywność fotosyntezy, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krzewie-
nie zbóż, wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby, zwięk-
sza odporność zbóż na stresy środowiskowe i uprawowe. Stymuluje wzrost plonu.

CALDENA® Agravita® 
Aktiv 70

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

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

Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. 
Reguluje rozwój generatywny. Zwiększa ilość ziarniaków, podtrzymuje zieloność 
liści, usprawnia transport metabolitów do kłosa – większa MTZ, wpływa na wzrost 
zawartości białka w ziarnie, zwiększa odporność zbóż na czynniki stresowe. Stymu-
luje wzrost plonu.

CALDENA® Agravita® Cu 
EDTA  Plus

Miedź (Cu) 8% schelatowa-
na przez EDTA
 + Mn - 2%
Zn - 3%
N - 5%
MgO - 2,5%

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

Nawóz mikroelementowy  wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej tech-
nologii aktywizującej pobieranie składników. Stała formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, wyższa przyswa-
jalność i szybsza dostępność dla roślin, maksymalna efektywność przy niskich 
dawkach. Zawiera zestaw kluczowych dla zbóż mikroelementów w odpowiednich 
proporcjach. Zapobiega występowaniu choroby nowin, kształtuje liczbę ziarniaków 
w kłosie, reguluje przemieszczanie azotu do kłosa, zwiększa odporność na patogeny 
grzybowe oraz wyleganie.
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CALDENA® Agravita® Mn 
EDTA Plus

Mangan (Mn) 8% schelato-
wany przez EDTA
 + Zn - 2%
N - 5%
MgO - 4% 

Dawka: 0,5 -1 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 2-3 li-
ści. Wiosną od momentu rusze-
nia wegetacji
do fazy 3. kolanka.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej tech-
nologii aktywizującej pobieranie składników. Stała formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, wyższa przyswa-
jalność i szybsza dostępność dla roślin, maksymalna efektywność przy niskich 
dawkach. Zawiera wysoką koncentrację manganu, który jest pobierany przez 
zboża w największych ilościach. Stymuluje pobieranie fosforu z gleby, zwiększa 
intensywność fotosyntezy, reguluje gospodarkę azotową i hormonalną, kształtuje 
liczbę kłosów, poprawia zdrowotność zbóż. Szczególnie zalecany na glebach świeżo 
zwapnowanych i o pH > 6,0.

CALDENA® Agravita® Mo Mo - 35%, 
NH2 - 4,6% 

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

Nawóz molibdenowy. Stała formulacja, szybka i całkowita rozpuszczalność w wo-
dzie, szybka przyswajalność. Poprawia przetwarzanie i wykorzystanie azotu, 
zwiększa odporność roślin na chłody, suszę i choroby, ułatwia przyswajalność 
żelaza przez rośliny, wspomaga przygotowanie roślin do zimowania.

CALDENA® Agravita® 
Micro

Bor (B) 0,3%
Miedź (Cu) 1,28%
Mangan (Mn) 5,7%
Cynk (Zn) 3,2%
Azot (N) 3,8%

Dawka: 0,75-1,5 l/ha.
Termin: Jesienią od fazy 3 liści. 
Wiosną od momentu ruszenia 
wegetacji
do fazy liścia fl agowego.

Kompleksowy nawóz mikroelementowy. Płynna formulacja, szybka i całkowita roz-
puszczalność w wodzie, optymalnie zbilansowany skład, szybka przyswajalność. 
Usprawnia prawidłowy wzrost i rozwój roślin, zwiększa syntezę chlorofi lu i in-
tensywność fotosyntezy, optymalizuje wykorzystanie makroelementów, zwiększa 
odporność mechaniczną i zdrowotność, wpływa na prawidłowe tworzenie i rozwój 
elementów struktury plonu.

CALDENA® Agravita® 

Complete
N - 20% (NO3 - 5,4%, NH4 
- 3,5%, NH2 - 11,1%), P2O5 
- 20%,
K2O - 20%, B - 0,01% 
Cu - 0,006%*
Fe - 0,053%*
Mn - 0,026%*
Mo - 0,004%
Zn - 0,008%*
*schelatowane przez 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 z mikroelementami. Stała formulacja, 
szybka i całkowita rozpuszczalność 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® 
Galaxy

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

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

Nawóz o wysokiej  zawartości potasu i siarki. Płynna formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie. Zawiera nowoczesną formę siarki o właściwościach an-
tyseptycznych. Poprawia zdrowotność zbóż, zwiększa efektywność wykorzystania 
azotu, poprawia syntezę aminokwasów białkowych – większa zawartość białka.

CALDENA® Agravita® 

Mag S
MgO – 9,4%, SO3 – 18,9% Dawka: 2-4 l/ha.

Termin: w całym okresie we-
getacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Płynna formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność w wodzie, wyższa i szybsza przyswajalność. Zwiększa syntezę chlorofi lu 
i wydajność fotosyntezy, usprawnia rozwój i funkcjonowanie systemu korzeniowe-
go, wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych, zwiększa efektywność 
plonotwórczą azotu, podnosi odporność patogeny, łagodzi stres suszy oraz niskich 
i wysokich temperatur.

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

Stosować 1,0 l/ha – od fazy 3 
liści. Nawóz Multiple Pro 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 od-
porności 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 niedo-
borów.
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 kombina-
cji dwóch form tego pierwiastka.
• Wysoka rozpuszczalność w wodzie – lepsze wnikanie do wnętrza roślin
• Niski punkt higroskopijności – mniej wody potrzeba roślinie do pobrania pier-

wiastków
• 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 krze-
wienia. Można powtórzyć po 
10–14 dniach.
Zastosowanie między kłosze-
niem 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 ozimi-
nach jest szczególnie polecane. 
W przypadku lekkich, bezob-
jawowych niedoborów można 
dwukrotnie zastosować 0,5 l/ha 
w okresie wiosennoletnim

Uderzeniowa dawka cynku.
Zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz odporność roślin poprzez dostarcze-
nie 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

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

Effi cie-N-t 28 Płynny nawóz azotowy 
w formie amidowej na 
bazie polimerów mocznika 
o zmiennej długości

20 l/ha w fazie liścia 
fl agowego zalecana ilość wody 
100-300 l/ha,

Wyjątkowa wydajność (20 l odpowiada 150 kg standardowego nawozu azotowego 
typu CAN), pełne wykorzystanie azotu, stabilne uwalnianie do 8 tygodni, dostęp-
ność niezależna od pogody, doskonałe przyleganie do liści, brak poparzeń, stabilne 
i wysokie plonowanie.
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GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

20 l/ha w fazie strzelania 
w źdźbło (najczęściej 1 – 2 ty-
godnie po zabiegu T1), zalecana 
ilość wody 100 – 300 l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby; 
wyraźnie większy i silniejszy system korzeniowy, lepsza przyswajalność składni-
ków pokarmowych przez rośliny lepsza kondycja i odporność roślin, możliwość 
łączenia środka z płynnymi nawozami dolistymi.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON® 
MICRO Zboże

Azot (N) całkowity 
10% (m/m)
Azot (N) w formie amonowej 
3,8 % (m/m)
Azot (N) w formie amidowej 
6,2 % (m/m)
Tlenek magnezu (MgO) 
rozpuszczalny w wodzie 
8,0% (m/m)
Trójtlenek siarki (SO3) roz-
puszczalny w wodzie 
27,0% (m/m)
Miedź (Cu) 1,300% (m/m)
Żelazo (Fe) 0,300% (m/m)
Mangan (Mn) 1,700% (m/m)
Molibden (Mo) 0,030% (m/m)
Cynk (Zn) 0,800 % (m/m)

1-2 kg/ha w fazach krzewienia 
i wzrostu źdźbła

• zastosowanie form chelatowych mikroskładników (Cu, Mn, Zn, Fe) gwarantuje 
szybkie kompleksowe zaopatrzenie roślin w łatwo przyswajalne formy, zwłaszcza 
w momentach największego ich zapotrzebowania;

• zastosowanie nawozu w fazach intensywnego wzrostu i rozwoju zbóż wpływa na 
zwiększenie plonu i polepszenie jakości ziarniaków;

• skutecznie likwiduje nagłe niedobory składników pokarmowych;
• kompleksowe zastosowanie najważniejszych dla zbóż mikroskładników, w tym 

miedzi, manganu i cynku gwarantuje prawidłowy przebieg wielu procesów 
fi zjologicznych w zbożach;

• zawiera formę amidową azotu zalecaną przy dolistnym dokarmianiu roślin;
• stanowi cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulega zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i doskonała rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®

NUTRI NPK 
8,5-10,5-36 
(Mg; S) + 
mikro

Azot (N) całkowity:  
8,5% m/m
Azot (N) azotanowy:  
8,5% m/m
Pięciotlenek fosforu P2O5 
(rozpuszczalny w wodzie): 
10,5%
Tlenek potasu K2O (rozpusz-
czalny w wodzie):  
36% m/m
Tlenek magnezu MgO 
(całkowity): 2,5% m/m
Trójtlenek siarki SO3(S) 
(rozpuszczalna w wodzie): 
6,25 (2,5) % m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02)
Miedź (Cu) EDTA (0,05), 
Żelazo (Fe) EDTA (0,05), 
Mangan (Mn) EDTA (0,01), 
Molibden (0,001) 
Cynk (Zn) EDTA 0,03

Krzewienie, Pierwsze kolano 
do liścia fl agowego, Początek 
kłoszenia 2-4 kg/ha

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną elimi-
nację jego niedoborów;

• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych (Mg i S);
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-

tów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®

NUTRI NPK 
12-46-10 + 
mikro

N (azot całkowity): 
12% m/m
N (azot amonowy): 
9% m/m
N (azot azotanowy): 
3% m/m
P2O5 (rozpuszczalny w wo-
dzie): 46% m/m
K2O (rozpuszczalny w wo-
dzie): 10% m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02) 
Miedź (Cu) EDTA (0,05), 
Żelazo (Fe) EDTA (0,05), 
Mangan (Mn) EDTA (0,01), 
Molibden (Mo) (0,001) Cynk 
(Zn) EDTA (0,03)

Faza 3-6 liści (jesień), Krzewie-
nie, Początek wzrostu źdźbła 
w dawce 2-4 kg/ha

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną elimina-
cję jego niedoborów;

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON® 
NUTRI NPK 
18-18-18 (Mg; 
S) + mikro

N (azot całkowity):  
18% m/m
N (azot amonowy):  
3,5% m/m
N (azot azotanowy):  
5% m/m
N (azot amidowy):  
9,5% m/m
P2O5 (rozpuszczalny w wo-
dzie): 18%
K2O (rozpuszczalny w wo-
dzie): 18% m/m
MgO (całkowity): 2% m/m
SO3(S) (rozpuszczalny w wo-
dzie): 6 (2,4)% m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02)
Miedź (Cu) EDTA(0,05), 
Żelazo (Fe) EDTA (0,05), 
Mangan (Ma) EDTA (0,01), 
Molibden (Mo) (0,001) Cynk 
(Zn) EDTA (0,03)

Krzewienie
Początek wzrostu źdźbła w daw-
ce 2-4 kg/ha

• zrównoważona zawartość pierwszorzędowych składników pokarmowych 
(N, P, K);

• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych 
(Mg i S);

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• obecność formy amidowej azotu, zalecanej przy dolistnym dokarmianiu roślin;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.
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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 

BIOLCHIM Magnistart 
NP Zn

N-11%
P-48%
Zn-4%

30–45 kg/ha Mikrogranulat do aplikacji rzędowej przy siewie materiału siewnego zbóż. 
Do nawożenia startowego zbóż.

TIMAC AGRO Fertiactyl SD Kompleks Fertiactyl
Mn 1,5%
Zn 1,5 %

350 ml/100 kg nasion zbóż Nawóz donasienny z kompleksem Fertiactyl. Zapewnia pewny siew, bardziej rów-
nomierne wschody oraz intensywny rozwój systemu korzeniowego od pierwszych 
dni wegetacji. Przekłada się to na lepsze wykorzystanie wszystkich zastosowanych 
nawozów, większą konkurencyjność roślin uprawnych względem chwastów, lepszą 
odporność na stresy środowiskowe oraz lepsze zaopatrzenie roślin w wodę i skład-
niki pokarmowe.

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

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 widocz-
nego 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 pierwszego 
kolanka (BBCH 12-31). W przy-
padku poważnych niedoborów, 
zabieg należy powtórzyć po 
10-14 dniach.

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

TIMAC AGRO Fertiactyl 
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13%
P 5%
K 8%

3 l/ha Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostar-
cza niezbędnych substancji pokarmowych oraz regeneruje je po okresie zimowym. 
Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fi zjologiczną roślin, poprawia strukturę 
gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

TIMAC AGRO Fertileader 
Tonic

Kompleks Seactiv
Mn 7,7%
Cu 4,8%

1,5 l/ha Nawóz płynny zawierający mikroelementy Cu i Mn z kompleksem Seactiv. Gwaran-
tuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie 
składników pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Zwiększa efektywność 
procesu fotosyntezy, dostarcza w pełni przyswajalnych mikroelementów odpowie-
dzialnych za syntezę i ochronę chlorofi lu oraz za syntezę cukrów i lignin. Dzięki 
zawartości miedzi i manganu wpływa na lepsze krzewienie Podnosi odporność na 
wyleganie oraz wpływa na efektywne wykorzystanie azotu. Zalecany do stosowania 
w zbożach sianych w optymalnym terminie oraz wiosną w fazie krzewienia.

TIMAC AGRO Fertileader 
Vital-954

Kompleks Seactiv
N 9%, P 5%
K 4%, B 0,05%
Mn 0,1%,  Mo 0,01%
Cu 0,02%,  Zn 0,05%
Fe 0,02%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu, Zn i Fe z kom-
pleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stre-
sów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody oraz transport w rośli-
nie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych 
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełniania ziarniaków. Produkt stosuje 
się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i magazynowania 
białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia wigor i wzrost roślin oraz 
stymuluje produkcję białek i suchej masy.

TIMAC AGRO Fertileader 
Magnum

Seactiv
N 7%
MgO 9%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość 
procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników 
pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na 
podniesienie aktywności fi zjologicznej roślin, m.in. intensyfi kuje fotosyntezę. 
Zwiększa odporność roślin na warunki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.

UPL POLSKA Microthiol, 
Siarka 
Pro, Sulfar, 
Pennthiol

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 jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin uprawnych o dużym 
zapotrzebowaniu na siarkę oraz uprawianych na glebach ubogich w siarkę
Nawóz nie jest przewidziany do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin. 
Nie stosować nawozu 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych.
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AGROSIMEX ASX Krzem 
plus

2,5% Si Jesienią 0,5 l/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 li-
ści, wiosną po ruszeniu wegeta-
cji, 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, 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 stre-
sowych

BIOPHARMACO-
TECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB® 
Organic 
Folium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 12,0% (m/m)
 min 132 g/l,
azot całkowity (N) 
2,1 (m/m),
bor 0,02% (m/m),
mangan 0,05% (m/m),
cynk 0,07% (m/m).

Stosować dolistnie
dawkach 1-2 l/ha w 200-300 l 
wody – wykonać min. 
2-3 zabiegi oraz każdorazowo 
w razie wystąpienia warunków 
stresowych (przymrozek, grad, 
susza, wiatr, zimno, gorąco).  
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Zboża ozime 
1 zabieg jesienią 
w fazie 3-4 liście 
+ 2 zabiegi na wiosnę: pierwszy 
w fazie ruszenia wegetacji oraz 
drugi w fazie kłoszenia (przed 
kwitnieniem).
Zboża jare 
2 zabiegi: pierwszy w fazie 
krzewienia roślin, drugi w fazie 
kłoszenia (przed kwitnieniem).
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Organic Folium+   
z zabiegami fungicydowymi 
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korze-

niowej.
• Zwiększenie ilości nasion w kłosie.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby 

jak i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów 

i insektycydów)
• Wzrost zawartości w ziarnie białka i glutenu.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

BIOLCHIM Folifol N org-6%, 
kompleks 18 aminokwasów 
roślinnych
C org-25,2%

1–2 l/ha Działanie biostymulujące i antystresowe
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnej.  Zwiększa sku-
teczność nawożenia. Działa jak adjuwant dla cieczy roboczej.

BIOLCHIM Nova N org-1% C org-10%, ami-
nokwasy roślinne, kwasy 
fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha Działanie na rozwój systemu korzeniowego. Polepsza wchłanianie substancji 
mineralnych w strefi e korzeń-gleba. Działanie antystresowe.

BIOLCHIM Folicist N org - 1,5%- 
K-6,1% 
C org 11%  
Glicyna Betaina- 10%

1 l/ha Polepsza kwitnienie i zawiązywanie ziarniaków.
Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego i wielkość zdźbła

BIOLCHIM Fylloton N org - 6%, 
kompleks 18 aminokwasów 
roślinnych
C org-25,2%

1–2 l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i zdźbła. Zwiększa skuteczność na-
wożenia.

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Multi 
Grower

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter, inne symbio-
tyczne mikroorganizmy 
glebowe)

zaprawienie nasion: 250 ml/100 
kg nasion, może być mieszany 
z zaprawą lub nanoszony na 
nasiona wcześniej zaprawione,
regeneracja i stymulacja upraw 
w warunkach stresu: 2 – 10 l/ha

Mikrobiologiczna szczepionka, przeznaczona do stymulacji rozwoju systemu 
korzeniowego i wzmacniania odporności roślin w drodze zaprawiania nasion 
i oprysku w początkowym procesie wegetacji. Wspiera zdrowy rozwój roślin 
już od etapu kiełkowania i poprawia ich kondycję w trakcie wzrostu, wyrów-
nuje i przyspiesza kiełkowanie nasion, intensyfi kuje tworzenie i rozwój sys-
temu korzeniowego, zwiększa potencjał plonotwórczy, stymuluje regenerację 
tkanek roślinnych po uszkodzeniach, poprawia odporność roślin, ogranicza 
rozwój mikrofl ory patogennej.

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy 
huminowe, kwasy fulwowe) 
oraz potas.

0,3 – 0,5 l/ha Poprawia skuteczność działania nawozów mineralnych. Zwiększa przepusz-
czalność błon komórkowych. Zwiększa pojemność wodną gleb, zmniejszając 
zagrożenie suszą. Zwiększa dostępność składników pokarmowych w glebie. 
Stymuluje rozwój systemy korzeniowego.  
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SUMI AGRO 
POLAND Sp. z.o.o.

Kaishi L-aminokwasy pochodzenia 
roślinnego

Dawka: 1,5-2 l/ha. Zalecana 
ilość wody: 200-1000 l w za-
leżności od uprawy i użytego 
sprzętu. Zalecana ilość zabie-
gów: 1-3. Terminy: Wiosną, 
łącznie z pierwszym wiosen-
nym zabiegiem ochrony roślin 
w fazie krzewienia. W fazie 
początku strzelania w źdźbło. 
W fazie liścia fl agowego do 
pełni kłoszenia. 
Odstęp między zabiegami: 
10-14 dni.

Stymuluje wzrost i rozwój roślin uprawnych.
Widocznie poprawia plonowanie.
Wspomaga rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej.
Zwiększa efektywność zabiegów ochrony roślin i dokarmiających.
Łagodzi efekty uboczne stosowania środków chemicznych.
Zwiększa akumulację biomasy.
Przyśpiesza regenerację roślin po wystąpieniu stresu wywołanego mrozem, 
gradobiciem, wysoką temperaturą, suszą czy zalaniem

SUMI AGRO 
POLAND Sp. z.o.o.

Shigeki Ekstrakt z alg morskich 
Ascophyllum nodosum oraz 
mikrolelementy

Dawka: 2-4 l/ha. Zalecana ilość 
wody: 200-1000 l w zależności 
od uprawy i użytego sprzętu. 
Zalecana ilość zabiegów: 1-3. 
Termin: wiosną od fazy krze-
wienia do fazy pełni kłoszenia. 
Odstąp między zabiegami: 
10-14 dni.

Zwiększa odporność na czynniki stresowe – wysokie temperatury,
mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin oraz inne niekorzyst-
ne warunki.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Stymuluje metabolizm roślin i powoduje lepsze pobieranie składników odżyw-
czych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

UPL POLSKA Aminoplant Azot całkowity (N)- co 
najmniej 8,5% (m/m) Zawar-
tość 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.

UPL POLSKA Asahi SL Para-nitrofenolan sodu-03% 
(3g w litrze środka); orto-ni-
trofenolan 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, 
wpływa na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie 
środka jest wskazane w warunkach stresowych, np. susza, przymrozki.

UPL POLSKA Forthial 6,2% azotu (N) w formie azo-
tanowej, 9% tlenku magnezu 
(MgO) rozpuszczalnego 
w wodzie

1 l/ha, 1-2 zabiegi (pszenica 
ozima i jara, pszenżyto, jęcz-
mień ozimy, żyto) od początku 
strzelania w źdźbło do stadium 
kłoszenia; 1 zabieg (jęczmień 
jary, jęczmień ozimy browarny) 
od początku strzelania w źdźbło 
do stadium drugiego kolanka

Forthial został wyprodukowany w oparciu o unikalną i opatentowaną tech-
nologię PhysioActivatorTM, poprawia odżywienie zbóż w fazach najbardziej 
istotnych dla plonowania, tym samym zapewniając wyższy plon i poprawę 
cech jakościowych ziarna

UPL POLSKA Rooter 13% pięciotlenku fosforu 
(P2O5) rozpuszczalnego 
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) roz-
puszczalnego w wodzie

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

Rooter został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM, sty-
muluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację, poprawia 
pobieranie składników mineralnych z gleby.
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ANWIL S.A. saletra
amonowa

34% azotu (N) uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• azot zawarty w saletrze wpływa na wzrost ilości i jakości plonu, zwiększając 
zawartość i jakość białka

• zawiera dodatkowo magnez wpływający na poprawę kondycji roślin i wartości 
odżywczej plonu

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL 
z magnezem

27% azotu (N)
4% magnezu (MgO)
około 6,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, z dodatkiem wypełniacza dolomitowego

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera dodatkowo magnez, który jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju 

i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie 
materii w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu korzeniowego, zmniej-
szający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

• chroni środowisko poprzez niższą emisji CO2 oraz niższe utlenianie amoniaku

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL S 
z siarką

27% azotu (N)
4,8% siarki (S) 
około 7,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb, a szczególnie 
na gleby kwaśne, ubogie w ma-
gnez i siarkę
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, sypkości oraz dobrej rozpuszczalności w wodzie

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera siarkę zwiększającą efektywność nawożenia azotem
• zawartość magnezu i siarki korzystnie wpływa na: poprawę kondycji roślin, 

wzrost ilości i jakości plonu (ziarna, bulw, korzeni) oraz zawartość i jakość białka 
w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu zmniejszający zakwasze-
nie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

ADOB ADOB MA Zawartość w 330 l/ha [kg/ha]: 
N – 79,86
P2O5 – 15,84
K2O – 21,12
Zn – 0,25 

330 l/h
 rzędowa aplikacja w trakcie siewu 
lub aplikacja całopowierzchniowa 
opryskiwaczem

Zawiera magnez i siarkę.
Opakowania:1000 l, cysterna 18000 l.

AGROSIMEX ASX Corn NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,02% B+0,1%Zn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarką, borem i cynkiem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe dla kukurydzy.

AGROSIMEX ASX Power NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,05% B+0,1%Mn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i manganem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe kukurydzy

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

3–6 kg/ha. Nawóz należy sto-
sować 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 Rhizosum N 
plus

1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii 
Azotobacter salinestris
0,45% Fe
4,5,% Mn
80% substancja organiczna 
w s.m.

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

Środek poprawiający właściwości gleb, zawiera bakterie   Azotobacter salinestris 
wiążące 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 mikroskład-
ników z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie  i poprawia jego wykorzystanie. 
Stosowany razem z RSM podnosi efektywność wykorzystania azotu., 

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® 

GREEN
MgO 25%
SO3 50%

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

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany, D.4 Kizeryt. Wysoka zawartość magne-
zu i siarki: 25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie 
i 50% siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej w wodzie. Najwyższa jakość i wy-
równana granulacja (gęstość nasypowa: 1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm). 
Bardzo szybka rozpuszczalność i przyswajalność składników. Nie powoduje za-
kwaszenia gleb. Równomierny wysiew  i daleki zasięg rozrzutu granul  - nawet 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® MacroSpeed® 

TIGER
NPK (SO3) 7-18-28 (5) 
z cynkiem

Dawka: 300-500 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm >95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury,  optymalizuje wykorzystanie 
azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.
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CALDENA® MacroSpeed® 
TIGER

NPK (SO3) 4-12-32 (5) 
z cynkiem

Dawka: 300-500 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm>95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury, optymalizuje wykorzystanie 
azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
POWER

NPK (SO3) 12-15-21 (20) Dawka: 400-600 kg/ha.
Termin: pierwsza dawka starto-
wa; przedsiewnie lub
 pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez PhosAgro dla fi rmy 
Caldena. Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, uniwersalny nawóz na wszystkie gleby, 
duża zawartość siarki w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej, fosfor szybko 
dostępny dla roślin (w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie), azot w formie amo-
nowej (nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), 
doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-6 mm min. 97%; 
gęstość nasypowa: 980-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 32 m. 
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę i niskie 
temperatury,  optymalizuje wykorzystanie azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje 
wielkość i jakość plonu. 

CALDENA® MacroSpeed® 

PERFECT
PK (CaO, SO3) 15-30 (7-10,5) 
z cynkiem  (0,5%)

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez Yara dla fi rmy 
Caldena. Wysoka koncentracja łatwo dostępnego dla roślin fosforu (w ponad 93% 
rozpuszczalny w wodzie) i potasu, bardzo duża koncentracja cynku oraz dodatkowa 
zawartość wapnia i siarki. Doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość 
granul: 2-5 mm min. 97%; gęstość nasypowa: 1050 kg/m3), równomierny wysiew do 
szerokości 36 m. Stymuluje rozbudowę systemu korzeniowego kukurydzy, zwiększa 
odporność kukurydzy na niedobór wody, optymalizuje wykorzystanie azotu,  po-
prawia wigor i kondycję roślin, zwiększa odporność kukurydzy na chłody i choroby, 
wpływa na lepsze zawiązywanie i zaziarnienie kolb.

CALDENA® MacroSpeed® 

OPTIMA PLUS
PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) 
z cynkiem (0,2%)

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez ICL dla fi rmy 
Caldena. Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,  wysoka koncentracja łatwo dostępnego 
dla roślin fosforu i potasu, cenne źródło cynku, wzbogacony o wapń i siarkę. 
Doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-5 mm-97%; gęstość 
nasypowa: 1000-1200 kg/m3). Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomier-
ny rozsiew nawozu. Stymuluje wzrost systemu korzeniowego,  usprawnia pobiera-
nie składników pokarmowych i wody z gleby, optymalizuje wykorzystanie azotu, 
zwiększa odporność kukurydzy na niskie temperatury i patogeny oraz kształtuje 
wielkość i jakość plonu.

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

20-60 l/ha po zbiorach na 
resztki pożniwne lub wiosną 
przy przygotowaniu stanowiska, 
zalecana ilość wody 400-600 
l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby, 
widoczna i trwała poprawa struktury i żyzności gleby, optymalny rozkład resztek 
pożniwnych, słomy, obornika, poplonów, wzrost poziomu próchnicy, większa siła 
kiełkowania nasion i wyrównane wschody roślin, wyraźnie większy i silniejszy 
system korzeniowy, lepsza przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny 
lepsza kondycja i odporność roślin

GRUPA AZOTY AMOFOSKA 
CORN 4-10-22

 4%  N  amonowy  
10 % P2O5
22% K2O
4% CaO
10% SO3
0,2% Zn
0,1% B

Kukurydza Z/K 200-450 kg/ha Amofoska® NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne. 
Optymalne proporcje składników pokarmowych pozwalają na wszechstronne wy-
korzystanie nawozu. Produkt doskonale sprawdzi się w nawożeniu przedsiewnym 
kukurydzy, a także innych gatunków roślin uprawnych, tj. rzepak ozimy, zboża 
ozime i jare. Obok N, P, K nawóz zawiera także wapń, magnez, siarkę, która jest 
w łatwo dostępnej formie oraz mikroskładniki takie jak bor i cynk

GRUPA AZOTY Amofoska 
5-10-25 
z borem

5 %  N  amonowy  
10% P2O5
25% K2O
4% CaO
14% SO
0,1%  B

Amofoska® NPK 5-10-25 z borem to wieloskładnikowy, nawóz granulowany. Cechu-
je się dużą zawartością potasu. Nawóz zawiera również wapń, magnez, siarkę oraz 
bor. Przedsiewne zastosowanie nawozu korzystnie wpływa m.in. na dobre ukorze-
nienie roślin i zwiększa ich odporność. Polecany jest do intensywnych upraw roślin 
o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, takich jak: rzepak, burak cukrowy, 
kukurydza, rośliny bobowate. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-16-18

4%  N  amonowy  
16% P2O5
18% K2O
4% CaO
10% SO3

Amofoska® 4-16-18 jest typowym nawozem przedsiewnym. Dodatkowa zawartość 
makroelementów i mikroelementów pochodzących z naturalnych fosforytów popra-
wia przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie 
rośliny uprawne: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz na łąkach i pastwi-
skach, sadach i uprawach warzywnych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-20

4%  N  amonowy  
12% P2O5
20% K2O
5% CaO
12% SO3 

Kukurydza na ziarno 
370-740 kg/ha

Amofoska® 4-12-20 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Polecany jest do 
przedsiewnego stosowania  pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno oziminy jak 
również gatunki jare. Nawóz zawiera dodatkowo wapń oraz siarkę, która wspomaga 
efektywność wykorzystania składników pokarmowych.

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-12

4%  N  amonowy  
12% P2O5
12% K2O
9% CaO
15% SO3
2,5% MgO

Kukurydza na ziarno - 370-740 
kg/ha

Amofoska® 4-12-12 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada cenne 
makro- i mikroelementy pochodzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają 
przyswajalność pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym polecanym 
pod wszystkie rośliny uprawne.

GRUPA AZOTY Super Fos Dar 
40 

40% P2O5
10% CaO

Kukurydza 200 kg/ha Super FOS DAR 40® to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który moż-
na stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie 
rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. Oprócz fosforu, zawiera również 
wapń i siarkę. Nawóz dedykowany pod takie uprawy jak: rzepak ozimy, a także 
inne gatunki z rodziny kapustowatych, zboża ozime i jare, kukurydza, ziemniaki, 
buraki cukrowe, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna) oraz 
rośliny bobowate (soja, groch i in.).



NAWOZENIE 2021
.. 31

K U K U R Y D Z A

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 Holist NK 
10-31

10%  N  
31%  K2 O
28% SO3

Kukurydza na ziarno/na paszę 
250-300 kg/ha

Holist® agro NK 10-31 jest nawozem azotowo-potasowym z siarką, przeznaczonym 
do stosowania na wszystkich glebach i pod różne rodzaje upraw. Można go stoso-
wać zarówno wiosną, do pogłównego zasilania upraw ozimych oraz przedsiewnego 
nawożenia gatunków jarych, jak i jesienią, zwłaszcza do przedsiewnego nawożenia 
rzepaku ozimego, szczególnie na stanowiskach mało zasobnych w azot, gdzie 
przedplonem były zboża, stosowano niskie nawożenie azotem lub nie zastosowano 
azotu na słomę. Nawóz można także wykorzystać do nawożenia użytków zielonych.

GRUPA AZOTY Holist PK 15-30 15% P2 O5
30% K2O
9% CaO
8% SO3

Brak zaleceń Holist® agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie 
roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Nawóz ten jest polecany 
w pierwszej kolejności do rzepaku ozimego i jarego, buraków, ziemniaków i roślin 
strączkowych. Efektywny jest również w uprawie warzyw wymagających dobrego 
zaopatrzenia w potas np. kapustne, marchew, seler, szpinak.

GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
6% Cao
12% SO3

Kukurydza na ziarno/na paszę 
300-400 kg/ha

fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY fosfarm 4-8-21 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
5% Cao
12% SO3

Kukurydza na ziarno/na paszę 
300-400 kg/ha

fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY Salmag® 

N(CaO,MgO) 
27(3-4) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym:
13,5% w formie amonowej 
i 13,5% w formie azota-
nowej. 
Zawiera także 3,0% wapnia 
rozpuszczalnego w wodzie 
(CaO) oraz 4,0% magnezu 
całkowitego (MgO).
Gęstość nasypowa: 1 kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha: 
kukurydza na ziarno: 
380 (bardzo małe i małe), 
510 (średnie), 
580 (duże, b. duże),
Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowa-
ne z terenowym doradcą rolnym. 

Salmag® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach zabarwio-
nych od beżu do brązu. Granule posiadają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną 
i twardość, dzięki czemu nawóz nie zbryla się i nie kruszy. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), główne atuty to Salmag®:  
• daje możliwość wysiewu nawet do 40 m, związana z tym mniejsza eksploatacja 

maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zawartość dwóch form azotu – amonowej i saletrzanej w równych ilościach spra-
wia, że w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny 
nawóz azotowy stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszyst-
kie rośliny uprawne, na użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

GRUPA AZOTY ZAKsan® 

N 32, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 32,0% azotu 
(N), w tym:
 w formie amonowej 16,0% 
i w formie azotanowej 
16,0%. 
Zawiera wapń i magnez.
Gęstość nasypowa: ok. 0,96 
kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha,: 
kukurydza na ziarno: 
330 (bardzo małe i małe), 
440 (średnie), 
500 (duże, b. duże),

Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowa-
ne z terenowym doradcą rolnym.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan® to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY ZAKsan®33,5 

N 33,5, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 33,5% azotu 
(N), w tym:
 w formie amonowej 16,8% 
i w formie azotanowej 
16,7%. Zawiera wapń 
i magnez.
Gęstość nasypowa: 
ok. 0,92 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
kukurydza na ziarno: 
330 (bardzo małe i małe), 
440 (średnie), 
500 (duże, b. duże) 

Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowa-
ne z terenowym doradcą rolnym.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan®33,5 
to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomi-
towej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®33,5:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY Salmag 
z borem® 

N(CaO,MgO,B) 
27(3-4-0,20)  

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
 w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 3,0% 
wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO), 4,0% 
magnezu całkowitego (MgO) 
oraz 0,2% boru (B) bardzo 
dobrze przyswajalnego, czyli 
rozpuszczalnego w wodzie. 
Gęstość nasypowa: 
1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha: 
kukurydza na ziarno: 380 (bardzo 
małe i małe), 510 (średnie), 580 
(duże, b. duże),

Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym. 

Salmag z borem® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie 
zbrylający się trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (kl. ziarno-
wa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 40 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Salmag z borem® jako uniwersalny nawóz azotowy, zaleca się stosować w pierwszej 
kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku, jak 
i bez obornika. Zaleca się stosować go także pod inne okopowe (ziemniak, marchew 
pastewna), rośliny motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa 
kapustne i korzeniowe) i sadownictwie.
Salmag z borem® zaleca się także stosować na gleby ubogie w bor, których Polsce 
jest ponad 80%. 
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GRUPA AZOTY Salmag z siar-
ką® N(CaO,S) 
27(6,6-4,8) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
 w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 6,6% 
wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO) i 4,8% siarki 
całkowitej (S).
Gęstość nasypowa: 
1,1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha: 
kukurydza na ziarno: 380 (bardzo 
małe i małe), 510 (średnie), 580 
(duże, b. duże),

Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym. 

Salmag z siarką® to nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu 
od białej do szarej. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się 
trwale.   Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% 
granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z siarką®: 
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów, 
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Siarka 
siarczanowa uodparnia rośliny i zabezpiecza je w ten składnik już od początku 
wiosennej wegetacji. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych 
ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno - glebowych jest to uni-
wersalny nawóz azotowy. 

GRUPA AZOTY Salmag®20Mg 
plus 
N(MgO) 20(8) 

Nawóz zawiera 20,0% azotu 
(N), w tym:  
w formie amonowej 10,0%  
i w formie azotanowej 
10,0%. Zawiera także 8% 
magnezu całkowitego 
w przeliczeniu na (MgO). 
Gęstość nasypowa: 1kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (stosować w dawkach 
dzielonych dostosowanych do 
potrzeb nawozowych roślin):
kukurydza na ziarno: 
200-250 (b. małe i małe), 
300-350 (średnie), 
400-450 (duże, b. duże)
Z dawką 400 kg/ha nawozu 
dostarczamy roślinom ok.: 
80 kg N oraz 24 kg MgO. 
W zależności od potrzeb, 
w trakcie wegetacji uzupełnić 
np.. ZAKsan®33,5 lub Pulan®, 
lub Saletra Amonowa 32. 

Salmag®20Mg plus  to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek 
(klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 3-6 mm), Salmag®20Mg plus:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości, związana z tym mniejsza eksplo-

atacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Salmag® 20 Mg plus to uniwersalny nawóz azotowy, który może być stosowany 
przedsiewnie i pogłównie od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża 
ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz 
w uprawie warzyw i sadownictwie. 

GRUPA AZOTY POLIDAP® 18%  N  amonowy  
46% P2O5  
5% SO3

Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby 
i wymagań pokarmowych.

POLIDAP® zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Naj-
wyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® przedsiewnie. W uprawie 
kukurydzy polecany do siewu współrzędnego. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®5 5%  N  amonowy  
15% P2O5
30% K2O
2% MgO
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK zale-
cany do przedsiewnego stosowa-
nia. Dawkę należy dostosować 
do aktualnej zasobności gleby 
i wymagań pokarmowych roślin. 

Stosunek fosforu do potasu to 1:2. Idealny nawóz na gleby o niskiej i bardzo niskiej 
zawartości potasu.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®6 6%  N  amonowy  
20% P2O5
30% K2O
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK zale-
cany do przedsiewnego stosowa-
nia. Dawkę należy dostosować 
do aktualnej zasobności gleby 
i wymagań pokarmowych roślin.

Szczególnie polecany na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas oraz 
pod rośliny potasolubne.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm.

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®8 8%  N  amonowy  
24% P2O5
24% K2O
9% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z siarką o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosun-
ku 1:1. POLIFOSKA®8  polecana jest  na stanowiska o zbliżonej zasobności w fosfor 
i potas.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY 
ZCH POLICE

POLIFOSKA® 

TYTAN
6%  N  amonowy  
25% P2O5
25% K2O
5% SO3 
0,5% Fe
0,05% Zn
Ti

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania.  
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Nawóz NPK z siarką dodatkowo wzbogacony o mikroskładniki: żelazo i cynk oraz 
tytan! Nawóz o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosunku 1:1.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

KRZEM
6% N  amonowy  
12% P2O5
34% K2O
10% SO3

Kompleksowy nawóz NPK zale-
cany do przedsiewnego stosowa-
nia. Dawkę należy dostosować 
do aktualnej zasobności gleby 
i wymagań pokarmowych roślin.

Nawóz wzbogacony  o krzem! Krzem korzystnie wpływa na pobieranie fosforu, 
odgrywa dużą rolę w budowie mechanizmów odporności na stresy, zwiększa wy-
trzymałość mechaniczną łodyg i źdźbeł.. Idealny na gleby ubogie w potas (gleby 
lekkie i średnie).  
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

PLUS
5%  N  amonowy  
10% P2O5
20% K2O
7% MgO
9 % SO3

Kompleksowy nawóz NPK zale-
cany do przedsiewnego stosowa-
nia. Dawkę należy dostosować 
do aktualnej zasobności gleby 
i wymagań pokarmowych roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowa-
nia na gleby ubogie w potas i magnez. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując 
przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 15-20 cm. 

GRUPA AZOTY Saletrosan®26 Nawóz zawiera: 26% azotu 
(N), w tym w formie amo-
nowej 19% i 7% w formie 
saletrzanej. Zawiera także 
13% siarki (S) [stanowi 
to 32,5% w przeliczeniu 
na trójtlenek siarki (SO3)], 
rozpuszczalnej w wodzie, 
w formie siarczanu.

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. 
Zalecana dawka Saletrosanu® 
26 nie pokrywa potrzeb nawo-
zowych azotem, a jest wiosenną 
dawką startową, by zabezpie-
czyć rośliny głównie w siarkę; 
na glebie o średnich potrzebach 
nawożenia azotem z dawką 400 
kg Saletrosanu® 26 na rzepak 
wprowadzamy 104 kg azotu i 52 
kg siarki (S);

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżo-
wego. 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 Saletrosan®30 Nawóz zawiera: 30% azotu 
całkowitego (N), w tym 18% 
azotu w formie amonowej 
(NNH4+) i 12% azotu w for-
mie saletrzanej (NNO3-). 
Zawartość siarki (S) wynosi 
7% co w przeliczeniu na 
trójtlenek siarki daje 17,5% 
SO3. Obecna w Saletrosanie® 
30 siarka siarczanowa jest 
całkowicie rozpuszczalna 
w wodzie a więc w pełni 
dostępna dla roślin.

Zalecane dawki kg/ha w zależ-
ności od potrzeb nawożenia 
azotem
Kukurydza na ziarno: 260 (bar-
dzo małe i małe), 310 (średnie 
i  wysokie)
Zalecana dawka Saletrosa-
nu® 30 nie pokrywa potrzeb 
nawozowych azotem, a jest 
wiosenną dawką startową, by 
zabezpieczyć rośliny głównie 
w siarkę; na glebie o średnich 
potrzebach nawożenia azotem 
z dawką 400 kg Saletrosanu® 30 
na rzepak wprowadzamy 120 kg 
azotu i 24 kg siarki

Rolniczy nawóz mineralny Saletrosan® 30 to siarczanoazotan amonu. Otrzymywa-
ny jest on w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu z dodat-
kiem bogatej w wapń i magnez mączki dolomitowej. Taka technologia gwarantuje 
identyczny skład każdej granuli. Saletrosan® 30 to nawóz WE, podlegający przepi-
som 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. 
Dzięki optymalnej technologii granulacji wykorzystywanej przez Grupę Azoty S.A. 
oraz innowacyjnemu zabezpieczeniu środkiem antyzbrylającym granule Saletrosa-
nu®30 w trakcie transportu i magazynowania nie ulegają zbryleniu, kruszeniu ani 
ścieraniu. Jednorodność oraz odpowiednia masa granul pozwala na daleki i rów-
nomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach, a to ogranicza straty nawozu 
w glebie i decyduje o wysokiej efektywności nawożenia.

GRUPA AZOTY Saletra 
amonowa 
N32

Nawóz zawiera 32% azotu 
(N), w tym w formie amo-
nowej 16% i 16% w formie 
saletrzanej oraz wapń 
i magnez.

Zalecane dawki w kg/ha
kukurydza - na każdą 1 t ziarna
 47 (bardzo małe i małe), 62 
(średnie), 72 (duże i bardzo 
duże)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżo-
wego. 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. Nawóz zawiera 
32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie saletrzanej oraz 
wapń i magnez.

GRUPA AZOTY Saletrosan® 26 
plus

Nawóz zawiera: 26% azotu 
(N), w tym w formie amo-
nowej 19% i 7% w formie 
saletrzanej. Zawiera także 
13% siarki (S) [stanowi 
to 32,5% w przeliczeniu 
na trójtlenek siarki (SO3), 
rozpuszczalnej w wodzie, 
w formie siarczanu.

Zalecane dawki w kg/ha
kukurydza - na każdą 1 t ziarna
300 (bardzo małe i małe), 
400 (średnie), 
400 (duże i bardzo duże) 

Nawóz granulowany, w postaci ciemnoczerwonych, ciemnobrązowych, czarnych 
granul. Produkt zawiera  niewielkie ilości żelaza i magnezu. Saletrosan® 26 plus 
cechuje się większą twardością granul oraz zwiększoną odpornością na zbrylanie 
w stosunku do Saletrosanu® 26. Granule wielkości 2-6 mm, nie mniej niż 95% masy 
nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3. Saletrosan® 26 plus to mieszanina azo-
tanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń 
i magnez.

GRUPA AZOTY Saletrzak 
27 standard 
z borem

Nawóz zawiera: 27% azotu 
(N), w tym w formie amono-
wej 13,5% i 13,5% w formie 
saletrzanej.

Zalecane dawki saletrzaku z bo-
rem 27+(B) standard w kg/ha
kukurydza-na każdą 1 t 
60 (małe), 74 (średnie), 
85 (duże i bardzo duże).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżo-
wego, 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. Saletrzak 
z borem 27+B standard to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypeł-
niaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez.

GRUPA AZOTY 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 PULREA®

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

Do użytkowania przedsiew-
nego i pogłównego. Można 
stosować w formie oprysku 
drobnokroplistego. Jednorazowa 
dawka mocznika PULREA® nie 
powinna przekraczać 250 kg/ha, 
w formie roztworu do dolistne-
go 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 od-
czynie 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 PULGRAN®

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

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna prze-
kraczać 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 kwa-
śnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.

• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń 
mechanicznych.

• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

GRUPA AZOTY RSM®

Roztwór
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu saletrza-
no-mocznikowego.
Roztwór produkowany 
jest w trzech rodzajach 
dostosowanych do różnych 
temperatur transportu i prze-
chowywania.  
Zawartość azotu całkowitego 
– 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne 
formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

Stosowany do nawożenia przed-
siewnego 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 RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-moczni-
kowy z siarką otrzymywany 
na bazie roztworu saletrza-
no-mocznikowego i roztwo-
ru 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 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 systema-
tycznie 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 PULGRAN® S 
Siarczan mocz-
nikowo–amo-
nowy 

Azot całkowity – 36% N 
Azot amonowy – 6% N 
Azot amidowy – 30% N 
Siarka –  8,4 S 

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego. 
Nawóz zalecany do wiosennego 
nawożenia wszystkich roślin 
uprawnych. 

• Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej) oraz siarkę w formie 
siarczanowej. 

• Wyjątkowo przydatny w uprawie roślin siarkolubnych. 
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopo-

wych. 
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych. 
•  Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę. 

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 stanowi-
skach. Jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

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. OPTIPLON 4       

NOWOŚĆ

NAWÓZ NPK (S) 
4-14-30-(8)

• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych
• oprócz bieżącego nawożenia nawóz może być rekomendowany także do korekty 

zasobności gleby
• wysoka koncentracja składników pokarmowych; optymalny stosunek P do K
• nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów idealnie dostosowa-

ny do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych 
dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na 
wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem

• wysoka koncentracja składników odżywczych = mniej przejazdów rozsiewacza
• obecność siarki przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania azotu

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 użyt-

ków 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 użyt-
ków 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, rzepa-

ku, 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 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
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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. 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 użyt-
ków 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

LUVENA S.A. LUBOPLON®

MAG-MAKS 
20-35 

NOWOŚĆ

20 MgO – 35 SO3 • zalecany  do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych 
w magnez i siarkę

• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występu-
je wymywanie magnezu. 

• nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać 
z glebą

• na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie 
wczesnojesiennym a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu 
składników

• w stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwięk-
szyć o 50%

• w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany 
także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania 
roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu

• na plantacjach wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną 
(przed ruszeniem wegetacji roślin) 

• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych daw-
kach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu

POLCALC Polcalc III 
Generacji

98% CaCO3 500 - 1000 kg·ha-1 należy zasto-
sować na jesieni, po wykonaniu 
orki jesiennej, lub wczesną 
wiosną albo pogłównie, po 
wschodach kukurydzy (faza 
3-5 liści).

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapiennej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż 50% ziaren 
mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii techno-
logicznej, powstają granule nawozu o blisko stuprocentowej reaktywności. Jest to 
najlepszy granulowany nawóz wapienny dla kukurydzy uprawianej na ziarno i na 
kiszonkę. Pogłówne zastosowanie granulatu znacząco zwiększa możliwości plono-
twórcze oraz korzystnie wpływa na cechy jakościowe uzyskanego plonu kukurydzy.

POLCALC SuperMag 55% CaCO3, 42% MgCO3 500 - 1000 kg·ha-1 należy zasto-
sować na jesieni, po wykonaniu 
orki jesiennej, wczesną wiosną 
lub pogłównie, po wschodach 
kukurydzy (faza 3-5 liści).

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapniowo-magnezowej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  
50% ziaren mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej 
linii technologicznej, powstają granule nawozu o   stuprocentowej reaktywności. 
Jest to najlepszy granulowany nawóz wapniowo-magnezowy dla kukurydzy upra-
wianej na ziarno i kiszonkę. Wykazuje ona bardzo pozytywną reakcję na pogłówne 
zastosowanie granulatu, który znacząco zwiększa możliwości plonotwórcze oraz 
korzystnie wpływa na cechy jakościowe uzyskanego plonu kukurydzy. Magnez 
zawarty w SuperMagu znacząco zwiększa przyrost zielonej masy roślin kukurydzy 
uprawianej na kiszonkę oraz zwiększa jej walory smakowe i jakościowe.

POLCALC bi calc + 98% CaCO3
 z dodatkiem kwasów 
humusowych oraz bakterii 
z rodzaju Bacillus

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

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości mączki wapiennej wzbogaconej o związ-
ki humusowe oraz bakterie z rodzaju Bacillus, które przyspieszają rozkład resztek 
pożniwnych, wiążą azot atmosferyczny oraz uruchamiają uwsteczniony fosfor zawar-
ty w glebie. Mączka wapienna, wykorzystana do produkcji tego innowacyjnego granu-
lowanego nawozu wapniowego, została ekstremalnie rozdrobniona - 100% cząstek jest  
wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren mączki jest wielkości poniżej 0,02 
mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii technologicznej, powstają granule nawozu 
o  stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulowany nawóz wapienny dla 
kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę. Pogłówne zastosowanie granulatu znaczą-
co zwiększa możliwości plonotwórcze oraz korzystnie wpływa na cechy jakościowe 
uzyskanego plonu kukurydzy. Bakterie z rodzaju Bacillus dodane do nawozu pobierają 
i asymilują azot atmosferyczny zwiększając zawartość tego pierwiastka w glebie oraz 
powodują uruchomienie dla roślin uwstecznionego fosforu zawartego w glebie.
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GOUDENKOR-
REL

Belenus 47,0% SO3 
13,7% K2O
17,3% CaO
5,4%  MgO

150 - 250  kg·ha-1 należy 
zastosować przed siewem 
kukurydzy.

Innowacyjny granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzo-
nego polisulfatu, w unikalnej, innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. 
Belenus ma wysoki udział dobroczynnej siarki siarczanowej, która wpływa na polep-
szenie warunków wzrostu i rozwoju roślin. Ponadto jest niezastąpionym i unikalnym 
źródłem ekologicznego potasu o działaniu przedłużonym do 20 dni. Granulowany 
nawóz Belenus cechuje się całkowitą rozpuszczalnością oraz brakiem efektu zaso-
lenia i zakwaszenia gleby. Zwiększa efektywność azotu nawozowego i glebowego. 
Wykazano znaczący wpływ nawozu Belenus na plonowanie kukurydzy.

GOUDENKOR-
REL

Vervactor 32,6% K2O
22,6% SO3
9,06% CaO
2,89% MgO

200 - 300  kg·ha-1 należy zasto-
sować przed siewem kukurydzy.

Innowacyjny, granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzo-
nego polisulfatu w unikalnej, innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. 
Vervactor dostarcza łatwo przyswajalnego i w pełni rozpuszczalnego potasu w for-
mie siarczanowo chlorkowej. Jest nawozem o przedłużonym do 50 dni uwalnianiu 
pierwiastków. Zapewnia szerokie spektrum pokrycia zapotrzebowania kukurydzy na 
niezbędne pierwiastki mineralne. Vervactor jest nawozem w pełni rozpuszczalnym 
w roztworze glebowym. Nie powoduje zakwaszenia i zasolenia gleby. Optymalna 
dawka nawozu zastosowana w uprawie kukurydzy powoduje istotny przyrost plonu 
ziarna oraz korzystnie wpływa na jego cechy jakościowe. Zastosowanie Vervactora 
w dawce 250 – 300kg�ha-1 powoduje istotny przyrost plonu kukurydzy uprawianej na 
kiszonkę oraz zwiększa jej wartość paszową dla krów mlecznych i bydła opasowego.  

GOUDENKOR-
REL

PKSplus 11,4% P2O5  22% K2O    
19,9% SO3   14,9% CaO      
4% MgO      1,6% Na2O

250 - 300  kg·ha-1  należy zasto-
sować przed siewem kukurydzy.

Idealny nawóz wieloskładnikowy o zbalansowanym udziale fosforu, potasu, siarki, 
wapnia i magnezu w pojedynczej granuli. Nawóz cechuje pełna rozpuszczalność 
i całkowita bioprzyswajalność pierwiastków niezbędnych w nim zawartych. PKSplus 
nie powoduje zakwaszenia oraz zasolenia gleby. Zastosowanie nawozu w dawce 
250 – 300 kg/ha-1 powoduje istotny przyrost plonu kukurydzy uprawianej na kiszonkę 
oraz zwiększa jej wartość paszową dla krów mlecznych i bydła opasowego.

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.
Nawóz można stosować na 
glebach o odczynie od obojęt-
nego do kwaśnego. Zalecane 
jest zmieszanie go z glebą do 
głębokości 10-15 cm. 

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw 
makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony jest przede 
wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączko-
wych i drzew owocowych. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

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 wiosennych lub jesien-
nych, może być stosowany 
powierzchniowo, najlepiej 
przed przewidywanymi opada-
mi 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.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

TIMAC AGRO Physiomax 975 Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

200-300 kg/ha Physiomax zawiera łatwo przyswajalny wapń Mezocalc, który korzystnie wpływa 
na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia organicznego. Kompleks 
Physio+  poprawia wigor roślin oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa 
pobieranie fosforu i potasu. Rozwiązanie polecane na stanowiska wysoko zasobne 
w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego nawożenia NPK.

TIMAC AGRO Physactiv +1 Kompleks Physactiv+
CaO 29%
MgO 12%
SO3 12%

200-600 kg/ha Physactiv+1 zawiera siarkę, magnez i wapń oraz kompleks biostymulujący 
Physactiv+, który poprawia żyzność, stabilizuje mikro pH oraz  pobudza życie 
mikrobiologiczne gleby co przyczynia się do zwiększenia  dostępności składników 
pokarmowych dla roślin. Physactiv +1 poprawia także rozwój systemu korzenio-
wego, wspomaga pobieranie wapnia przez rośliny oraz wpływa pozytywnie na 
kiełkowanie. 

TIMAC AGRO TOPPHOS 15 
20 NPROCESS

Kompleks N-PROCESS
Wapń odżywczy(CaCO3) 
17,8%
N 15% (12% amonowy, 
3% amidowy)
P2O5 20%
MgO 3%
SO3 20%
Zn 0,2%

Nawóz TOPPHOS NP 15 20 NPROCESS jest startowym nawozem granulowanym 
aktywującym roślinę i glebę. W swoim składzie zawiera fosfor w formule  TOP-
PHOS chroniący fosfor przed uwstecznianiem w glebach kwaśnych i zasadowych. 
Zawiera również technologię N-PROCESS wpływającą na lepsze wykorzystanie 
azotu oraz chroniącą go przed stratami. Dodatkowo posiada w swoim składzie 
najważniejsze składniki pokarmowe jak: azot, magnez, siarkę, cynk i wapń odżyw-
czy wpływający korzystnie na rozwój systemu korzeniowego oraz poprawiającym 
mikro pH gleby. 

TIMAC AGRO Sulfammo 30 
N-PROCESS

Kompleks N-PROCESS
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 30% (5% amonowy, 25% 
amidowy)
MgO 3%
SO3 15%

200-300 kg/ha Sulfammo 23 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. 
Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń- Mezocalc. Dzięki komplekso-
wi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin 
azotem z poziomu samego azotu, gleby oraz fi zjologii roślin. N-PROCESS bezpo-
średnio podnosi wielkość i jakość plonu. Polecany w uprawach wymagających 
szybkiego efektu działania.

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
35 NP

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 18%
N 15% (10 %forma amono-
wa, 5 % forma amidowa)
P2O5 20% 
MgO 3%
SO3 18%
Zn 0,5%

200-300 kg/ha Nawóz zawierający N i P z dodatkiem magnezu, siarki i cynku oraz łatwo przyswa-
jalnego wapnia-Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje 
harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz 
zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem się 
w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. 
Polecany szczególnie do nawożenia zlokalizowanego.
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TIMAC AGRO Eurofertil Top 
51 NPK

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 21%
N 4% (forma amonowa)
P2O5 10% 
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
B 0,2%
Zn 0,15%

300-500 kg/ha Eurofertil Top 51 NPK to uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu, siarki, 
boru i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny 
kompleks Physio+ stymuluje harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność 
roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpie-
czony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków 
nierozpuszczalnych w wodzie. Zalecany do stosowania przedsiewnego

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

ADOB® ADOB® Mikro 
Kukurydza

N-7%, P2O5-20%,  MgO-3%, 
SO3-10%, B-2%, Cu-0,1%, 
Fe-0,2%, Mn-0,5%, Mo-0,01%, 
Zn-4%

1-zabieg 3 kg/ha (BBCH 14-16), 
2-zabieg: 3 kg/ha (BBCH 16-18)

ADOB® Mikro Kukurydza to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny prze-
znaczony do nawożenia kukurydzy. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany  i dostosowany do 
potrzeb pokarmowych kukurydzy. Wpływa na wzrost ilościowy i jakościowy plonu. Mikro-
elementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB® Profi t 
10-40-8 +Mikro

N-10%, P2O5-40%, K2O-8%, 
MgO-3%, SO3-2,3%, B-0,05%, 
Cu-0,1%, Fe-0,05%, Mn-0,1%, 
Mo-0,01%, Zn-0,1%

Jeden zabieg: 2 kg/ha 
(BBCH 14-16)

Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego zbóż nawozem ADOB® Mikro Zboże.
Wysoka zawartość fosforu wspomagająca proces tworzenia się systemu korzeniowego. 
Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB® Profi t 
4-12-38

N-4%, P2O5-12%, K2O-38%, 
MgO-2,3%, SO3-1,8%, 
B-0,05%, Cu-0,1%, Fe-0,05%, 
Mn-0,1%, Mo-0,01%, Zn-0,1%

Jeden zabieg: 3 kg/ha 
(BBCH 31-34)

Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego kukurydzy nawozem ADOB® Mikro Kukurydza.
Wysoka zawartość potasu regulująca gospodarkę wodną i zmniejszająca ryzyko stresu suszy. 
Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB ADOB Bor  B 15% Dwa  zabiegi: 0,5 l/ha 
(BBCH 14-18)

ADOB ADOB 2.0 Zn 
IDHA

Zn 9% Dwa  zabiegi: 1 kg/ha 
(BBCH 14-18

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 pokarmo-
wych.

AGROSIMEX Rosasol
15–30–15

15%  (N) 
30%  (P2O5) 
15%  (K2O) 
7,9%  (SO3)
Zawiera mikroelementy: bor, 
miedź, żelazo, mangan, cynk

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

Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników pokarmo-
wych.

AGROSIMEX ASX Plus Gama nawozów makro 
i mikroelementowych w za-
leżności od potrzeb o zwięk-
szonej zawartości fosforu, 
potasu, magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez Plus
ASX Makro Plus

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

Uzupełnianie makro i mikroelementów.

AGROSIMEX ASX  complex B 1,1%
Cu 1,3%
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 opry-
sku w 200–300 l wody.

Nawóz mikroelementowy. 

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.
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BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB® 
Organic 
Folium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 12,0% (m/m) 
min 132 g/l,
- azot całkowity (N) 2,1 
(m/m),
- 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 min. 1-2 zabiegi oraz 
każdorazowo w razie wystą-
pienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco).  
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5 l-1 l na 100 l wody).
Kukurydza: min. 1-2 zabiegi: 
od fazy 4-6 liści do uzyskania 
wysokości roślin uniemożliwia-
jącej oprysk.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Organic Folium+   
z zabiegami fungicydowymi 
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów)
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ 
naturalne 
aminokwasyokwasy

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/332/2016

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m)  min 52 g/ l,
- azot całkowity  2,0% 
(m/m),
- węgiel organiczny 4,0% 
(m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 l/ha, ilość wody: 
200-300 l/ha
– wykonać min. 1-2 zabiegi oraz 
każdorazowo w razie wystą-
pienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco).  
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5 l-1 l na 100 l wody).
Kukurydza: min. 1-2 zabiegi: 
od fazy 4-6 liści do uzyskania 
wysokości roślin uniemożliwia-
jącej oprysk.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
L-Amino+ z zabiegami fungi-
cydowymi oraz odżywianiem 
dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów)
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Ca L Amino+ C

Szybko 
przyswajalny 
wapń (Ca) i bor (B) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 4,75% (m/m), 
- azot całkowity 5,0% (m/m), 
- wapń (CaO) 8,0% (m/m), 
- bor (B) 0,20% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 l/ha, ilość wody: 
200-300 l/ha
– wykonać min. 3 zabiegi.
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5 l-1 l na 100 l wody).
Kukurydza: Wykonać min. 
1-2 zabiegi: 1 zabieg od fazy 
4-6 liści 
do uzyskania wysokości roślin 
uniemożliwiającej zabiegi 
oprysku. 

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
• Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
• Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny 
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.

www.agro-sorb.com

BIOLCHIM Shift B-1%, Cu-0,5% Mn-1% 
Zn-1,5%

2–2,5 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroele-
menty. Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.

BIOLCHIM Phosfi k N-3%, P-27%, K-18%, 
B-0,01%, Cu-0,02%, 
Fe-0,02%, Mn0,02%, 
Mo-0,001%, Zn--0,02%

1-2 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choro-
by grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

CALDENA® Agravita® Aktiv 
48

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

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

Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność 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, szybko poprawia wigor i kondycję roślin, zwiększa 
odporność na warunki stresowe. Stymuluje wzrost plonu.

CALDENA® Agravita® Aktiv 
70

NH4 - 10%, P2O5 -52%, 
K2 - 0,10%*, Mn - 0,05%*, 
Zn - 0,05%*
*schelatowane przez EDTA

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

Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. 
Reguluje rozwój generatywny. Zwiększa ilość ziarniaków, podtrzymuje zieloność li-
ści, usprawnia transport metabolitów do kolby – większa MTZ, zwiększa odporność 
kukurydzy na czynniki stresowe. Stymuluje wzrost plonu i poprawia jego jakość.



NAWOZENIE 2021
.. 39

K U K U R Y D Z A

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

CALDENA® Agravita® Zn 
EDTA Plus

Cynk (Zn) 10% 
schelatowany przez EDTA 
+ B-1%, N - 5%, MgO - 3%

Dawka: 0,5-1 kg/ha. Termin: od 
fazy 2 liści do możliwości tech-
nicznej wykonania zabiegu.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej techno-
logii aktywizującej pobieranie składników. Stała formulacja, szybka i całkowita roz-
puszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, wyższa przyswajalność 
i szybsza dostępność dla roślin, maksymalna efektywność przy niskich dawkach. 
Zawiera zestaw kluczowych dla kukurydzy mikroelementów. 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® Bor 
15

B - 15%, N- 4,7% Dawka: 1-2 l/ha.
Termin: od fazy 4 liści do możli-
wości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz borowy. Bor w postaci boroetanoloaminy. Płynna formulacja, szybka i całko-
wita rozpuszczalność w wodzie,  doskonała mieszalność. Wpływa na prawidłowy 
rozwój stożków wzrostu łodyg i korzeni, usprawnia rozwój strefy włośnikowej sys-
temu korzeniowego, zwiększa odporność na niskie temperatury i suszę, poprawia 
zaziarnienie kolb, zwiększa odporność mechaniczną i zdrowotność kukurydzy.

CALDENA® Agravita® 
Micro

Bor (B) 0,3% 
Miedź (Cu) 1,28%
Mangan (Mn) 5,7% 
Cynk (Zn) 3,2%
Azot (N) 3,8%

Dawka: 0,75-1,5 l/ha.
Termin: od fazy 3 liści do moż-
liwości technicznej wykonania 
zbiegu.

Kompleksowy nawóz mikroelementowy. Płynna formulacja, optymalnie zbilanso-
wany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, szybka przyswajalność. 
Usprawnia prawidłowy wzrost i rozwój roślin, zwiększa syntezę chlorofi lu i in-
tensywność fotosyntezy, optymalizuje wykorzystanie makroelementów, zwiększa 
odporność mechaniczną i zdrowotność, wpływa na prawidłowe tworzenie i rozwój 
elementów struktury plonu.

CALDENA® Agravita® 
Fosforowa

N - 9% (NO3 - 1,9%, 
NH4 – 7,1%), P2O5 - 45%,
K2O - 12%, MgO – 3%, SO3 – 
6,1%, B - 0,01%, 
Cu - 0,006%*,
Fe - 0,032%*, Mn - 0,02%*, 
Mo - 0,004%, Zn - 0,008%*
*schelatowane przez EDTA

Dawka: 2,5-4 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do możli-
wości technicznej
wykonania zabiegu.

Nawóz NPK o wysokiej zawartości fosforu z mikroelementami. Stała formulacja,  
szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, efektywne współdziałanie makro 
i mikroelementów. Zapobiega zahamowaniu wzrostu kukurydzy w okresie wio-
sennych 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 

NO3 – 9,4%, P2O5 - 13%, 
K2O - 40%, MgO - 2%, 
B - 0,01%, Cu - 0,006%*, 
Fe - 0,032%*,
Mn - 0,02%*, Mo - 0,004%, 
Zn - 0,008%*
*schelatowane przez EDTA

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

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu z mikroelementami. Stała formulacja, 
szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, efektywne współdziałanie makro 
i mikroelementów. Reguluje gospodarkę wodną roślin i zmniejsza wrażliwość na 
suszę, optymalizuje wykorzystanie azotu, intensyfi kuje proces fotosyntezy i przy-
rost zielonej masy, zwiększa odporność kukurydzy na patogeny.

CALDENA® Agravita® 
Siarczan 
Magnezu 
Siedmiowodny

MgO - 16%, SO3 - 32% Stężenie: 5% (10 kg/200 l 
wody).
Termin: w całym okresie we-
getacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Stała formulacja, postać grubego kryształu o unikato-
wej czystości. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz błyskawiczną 
i całkowitą rozpuszczalnością w wodzie. 
Zapobiega chlorozie i zwiększa intensywność fotosyntezy, usprawnia wzrost syste-
mu korzeniowego, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, optymalizuje wzrost 
masy liściowej kukurydzy, wpływa na lepsze wypełnienie ziarniaków, zwiększa 
zawartość białka w ziarnie i zielonej masie kukurydzy. 

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 po-
trzeby. 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 po-
wtórzyć 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/ha w fazach od 
3 do 8 liścia.
Powtórzyć w przypadku silnych 
niedoborów.
W przypadku lekkich, bezob-
jawowych niedoborów można 
dwukrotnie zastosować 
0,5 l/ha w okresie wiosenno-
letnim.

Uderzeniowa dawka cynku.
Zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz odporność roślin poprzez dostarcze-
nie 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 zależ-
ności 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 dostar-
czeniu 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.

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

Effi cie-N-t 28 Płynny nawóz azotowy 
w formie amidowej na 
bazie polimerów mocznika 
o zmiennej długości

20 l/ha, zalecana ilość wody 
100-300 l/ha,
stosować w fazie 8 liści

Wyjątkowa wydajność (20 l odpowiada 150 kg standardowego nawozu azotowego 
typu CAN), pełne wykorzystanie azotu, stabilne uwalnianie do 8 tygodni, dostęp-
ność niezależna od pogody, doskonałe przyleganie do liści, brak poparzeń, stabilne 
i wysokie plonowanie

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

10 – 20 l/ha w fazie 8 liścia, za-
lecana ilość wody 100 – 300 l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby; 
wyraźnie większy i silniejszy system korzeniowy, lepsza przyswajalność składni-
ków pokarmowych przez rośliny lepsza kondycja i odporność roślin, możliwość 
łączenia środka z płynnymi nawozami dolistymi.
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GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON® 
MICRO 
Kukurydza

Azot (N) całkowity 8,5% 
(m/m)
Azot (N) w formie amidowej 
8,5% (m/m)
Tlenek magnezu (MgO) 
rozpuszczalny w wodzie 
8,2% (m/m)
Trójtlenek siarki (SO3) 
rozpuszczalny w wodzie 
16,5% (m/m)
Bor (B) 2,0% (m/m)
Miedź (Cu) 0,550% (m/m)
Mangan (Mn) 0,550% (m/m)
Molibden (Mo) 0,015% 
(m/m)
Cynk (Zn) 4,500% (m/m)

Faza 4 – 8 liści (BBCH 14 – 18) 
w dawce 2-3 kg/ha
Rozwój źdźbła – do początku 
rozwoju wiechy (BBCH 31 – 51) 
w dawce 2 kg/ha

• zastosowanie form chelatowych mikroskładników (Cu, Mn, Zn, Fe) gwarantuje 
szybkie kompleksowe zaopatrzenie roślin w łatwo przyswajalne formy, zwłaszcza 
w momentach największego ich zapotrzebowania;

• zastosowanie nawozu w fazach intensywnego wzrostu i rozwoju kukurydzy 
wpływa na zwiększenie plonu ziarna poprzez lepszy rozwój kolb i ziarniaków;

• skutecznie likwiduje nagłe niedobory składników pokarmowych;
• kompleksowe zastosowanie najważniejszych dla kukurydzy mikroskładników, 

w tym cynku i boru, gwarantuje jej prawidłowy wzrost i rozwój;
• zawiera formę amidową azotu zalecaną przy dolistnym dokarmianiu roślin;
• stanowi cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulega zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i doskonała rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®

NUTRI NPK 
8,5-10,5-36 
(Mg; S) + 
mikro

Azot (N) całkowity:  
8,5% m/m
Azot (N) azotanowy:  
8,5% m/m
Pięciotlenek fosforu P2O5 
(rozpuszczalny w wodzie): 
10,5%
Tlenek potasu K2O (rozpusz-
czalny w wodzie): 36% m/m
Tlenek magnezu MgO 
(całkowity): 2,5% m/m
Trójtlenek siarki SO3(S) 
(rozpuszczalna w wodzie): 
6,25 (2,5) % m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), 
Miedź (Cu) EDTA (0,05), 
Żelazo (Fe) EDTA (0,05), 
Mangan (Mn) EDTA (0,01), 
Molibden (0,001) 
Cynk (Zn) EDTA 0,03

Faza 3-6 liść oraz 
Faza 8-10 liść 
w dawce 2-4 kg/ha

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną elimi-
nację jego niedoborów;

• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych 
(Mg i S);

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®

NUTRI NPK 
12-46-10 + 
mikro

N (azot całkowity): 12% m/m
N (azot amonowy): 9% m/m
N (azot azotanowy): 3% m/m
P2O5 (rozpuszczalny w wo-
dzie): 46% m/m
K2O (rozpuszczalny w wo-
dzie): 10% m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) 
EDTA (0,05), Żelazo (Fe) 
EDTA (0,05), Mangan (Mn) 
EDTA (0,01), Molibden (Mo) 
(0,001) Cynk (Zn) EDTA 
(0,03)

Faza 3-6 liść, Faza 8-10 liść 
w dawce 2-4 kg/ha

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną elimina-
cję jego niedoborów;

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON® 
NUTRI NPK 
18-18-18 
(Mg; S) + 
mikro

N (azot całkowity):  
18% m/m
N (azot amonowy): 3,5% m/m
N (azot azotanowy): 5% m/m
N (azot amidowy): 9,5% m/m
P2O5 (rozpuszczalny 
w wodzie): 18%
K2O (rozpuszczalny 
w wodzie): 18% m/m
MgO (całkowity): 2% m/m
SO3(S) (rozpuszczalny w wo-
dzie): 6 (2,4)% m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), 
Miedź (Cu) EDTA(0,05), 
Żelazo (Fe) EDTA (0,05), 
Mangan (Ma) EDTA (0,01), 
Molibden (Mo) (0,001) 
Cynk (Zn) EDTA (0,03)

Faza 3.-6. liścia
Faza 8.-10. liścia w dawce 
2-4 kg/ha

• zrównoważona zawartość pierwszorzędowych składników pokarmowych 
(N, P, K);

• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych 
(Mg i S);

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• obecność formy amidowej azotu, zalecanej przy dolistnym dokarmianiu roślin;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

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 man-
ganem. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie ważny 
w fazach zwiększonego zapotrzebowania na magnez i siarkę, również w sytuacjach 
występowania widocznych niedoborów.

SUMI AGRO 
POLAND 
Sp. z o.o.

Bortrac 
(B 150 g/l)

150 g/l boru (B) Boroetano-
lamina

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 niedobo-
rów 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 niedobo-
rów zabieg powtórzyć po 10-14 
dniach.

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

TIMAC AGRO Fertiactyl 
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13%
P 5%
K 8%

5 l/ha Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostar-
cza niezbędnych substancji pokarmowych. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktyw-
ność fi zjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu 
korzeniowego.

TIMAC AGRO Fertileader 
Axis

Kompleks Seactiv
N 3%
P 18%
Mn 2,5%
Zn 5,7%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający P i K oraz mikroelementy Zn i Mn  z kompleksem Seac-
tiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa 
pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując oraz transport w roślinie. 
Dostarcza niezbędnych makro- i mikroskładników potrzebnych w generatywnych 
fazach rozwojowych, stymuluje syntezę skrobi oraz dostarcza odpowiedniej energii 
niezbędnej do wykorzystania potencjału plonotwórczego.

TIMAC AGRO Fertileader 
Vital – 954

Kompleks Seactiv
N 9%
P 5%
K 4%
B 0,05%
Mn 0,1%
Mo 0,01%
Cu 0,02%
Zn 0,05%
Fe 0,02%

4 l/ha Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu, Zn i Fe z kom-
pleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stre-
sów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody oraz transport w rośli-
nie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych 
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełniania ziarniaków. Produkt stosuje 
się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i magazynowania 
białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia wigor i wzrost roślin oraz 
stymuluje produkcję białek i suchej masy.

TIMAC AGRO Fertileader 
Magnum

Kompleks Seactiv
N 7%
MgO 9%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość 
procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników 
pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na 
podniesienie aktywności fi zjologicznej roślin, m.in. intensyfi kuje fotosyntezę. 
Zwiększa odporność roślin na warunki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.

UPL POLSKA Microthiol, 
Siarka Pro, 
Sulfar, 
Pennthiol

Siarka całkowita 80% 6-10 kg w 200-400 litrach wody 
od stadium 4-6 liści

Nawóz jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin uprawnych o dużym 
zapotrzebowaniu na siarkę oraz uprawianych na glebach ubogich w siarkę
Nawóz nie jest przewidziany do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin. 
Nie stosować nawozu 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych.
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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 sy-
tuacjach 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 sytu-
acjach stresowych

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB® 
Organic 
Folium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 12,0% (m/m) 
min 132g/l,
- azot całkowity (N) 2,1 
(m/m),
- 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 min. 1-2 zabiegi oraz 
każdorazowo w razie wystą-
pienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco).  
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5 l-1 l na 100 l wody).
Kukurydza: min. 1-2 zabiegi: 
od fazy 4-6 liści do uzyskania 
wysokości roślin uniemożliwia-
jącej oprysk.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Organic Folium+   
z zabiegami fungicydowymi 
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów)
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

N A W O Z Y  S T A R T O W E
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ADOB ADOB 
Mikrostarter K

Zawartość [% wagowo]:
N – 4,0
P2O5 – 30
K2O – 20
SO3 – 11
Mn – 0,4
Zn – 2,0

20-30 kg/ha aplikowany w rządek 
nasienny podczas siewu

Mn, Zn schelatowane EDTA.

AGROSIMEX Microstar PZ Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony do startowego nawożenia kukury-
dzy. 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

N-11%
P-48%
Zn-4%

30–45 kg/ha Mikrogranulat do aplikacji rzędowej przy siewie materiału siewnego zbóż. Do 
nawożenia startowego zbóż.

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. Łatwa 
rozpuszczalność i szybka dostępność składników dla roślin. 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. 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.

TIMAC AGRO Physiostart Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 25%
N 8%
P2O5 28% 
SO3 23%
Zn 2%

20-25 kg/ha Specjalistyczny nawóz mikrogranulowany, do ultrazlokalizowanego nawożenia 
roślin sianych punktowo. Idealny do kukurydzy. Zawiera N i P z dodatkiem siarki 
i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny 
kompleks Physio+ stymuluje harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność 
roślin na warunki stresowe. Physio+ zapobiega również ryzyku wystąpienia efektu 
„leniwego korzenia”

TIMAC AGRO Fertiactyl SD Kompleks Fertiactyl
Mn 1,5%
Zn 1,5 %

1,0-1,5 l/100 kg nasion Nawóz donasienny z kompleksem Fertiactyl. Zapewnia pewny siew, bardziej rów-
nomierne wschody oraz intensywny rozwój systemu korzeniowego od pierwszych 
dni wegetacji. Przekłada się to na lepsze wykorzystanie wszystkich zastosowanych 
nawozów, większą konkurencyjność roślin uprawnych względem chwastów, lepszą 
odporność na stresy środowiskowe oraz lepsze zaopatrzenie roślin w wodę i skład-
niki pokarmowe.
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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

BIOLCHIM Folifol N org--6%, kompleks 
18 aminokwasów roślinnych
C org-25,2%

2 l/ha Działanie biostymulujące i antystresowe
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnej.  Zwiększa skuteczność 
nawożenia. Działa jako adjuwant dla cieczy roboczej.

BIOLCHIM Nova N org-1% C org-10%, ami-
nokwasy roślinne, kwasy 
fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha Działanie na rozwój systemu korzeniowego. Polepsza wchłanianie substancji mine-
ralnych w strefi e korzeń-gleba. Działanie antystresowe.

BIOLCHIM Folicist N org-1,5%- 
K-6,1% 
C org 11%  
Glicyna Betaina- 10%

1 l/ha Polepsza kwitnienie i zawiązywanie ziarniaków.
Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego i wielkość zdźbła

BIOLCHIM Fylloton N org--6%, kompleks 
18 aminokwasów roślinnych
C org-25,2%

2 l/ha Działanie biostymulujące i antystresowe
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnej.  Zwiększa skuteczność 
nawożenia

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Multi 
Grower

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter, inne symbio-
tyczne mikroorganizmy 
glebowe)

zaprawienie nasion: 250 ml/100 
kg nasion, może być mieszany 
z zaprawą lub nanoszony na 
nasiona wcześniej zaprawione,
regeneracja i stymulacja upraw 
w warunkach stresu: 2 – 10 l/ha

Mikrobiologiczna szczepionka, przeznaczona do stymulacji rozwoju systemu korze-
niowego i wzmacniania odporności roślin w drodze zaprawiania nasion i oprysku 
w początkowym procesie wegetacji. Wspiera zdrowy rozwój roślin już od etapu 
kiełkowania i poprawia ich kondycję w trakcie wzrostu, wyrównuje i przyspiesza 
kiełkowanie nasion, intensyfi kuje tworzenie i rozwój systemu korzeniowego, zwięk-
sza potencjał plonotwórczy, stymuluje regenerację tkanek roślinnych po uszkodze-
niach, poprawia odporność roślin, ogranicza rozwój mikrofl ory patogennej

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy 
huminowe, kwasy fulwowe) 
oraz potas.

0,3 – 0,7 l/ha Stymuluje ukorzenianie, pobudza wzrost korzeni włosowatych. Łagodzi stres po 
oprysku herbicydami. Zwieksza pojemność wodną gleb, zmniejszając zagrożenie 
suszą. Zwiększa dostępność składników pokarmowych w glebie. Zmniejsza straty 
nawozowe dzięki lepszemu wykorzystaniu składników pokarmowych z zastosowa-
nych nawozów. 

SUMI AGRO 
POLAND 
Sp. z.o.o.

Kaishi L-aminokwasy pochodzenia 
roślinnego

Dawka: 2 l/ha. Zalecana ilość 
wody: 200-1000 l w zależności 
od uprawy i użytego sprzętu. 
Zalecana ilość zabiegów: 1-2. 
Terminy: Łącznie z nalistnymi 
zabiegami herbicydowymi. Po 
okresach chłodów lub suszy.
Odstęp między zabiegami: 
10-14 dni.

Stymuluje wzrost i rozwój roślin uprawnych.
Widocznie poprawia plonowanie.
Wspomaga rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej.
Zwiększa efektywność zabiegów ochrony roślin i dokarmiających.
Łagodzi efekty uboczne stosowania środków chemicznych.
Zwiększa akumulację biomasy.
Przyśpiesza regenerację roślin po wystąpieniu stresu wywołanego mrozem,
gradobiciem, wysoką temperaturą, suszą czy zalaniem

SUMI AGRO 
POLAND 
Sp. z.o.o.

Shigeki Ekstrakt z alg morskich 
Ascophyllum nodosum oraz 
mikrolelementy

Dawka: 2-4 l/ha. Zalecana ilość 
wody: 200-1000 l w zależności 
od uprawy i użytego sprzętu. 
Zalecana ilość zabiegów: 1-2. 
Termin: W fazie 2-8 liści, 
zwłaszcza przed spodziewany-
mi okresami chłodów. Odstąp 
między zabiegami: 10-14 dni.

Zwiększa odporność na czynniki stresowe – wysokie temperatury,
mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin oraz inne niekorzystne 
warunki.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Stymuluje metabolizm roślin i powoduje lepsze pobieranie składników odżyw-
czych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

UPL POLSKA Aminoplant Azot całkowity (N)- co 
najmniej 8,5% (m/m) Zawar-
tość 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, 1-szy w fazie 2-4 
liści, następnie co 10-14 dni

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

UPL POLSKA Asahi SL Para-nitrofenolan sodu-0,3% 
(3g w litrze środka); orto-ni-
trofenolan sodu-0,2% (2g 
w litrze środka); 
5-nitrogwajakolan sodu 0,1% 
- 1g w litrze środka

0,6 l/ha Asahi SL jest regulatorem wzrostu w formie cieczy do rozcieńczania wodą, wpływa 
na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest 
wskazane w warunkach stresowych, np. susza, przymrozki.

UPL POLSKA Rooter 13% pięciotlenku fosforu 
(P2O5) rozpuszczalnego 
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) roz-
puszczalnego w wodzie

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

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

UPL POLSKA Zeal 0,02% molibdenu (Mo) 
rozpuszczalnego w wodzie, 
1,98% cynku (Zn) rozpusz-
czalnego w wodzie, cynk 
(Zn) schelatowany przez 
EDTA

2 l/ha, 1-2 zabiegi w stadium 
4-8 liści

Zeal został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM przyspie-
sza przyrost biomasy we wczesnym etapie uprawy kukurydzy, zarówno części 
nadziemnej, jak i korzeni. Zapewnia optymalne odżywienie roślin i wysoki wigor 
w fazie poprzedzającej kwitnienie- decydującej o wielkości przyszłego plonu
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Kanały napowietrzające wyposażono w króćce umożliwiające ich 
połączenie za pomocą przewodów elastycznych. Do jednego z króć-

ców, poprzez przewód elastyczny z przyłączem, można zamontować 
wentylator. Zastosowanie wentylatora umożliwia wymuszenie przepły-
wu dużych ilości powietrza przez perforowane kanały i zgromadzony 
w silosie materiał. 

Uwaga! Niezastosowanie się do zasad przechowywania ziarna może 
doprowadzić do znacznego pogorszenia jego jakości lub zniszczenia całej 
zawartości silosu. Następstwem tego może być wiele sytuacji, mających 
wpływ na bezpieczeństwo silosu i jego obsługi.

Ziarno zbóż, kukurydzy oraz nasiona roślin oleistych są składowane 
w silosach prawie zawsze z pewną zawartością zanieczyszczeń, szkod-
ników oraz mikroorganizmów, przez co stanowią bardzo trudny mate-
riał do przechowywania. Ich parametry fizyczne i biologiczne mogą się 
zmieniać w dość szerokim zakresie i w różnych okresach przechowy-
wania. Podstawowe parametry, decydujące o stanie materiału przecho-
wywanego, a także stosunkowo proste do kontroli w warunkach maga-
zynowania to temperatura składowanego materiału oraz jego wilgot-
ność. Temperatura i wilgotność mają decydujący wpływ na długość 
okresu, przez jaki można przechowywać (bezpiecznie) ziarno czy 
nasiona. 

Silosy typu KONSIL 40–200 nie mają ograniczeń konstrukcyjnych co 
do temperatury i wilgotności materiałów w nich składowanych w okre-
ślonych zakresach. Należy jednak rygorystycznie przestrzegać dopusz-
czalnych okresów bezpiecznego przechowywania, ze względu na moż-
liwość pogorszenia jakości materiału, co może prowadzić do tzw. zbry-
lenia ziarna czy nasion, a w konsekwencji do uniemożliwienia rozła-
dunku lub załadunku silosu, powstawania wolnych przestrzeni w mate-
riale itp. Następstwem zbrylenia lub powstania przestrzeni wolnych, 
tzw. jam, w materiale składowanym może być całkowita deformacja 
silosu, równoznaczna z jego nieodwracalnym uszkodzeniem i dyskwa-
lifikująca obiekt do dalszej pracy. 

Silosy lejowe
Silosy typu KONSIL o ładowności od 44 do 312 ton mogą być wyposażone w system 
aktywnej wentylacji, umożliwiający przepływ powietrza przez zgromadzone 
w silosie ziarno. Podstawowym elementem tego systemu są perforowane kanały 
napowietrzające, zamontowane wewnątrz silosu, w jego lejowym dnie.

Bezpieczna wilgotność ziarna (dla warunków Polski). Dane opracowane 
na podstawie pracy A. Rynieckiego Dobrze przechowane zboże

Rodzaj ziarna i czas przechowywania  Bezpieczna
wilgotność ziarna [proc.]

Pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień i owies:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

14
13

Rzepak:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

8
7

Kukurydza:
paszowa, zużyta do wiosny
przechowywanie 6–12 miesięcy
przechowywanie ponad 12 miesięcy

15,5
14
13Silos lejowy 

KONSIL 40/6



Bateria 4x153 tony – 
KONSIL 100/8 z pomostami 
eksploatacyjnymi, redlerami 
górnym i dolnym oraz 
podnośnikiem
kubełkowym

Dla przykładu: ziarno zbóż o temperaturze 5º C i wil-
gotności ok. 14 proc. można bezpiecznie przechowywać 
przez ok. 2,5 roku, natomiast ziarno zbóż o temperaturze 
15º C i wilgotności ok. 16 proc. już tylko przez ok. 3 mie-
siące.

Nie mniej ważne niż doprowadzenie materiału składo-
wanego do odpowiedniej temperatury i wilgotności, jest 
utrzymanie tych parametrów podczas całego okresu prze-
chowywania. Jeżeli temperatura lub wilgotność wzrosną, 
to należy:
•  odpowiednio skrócić okres przechowywania
•  jeżeli istnieją możliwości techniczne, to użyć urzą-

dzeń rozładowczo-załadowczych do tzw. przesypywa-
nia ziarna w obiegu zamkniętym, czyli prowadzić 
rozładunek silosu bezpośrednio do jego urządzeń zała-
dowczych (jednoczesny rozładunek i załadunek tego 
samego silosu)

•  rozładować silos i wysuszyć ziarno za pomocą suszar-
ni do pracy ciągłej, porcjowej itp.
Powyższe przykłady to najczęściej stosowane sposoby 

doprowadzenia materiału składowanego do odpowiednich 
parametrów przechowywania.

Ziarno magazynowane w silosie należy okresowo kon-
trolować poprzez pobranie próbek i poddanie ich badaniu 

wilgotności. W razie konieczności i możliwości, należy 
badać również inne parametry, istotne ze względu na 
warunki przechowywania w silosie.

Częstotliwość pobierania próbek należy uzależnić od 
kondycji przechowywanego materiału. Obok wilgotności, 
istotnym parametrem jest temperatura ziarna – pomiaru 
można dokonać np. za pomocą termometru STW-100. 

Wojciech Kaszubski
prezes fi rmy KONSIL

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnicwa 
KONSIL

89-121 Ślesin k. Nakła, ul. Nakielska 10
tel. 52 385 78 59, 573 076 159

www. konsil.pl    e-mail: konsil@interia.pl
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Zbyt dużo azotu powoduje nad-
mierną wybujałość części nad-

ziemnej, często kosztem systemu 
korzeniowego (zachwiane proporcje). 
Korzenie nie są wówczas w stanie 
zaspokoić potrzeb pokarmowych 
i wodnych roślin, zwłaszcza w okre-
sach niedoboru wody. Przeazotowane 
rośliny wylegają, nierównomiernie 
i z opóźnieniem dojrzewają, zwiększa 
się ich podatność na choroby grzybo-
we, poza tym gromadzą szkodliwe, 
nie przetworzone związki azotu (azo-
tany, amidy, aminokwasy). Z kolei 
niedobór tego składnika hamuje 
wzrost roślin. Rośliny przyjmują kolor 
jasnozielony, zaś liście, poczynając od 
najstarszych, przedwcześnie żółkną 

i zasychają. Łodygi są niskie, cienkie, 
mniej ulistnione, rośliny skracają 
okres wegetacji i dają niższe plony 
o obniżonej wartości spożywczej, 
pastewnej lub przemysłowej.

Stosowany w nawozach mineral-
nych i pobierany przez rośliny azot 
występuje w trzech formach: amono-
wej (NH4

+), saletrzanej, zwanej też 
azotanową (NO3

-) oraz amidowej 

(NH2). Ostatnia forma (zawarta 
w moczniku) występuje w glebie 
i roślinach przejściowo, gdyż po 
pewnym czasie w wyniku reakcji 
enzymatycznych przechodzi w formę 
amonową. 

Forma amonowa azotu (NH4
+) 

występuje w siarczanie i fosforanie 
amonu, jak też w licznych nawo-
zach wieloskładnikowych. Zawarty 

AZOT 
– ważne zarówno dawki jak 
też jego formy w nawozach
Azot spośród składników pokarmowych w największym stopniu decyduje 
zwykle o  plonach i jakości roślin, zarówno w sensie pozytywnym jak 
i negatywnym. Niedobór jak też nadmiar tego składnika ogranicza plony 
i obniża ich jakość. 

Zasadniczą wadą nawozów amonowych, 
zwłaszcza siarczanu amonu jest niekorzystny 
wpływ na odczyn gleby

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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w tych nawozach azot po wniesieniu do gleby jest 
dość dobrze zatrzymywany (sorbowany) przez kom-
pleks sorpcyjny gleby, w wyniku czego nie ulega, 
bądź w niewielkim stopniu, stratom w wyniku 
wymycia. Są to typowe nawozy przedsiewne, wyma-
gające przykrycia, bądź wymieszania z glebą. Jest to 
szczególnie ważne na glebach o pH powyżej 6,5, 
a więc obojętnych, a zwłaszcza alkalicznych, gdyż 
może skutkować przejściem formy amonowej 
w ulatniający się amoniak i straty azotu. Powstający 
amoniak może z kolei negatywnie oddziaływać na 
przebieg kiełkowania i młode siewki roślin, co bywa 
niekiedy groźne na plantacjach buraków. Stąd przed 
wysiewem nasion buraka należy unikać stosowania 
nawozów amonowych i mocznika, bowiem ulatnia-
jący się z nich amoniak jest toksyczny dla wyrasta-
jących kiełków, czyli pogorsza wschody i obsadę 
roślin buraka, a w konsekwencji obniża plony korze-
ni. Forma amonowa azotu jest wyraźnie lepiej 
pobierana w glebach o wyższym pH, najlepiej obo-
jętnym i maleje wraz z jego spadkiem. Poza tym 
wykazuje szczególnie korzystne działanie w niż-
szych temperaturach, np. w okresie wczesnowio-
sennym, po wniesieniu NH4

+ (siarczanu amonu) na 
ozime formy rzepaku i zbóż. Wówczas nawóz nie 
musi być mieszany z glebą. Z kolei wniesiony przed-
siewnie korzystnie oddziałuje na rozwój systemu 
korzeniowego i krzewienie zbóż. Zasadniczą wadą 
nawozów amonowych, zwłaszcza siarczanu amonu 
jest niekorzystny wpływ na odczyn gleby, a więc 
działanie zakwaszające. Z kolei zaletą jest dodatko-
we dostarczenie znacznych ilości siarki (24% S), jak 
też korzystny wpływ na pobieranie z roztworu gle-
bowego fosforu, siarki i boru. Forma amonowa azotu 
może ulegać w glebie enzymatycznym przemianom 
do formy saletrzanej, w procesie nitryfikacji. Jeśli 
proces ten występuje w dużym nasileniu, głównie 
w glebach o dobrych stosunkach powietrzno – wod-
nych, korzystnym pH (6,2–7,2) oraz sprzyjających 
temperaturach (12–30o C), może powodować straty 
azotu w wyniku wymywania azotanów i zakwasze-
nie gleby. Dlatego niektóre firmy nawozowe dodają 
do mocznika inhibitory nitryfikacji, hamujące ten 
proces. Są to tzw. nawozy o spowolnionym działa-
niu. Proces nitryfikacji wolno przebiega w tempera-
turze poniżej 5o C oraz w glebach kwaśnych (pH 
poniżej 5).

Forma saletrzana azotu występuje w następują-
cych saletrach: wapniowej, magnezowej, sodowej 
i potasowej. Zawarty w tych nawozach azot (NO3

-) 
nie podlega sorpcji wymiennej, czyli nie jest zatrzy-
mywany przez kompleks sorpcyjny (koloidy glebo-
we). Jeśli nie zostanie pobrany w miarę szybko 
przez rośliny, ewentualnie mikroflorę glebową 
(sorpcja biologiczna), łatwo ulega wymyciu do wód 
gruntowych lub powierzchniowych. Jest wówczas 
tracony, a przy tym zanieczyszcza azotanami środo-
wisko (eutrofizacja wód). Są to więc typowe nawozy 
pogłówne, do stosowania w trakcie wegetacji roślin, 
łatwo rozpuszczalne w wodzie, nie wymagają zmie-
szania z glebą. Działają niemal natychmiast po 
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wniesieniu, dzięki czemu mogą szyb-
ko zaspokoić potrzeby pokarmowe 
roślin w azot. Należy też dodać, że 
duża koncentracja azotanów w rośli-
nach nie jest dla nich szkodliwa, 
podczas gdy nadmierne ilości N 
w postaci NH4 są toksyczne dla roślin. 
Poza tym nawozy saletrzane nie 
zakwaszają gleby, a odwrotnie, wyka-
zują działanie alkalizujące. Jednak 
stosowane, bądź występujące w gle-
bie w nadmiarze powodują w rośli-
nach, zwłaszcza o krótkim okresie 
wegetacji (np. sałata i szpinak) oraz 
pastewnych, gromadzenie szkodli-
wych dla ludzi i zwierząt azotanów. 
Jeszcze gorsze skutki dla ludzi 
(zwłaszcza dzieci) mogą wywoływać 
powstające w roślinach lub przewo-
dzie pokarmowym ludzi i zwierząt 
azotyny, powodujące przejście hemo-
globiny krwi w methemoglobinę, 
niezdolną do rozprowadzania tlenu. 
Azotany mogą też tworzyć z amina-
mi drugorzędowymi nitrozoaminy, 
wykazujące działanie onkogenne. 
Poza tym stosowane późną jesienią 
lub wczesną wiosną wpływają na 
nadmierne uwodnienie tkanek roślin-
nych, co może skutkować ich więk-
szą wrażliwością na przymrozki, 
podatnością na choroby i gorszym 
przechowywaniem. 

Warto wiedzieć, iż formę saletrza-
ną azotu preferują rośliny z rodziny 

komosowatych, czyli m.in. burak 
i szpinak, ale też niektóre gatunki 
z innych rodzin botanicznych: sała-
ta, ogórek, dynia, pomidor. Są to dość 
drogie nawozy w przeliczeniu na 
kilogram czystego składnika. Jednak 
w określonych sytuacjach przynoszą 
wymierne i szybko zauważalne 
korzyści w postaci wzrostu plonów. 
Poza tym oprócz azotu (zaledwie 
13,5–15,5% N) dostarczają dla roślin 
(w większych ilościach) drugi skład-
nik pokarmowy, czyli odpowiednio: 

wapń, magnez, sód lub potas. Jony 
NO3

- po wymyciu w głębsze warstwy 
gleby mogą być wykorzystane przez 
bakterie beztlenowe jako źródło tlenu 
w procesie zwanym denitryfikacją, 
w wyniku czego następują gazowe 
straty N w postaci NO (tlenku azotu), 
N2O (podtlenku azotu) lub N czą-
steczkowego.

Forma saletrzano-amonowa 
azotu, najszerzej stosowana w prak-
tyce, zawiera 50% azotu w formie 

saletrzanej (NO3
- szybko działającej 

w sensie przyswajalności) i 50% 
w formie amonowej (NH4

+ wolno 
działającej). Obydwie formy azotu 
zawiera przede wszystkim saletra 
amonowa – NH4NO3, mająca 34% N 
oraz występujące na rynku pod róż-
nymi nazwami saletrzaki (25–28% N), 
w tym salmag. W saletrzakach, oprócz 
saletry amonowej, występuje zwykle 
wapń, często również magnez 
w postaci węglanów. Głównie z tego 
względu saletrzak zalecany jest do 

stosowania przedsiewnego, zaś sale-
tra amonowa pogłównego. Niemniej 
obydwa nawozy można również 
wysiewać krótko przed siewem lub 
sadzeniem roślin, jak też pogłównie. 
Wówczas najlepiej, jeśli to możliwe, 
przed spodziewanym deszczem, 
ewentualnie uprawkami pielęgnacyj-
nymi w międzyrzędziach. Azot 
w obydwu formach występuje rów-
nież w saletrosanie (26% N i 13% S), 
choć w tym nawozie z wyraźną domi-

Nawozy saletrzane nie zakwaszają gleby, 
a odwrotnie, wykazują działanie alkalizujące
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nacją formy amonowej. Saletra amo-
nowa zalecana jest często do stoso-
wania w okresie wczesnowiosennym 
na ozime formy zbóż i rzepaku. Ten 
nawóz, z ewentualnym dodatkiem 
siarczanu amonu (zwłaszcza pod rze-
pak), można uznać za optymalny pod 
te uprawy i w tym terminie. Poza tym 
w saletrze amonowej (z niektórych 
firm) można spotkać dodatek mikro-
elementów, zwłaszcza boru i molib-
denu.

Forma amidowa azotu występu-
jąca w moczniku ulega enzymatycz-
nemu przekształceniu w glebie lub 
roślinie do formy amonowej. Mocz-
nik uważany jest za nawóz uniwer-
salny, może być stosowany przed-
siewnie i pogłównie, zarówno dogle-
bowo, jak też dolistnie. Przy doglebo-
wym stosowaniu oddziałuje podob-
nie, choć nieco wolniej jak nawozy 
amonowe. Przy przedsiewnym lub 
pogłównym wnoszeniu, zwłaszcza 
na glebach alkalicznych lepiej jest go 
wymieszać z glebą, by zapobiec gazo-
wym stratom azotu. Uzyskane wyni-
ki z badań wskazują, że mocznik, 
w porównaniu z saletrą amonową, 
wykazuje gorszą skuteczność na gle-
bach o małej aktywności biologicznej 
oraz suchych i kwaśnych. Mocznik 
jest nawozem fizjologicznie kwa-
śnym. Do neutralizacji tej kwasowo-
ści potrzeba 82 kg węglanu wapnia, 
podczas gdy w przypadku saletry 
amonowej – 63 kg, zaś siarczanu 
amonu 110 kg węglanu wapnia na 
100 kg tych nawozów. W zasadzie 
nie zakwaszają gleby saletrzaki, zaś 
alkalizująco oddziałują nawozy sale-
trzane. 

Interesującym nawozem azoto-
wym jest RSM, czyli roztwór sale-
trzano-mocznikowy, zawierający 
28%, 30% lub 32% N w 1 kg tego 
nawozu (w 1 litrze jest go znacznie 
więcej – 42,2% N w RSM 32). Azot 
w RSM występuje w trzech formach: 
amidowej (50% ogólnej ilości N), 
amonowej (25%) i saletrzanej (25%). 
Do rolników dostarczany jest zwykle 
RSM 32, który po rozcieńczeniu 
z wodą, stosowany jest doglebowo 
w stężeniu 28% N. By otrzymać 100 l 
roztworu o takim stężeniu, należy do 
16 l wody dodać i wymieszać 84 l 
RSM 32. Często jednak rolnicy stosu-
ją RSM 32, a więc bez rozcieńczania 
z wodą. W pierwszej kolejności zosta-
nie wykorzystana przez rośliny forma 

saletrzana, następnie amonowa i ami-
dowa. 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 trak-
cie wegetacji poprzez rozlew w mię-
dzyrzędziach (kukurydzy, buraków, 
ziemniaków, bądź innych roślin, 
uprawianych w szerokich rzędach). 
W określonych warunkach, na suche 
rośliny, przy umiarkowanych tempe-
raturach oraz w odpowiednich fazach 
rozwoju zbóż i rzepaku (także innych 
roślin), można wykonać grubokropli-
sty oprysk roślin roztworem saletrza-
no-mocznikowym. Naniesione krople 

powinny spłynąć z liści do gleby. 
Jeśli się zatrzymują (rozpływają na 
liściu) oprysk należy przerwać, by 
nie poparzyć roślin. 

W ofercie nawozów azotowych 
można też spotkać azotniak (CaCN2), 
obecnie nie produkowany w Polsce, 
ale sprowadzany do nas z Niemiec 
pod nazwą Perlka. Polecany jest 
zwłaszcza dla roślin z rodziny kapu-
stowatych, w tym kalafiorów, broku-
łów, kapusty białej, czerwonej, bruk-
selki, włoskiej, również pod rzepak. 
Zawiera 19,8% N i 50% wapnia 
(CaO). Wykazuje działanie alkalizu-
jące na glebę. Azot z tego nawozu 
uwalniany jest stopniowo w wyniku 

Przed wysiewem nasion buraka należy unikać 
stosowania nawozów amonowych i mocznika, 
bowiem ulatniający się z nich amoniak jest toksyczny 
dla wyrastających kiełków
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wielu przemian, stąd ograniczone 
jest jego wymywanie z gleby. Jest to 
typowy nawóz przedsiewny, wyma-
gający przykrycia lub wymieszania 
z glebą, najlepiej wilgotną. Według 
producenta nie tylko dostarcza azot 
i wapń, ale także (przy stosowaniu 
w większych dawkach) ogranicza 
lub zwalcza patogeny kiły kapuścia-
nej, zgnilizny twardzikowej oraz 
innych chorób grzybowych, jak też 
liczebność ślimaków, nicieni, opu-

chlaków, pędraków, drutowców oraz 
niektórych chwastów w fazie ich 
kiełkowania.

Z uwagi na fakt, że azot ulega 
w glebach wielu przemianom, pro-
wadzącym niekiedy do jego strat, 
w wyniku wymywania (azotany) lub 
ulatniania do atmosfery (amoniak 
lub N cząsteczkowy), dlatego ogólną 
zaplanowaną dawkę azotu dzieli się 
zwykle na kilka części i stosuje 
zarówno doglebowo (przedsiewnie 
i pogłównie), jak też dolistnie. Plo-
notwórcze działanie azotu stymulo-
wane jest przez inne makro- i mikro-
składniki, głównie potas, siarkę, fos-
for, magnez, mangan, miedź, żelazo 
i molibden. Zawierające azot związ-
ki organiczne gleby pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego ulegają 
mikrobiologicznemu rozkładowi na 
drodze mineralizacji, w wyniku 
czego powstały z tych przemian azot 
(w formie amonowej) i inne składni-
ki mineralne wracają do powtórnego 
obiegu, a więc są ponownie wyko-
rzystane przez rośliny. Drugim waż-
nym procesem rozkładu związków 
organicznych jest humifikacja, 

w wyniku czego tworzą się związki 
próchniczne (humusowe) gleby. 
Odgrywają one szczególną rolę 
w kształtowaniu żyzności gleby, 
w tym tworzeniu struktury gruzeł-
kowatej, ale występujący w nich 
azot nie jest bezpośrednio dostępny 
dla roślin.

Jeśli w mineralizowanych reszt-
kach pożniwnych lub wnoszonych 
do gleby nawozach organicznych 
znajdują się niewielkie ilości N, 
wówczas mikroorganizmy zużywają 
go do namnażania, czyli budowy 
swego ciała. W skrajnych przypad-
kach, np. po przyoraniu słomy zbo-
żowej (ubogiej w azot, zaś bogatej 
w węgiel), mogą dodatkowo pobie-
rać N mineralny z gleby, w wyniku 
czego nastąpi przejściowe zuboże-
nie gleby w ten składnik. Jest to tzw. 
proces zbiałczania azotu, czyli przej-
ście azotu mineralnego w organicz-
ny. Można to uznać za korzystne 
zjawisko, jeśli nie jest planowany 
wysiew roślin ozimych, bowiem 
zapobiega stratom azotu w okresie 
jesiennym i zimowym w wyniku 
wymywania. Jeśli jednak wysiew 
roślin ozimych jest planowany, 
wówczas wskazana byłaby (na słab-
szych glebach i stanowiskach) 
dodatkowa jesienna dawka N pod 
oziminy, bądź (lepsze rozwiązanie) 
jej wysiew na przyorywaną słomę. 
W przeliczeniu na 1 ha wystarczy 
do 8 kg N na t słomy, czyli do 100 kg 
mocznika lub 100 l RSM 32, ewen-
tualnie innego nawozu azotowego 
lub wieloskładnikowego zawierają-
cego azot. Podczas mineralizacji 
materii organicznej bogatej w azot 
(liście buraka, resztki pożniwne 
roślin bobowatych, nawozy zielone), 
bądź przyorywania nawozów natu-
ralnych (obornika, gnojowicy, gno-
jówki) powstający azot (forma amo-
nowa) jest pobierany przez rosnące 
rośliny, ale też tracony w postaci 
ulatniającego się amoniaku do 
atmosfery, bądź wymywany. 

Jako ciekawostkę można podać 
fakt, iż podczas wyładowań atmosfe-
rycznych powstają tlenki azotu (NO), 
które po połączeniu z wodą tworzą 
kwas azotawy (HNO2) i azotowy 
(HNO3). W klimacie umiarkowanym, 
a więc również u nas, dostaje się 
w ten sposób rocznie do gleby kilka 
kg N, zaś w tropikalnym, gdzie burz 
jest więcej – do kilkunastu kg N/ha. r

Po przyoraniu słomy zbożowej 
mikroorganizmy mogą dodatkowo 
pobierać N mineralny z gleby, w wyniku 
czego nastąpi przejściowe zubożenie 
gleby w ten składnik. Można to uznać 
za korzystne zjawisko, jeśli nie jest 
planowany wysiew roślin ozimych, 
bowiem zapobiega stratom azotu 
w okresie jesiennym.
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Z nawozów stałych rośliny mogą 
pobierać składniki pokarmowe 

dopiero po ich rozpuszczeniu 
w wodzie, co wymaga określonego 
czasu i zależy od stanu uwilgotnienia 
gleby. Nawóz płynny, jakim jest roz-
twór saletrzano-mocznikowy  łatwo 
i szybko przenika do korzeni roślin 
niosąc przyswajalne dla roślin jony 
azotanowe i amonowe. Dostępność 
dla roślin azotu z roztworu saletrzano-
mocznikowego nie zależy od wilgot-
ności gleby. Ponadto aplikacja nawozu 
płynnego gwarantuje równomierne 
pokrycie całej powierzchni nawożone-
go pola, a zatem równy dostęp wszyst-
kich roślin do potrzebnego im składni-
ka. Efektem tego jest lepsze wykorzy-
stanie azotu przez rośliny, a co za tym 
idzie także mniejsze straty na skutek 
wymywania z gleby. 

RSM jako nawóz zawierający 
w swoim składzie najważniejsze  
formy azotu przyswajane przez rośli-
ny sprawdza się na wszystkich gle-
bach, zarówno do nawożenia przed-
siewnego, jak i   pogłównego tj. w tra-
cie wegetacji roślin. Pamiętajmy jed-
nak, że RSM  nie jest nawozem 
dolistnym lecz doglebowym. Nie-
słuszne skojarzenie  z nawożeniem  

RSM – nawóz azotowy 
na wszystkie gleby
Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM – produkowany w Puławach przez 
Grupę Azoty) jest mieszaniną dwóch głównych nawozów azotowych, tj. 
saletry amonowej i mocznika. Jest źródłem łatwo przyswajanych przez 
rośliny jonów amonowych (NH4+) i azotanowych (NO3-) oraz formy 
mocznikowej, która nie jest dostępna dla roślin bezpośrednio, lecz dopiero 
po jej przekształceniu w formę amonową, co na ogół trwa około 7 dni. RSM 
łączy zatem zalety szybko działającego nawozu, jakim jest saletra i nawozu 
o działaniu spowolnionym charakterystycznym dla mocznika.  Szczególną 
jego zaletą jest szybkość działania, którą zawdzięcza swojej postaci płynnej. 

Pamiętajmy jednak, że RSM  nie jest 
nawozem dolistnym lecz doglebowym.
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dolistnym wynika z faktu, że RSM 
stosowany jest techniką oprysku. 
Różnica tkwi w tym, że oprysk RSM 
wykonuje się w taki sposób, aby kro-
ple nawozu nie zatrzymywały się na 
liściach roślin, lecz spływały na 
glebę. Taki efekt uzyskuje się techni-
ką oprysku grubokroplistego.  Grube 
krople, które nie powodują poparze-
nia roślin, uzyskuje się dzięki zasto-
sowaniu specjalnych rozpylaczy 
o dużych otworach i wąskim kącie 
wytrysku strumienia cieczy. Zaleca 
się rozpylacze eżektorowe, wielo-
otworowe (3, 5 lub 7) oraz wachla-
rzowe. Prawidłowe przeprowadzenie 
zabiegu wymaga sprawnego sprzętu 
oraz dokładnej kontroli wydatku cie-
czy i ciśnień roboczych. RSM może 
być także stosowany przy użyciu 
węży lub rur rozlewowych umożli-
wiających podanie nawozu bezpo-
średnio w okolicy pędu rośliny i jej 
systemu korzeniowego. 

Roztwór saletrzano-mocznikowy 
jest nawozem o dużej zawartości 
azotu (28%, 30% lub 32%). Stosuje 
się go bez rozcieńczenia. Ma to szcze-
gólnie istotne znaczenie w przypad-
ku aplikacji pogłównej, ponieważ 
rozcieńczenie zwiększa ryzyko opa-
rzenia roślin – kropla roztworu 

o mniejszym stężeniu jest lżejsza 
i może zatrzymywać się na powierzch-
ni liści. W przypadku zabiegu przed-
siewnego jest to po prostu  ekono-
micznie nieuzasadnione.   

Roztwór saletrzano-mocznikowy, 
jak i inne nawozy azotowe, najlepiej 
stosować w 2-, 3 lub 4-krotnie w sezo-
nie wegetacyjnym w okresach naj-
większego zapotrzebowania roślin na 
azot. Należy przy tym przestrzegać 
dopuszczalnych terminów nawoże-
nia azotem wynikających z programu 
azotanowego, tj.: na gruntach ornych 
–  od 1 marca do 20 października 
w regionach o przeciętnej długości 
okresu wegetacyjnego, od 1 marca do 
15 października w gminach o krót-
szym okresie wegetacji i od 1 marca 
do 25 października, a na trwałych 
użytkach zielonych od 1 marca do 31 
października.   

Nie zaleca się stosowania RSM 
metodą oprysku w pewnych okre-
sach i fazach rozwojowych roślin: 
• w zbożach – od 3 dnia po siewie 

do wykształcenia 3 liścia oraz od 
początku do końca kwitnienia  

• w kukurydzy – od 3 dnia po 
wschodach 

• w rzepaku – od 3 dnia po wysie-
wie do wykształcenia 4 liści

• w burakach – od 3 dnia po siewie 
do wykształcenia 3 par liści

• na użytkach zielonych – jeden 
dzień po koszeniu lub wypasie.
Wskazane ograniczenia nie obej-

mują aplikacji przy pomocy węży 
rozlewowych. 

Dawki nawozu należy określić 
zgodnie z obowiązującymi zalece-
niami, uwzględniając wymagania 
tzw. programu azotanowego. Aby 
określić iloś nawozu, jaką trzeba 
zastosować na jednostkę powierzch-
ni pola, należy przeliczyć dawkę 
składnika na dawkę nawozu w kg, 
a następnie w litrach (100 kg RSM-
28  ma objętość 78 litrów, a 100 kg 
RSM-30 i RSM-32 odpowiednio 77 
i 76 litrów). Na przykład: jeśli dawka 
azotu wg. planu nawożenia wynosi 
40 kg N/ha to dawka RSM-30 wyno-
si:
• 40 kg N/ha : 30% N x 100 = 

133,33 kg/ha 
• 133,33 kg/ha  x 77  l /100 kg = 

102,7 l/ha
Można także skorzystać z  tabe-

li 1. Na przykład: aby dostarczyć 
40 kg N/ha musielibyśmy zgodnie 
z tabelą 1 zastosować na 1 ha: 143 kg 
(112 litrów)  RSM-28, lub 133 kg 
(102 litry RSM-30) lub 125 kg 
(95 litrów) RSM-32.

Opryski wykonuje się na zdrowe 
i suche rośliny. Nie zaleca się stosowa-
nia  RSM jeśli temperatura powietrza 
przekracza  25oC. W warunkach wyso-
kich temperatur i niskiej wilgotności  
opryski najlepiej wykonać wieczorem 

Roztwór saletrzano-mocznikowy jest nawozem 
o dużej zawartości azotu (28%, 30% lub 32%). 
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przed wystąpieniem rosy.  Zabieg naj-
lepiej wykonywać, gdy prędkość wia-
tru nie przekracza 6 m/s. Przy pomocy 
węży rozlewowych można zaapliko-
wać 80–200 l/ha, co w przypadku RSM 
32 daje od 34 do 84 kg N/ha. Tempera-
tura otoczenia nie ma znaczenia 
w przypadku aplikacji RSM wężami 
rozlewowymi, gdyż nawóz nie ma 
kontaktu z liśćmi, a  więc nie zachodzi 
ryzyko ich uszkodzenia. Natomiast 
należy zwrócić uwagę na szczelność 
wszystkich połączeń powyżej wylo-
tów węży, aby nie dochodziło do 
wycieku nawozu na rośliny.  

Roztwory saletrzano-mocznikowe 
o większym stężeniu (30% i 32%) są 

wytwarzane w celu obniżenia kosz-
tów transportu jednostki azotu. Roz-
twory te charakteryzują się  wyższą 
temperaturą krystalizacji (dla RSM 28  
wynosi 17oC, a dla RSM 32 wynosi 
0oC). Z tego względu  roztwory 30 
i 32% przeznaczone do przechowy-
wania  w okresie zimowym należy 
rozcieńczyć właśnie z uwagi na ryzy-
ko krystalizacji. Ilość wody, jaką nale-

ży użyć określa się z zastosowaniem 
odpowiedniego wzoru
• ilość wody w litrach = objętość 

RSM 30 (w litrach) x 0,093
• ilość wody w litrach = objętość 

RSM 32 (w litrach) x 0,189
• ilość wody w kilogramach  = 

masa  RSM 30 (w kg)  x 0,071
• ilość wody w kilogramach  = 

masa  RSM 32 (w kg)  x 0,143.
Uwaga! zawsze roztwór RSM 

wlewa się do wody. 
Jeśli roztwór wykrystalizował jego 

podgrzanie powoduje powrót do 
stanu pierwotnego bez utraty jego 
właściwości. Roztwór saletrzano-
mocznikowy jest transportowany 
w cysternach lub pojemnikach z two-
rzyw sztucznych.

Sprzęt wykorzystywany do aplika-
cji nawozu, jak i zbiorniki do przecho-
wywania RSM, muszą być wykonane 
z materiałów odpornych na korozję.

Stosowanie roztworu saletrzano-
mocznikowego jest ekonomicznie 
bardziej efektywne niż nawożenie 
nawozami stałymi. Cena jednego 
kilograma azotu w formie RSM jest 
ok. 10–15% niższa iż w saletrze. 
Nawet jeśli nie uzyskuje się lepszych 
efektów w plonowaniu roślin to 
udział nawożenia w kosztach bezpo-
średnich produkcji  jest  mniejszy 
dzięki niższej cenie składnika w RSM 
w stosunku do innych nawozów (o co 
najmniej 10% w stosunku do saletry 
amonowej). Wartością dodaną tego 
nawozu jest także mniejszy tzw. ślad 
węglowy, czyli mniejsze obciążenie 
dla środowiska w procesie produkcji 
nawozu (niższa energochłonność).

Nawóz dostępny jest w autoryzo-
wanych bazach RSM na terenie całe-
go kraju obsługujących gospodarstwa 
rolne w promieniu 100 km od bazy. 
Autoryzowana sieć obejmuje 50 dys-
trybutorów. Informacja i kontakty są 
dostępne na stronie internetowej 
https://nawozy.eu/siec-dystrybucji.
html.  r

Uwaga!  
Zawsze roztwór RSM wlewa się do wody 

Tabela 1. Ilości (kg i litry) RSM odpowiadające określonej dawce azotu

Azot (N) RSM-28 RSM-30 RSM-32

kg kg l kg l kg l

10 36 28 33 26 31 24

15 54 42 50 38 47 36

20 72 56 67 51 63 48

25 90 70 83 64 78 60

30 107 84 100 77 94 71

35 125 98 117 90 109 83

40 143 112 133 102 125 95

45 161 126 150 115 141 107

50 179 140 167 128 156 119

55 197 154 183 141 172 131

60 215 168 200 154 188 143

65 233 182 217 166 203 155

70 251 196 233 179 219 167

75 269 210 250 192 234 179

80 286 224 267 205 250 190

85 304 238 283 218 266 202

90 322 252 300 230 281 214

95 340 266 317 234 297 226

100 358 280 333 256 313 238

105 376 293 350 269 328 250

110 394 307 367 282 344 262

115 412 321 383 294 359 274

120 430 335 400 307 375 286

125 448 349 417 320 391 298

130 465 363 433 333 406 309

135 483 377 450 346 422 321

140 501 391 467 358 438 333

145 519 405 483 371 453 345

150 537 419 500 384 469 357

Opracowano w ramach zadania „Racjonalne nawożenie”, finansowanego z dotacji 
przeznaczonej na realizację zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 r. 
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Siarka jest pierwiastkiem niezbędnym 
w prawidłowym rozwoju roślin, mającym wpływ 
na jakość plonu. W polskich warunkach glebowych 
spotykamy się z deficytem siarki, a jej niedobór 
ogranicza pobieranie azotu przez rośliny uprawne. 
Nawozy mineralne zawierające siarkę w formie 
siarczanowej, bezpośrednio przyswajalnej dla roślin, 
idealnie nadają się do uzupełniania tego składnika 
pokarmowego podczas wegetacji roślin.

ODPOWIEDZIALNI 
ZA PLON

Wszystkie nasze produkty już wkrótce w nowej szacie graficznej.
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Fosfor wpływa korzystnie na:
• aktywność biologiczną gleby 

i prawidłową mineralizację (z azo-
tem) resztek     pożniwnych, 
w tym przyoranej słomy,

• proces fotosyntezy oraz inne pro-
cesy energetyczne w roślinie,

• rozwój korzeni i organów genera-
tywnych, 

• prawidłowy wzrost i rozwój 
roślin, w tym dojrzewanie 
nasion,

• odporność roślin  (wraz z pota-
sem) na stresy termiczne 
i wodne,

• zawartość i jakość białka, jak też 
węglowodanów i tłuszczów,

• ogranicza ujemne skutki przeazo-
towania roślin, bowiem „pomaga” 
obok innych składników (S, K, 
Mg, Mo, Mn) w przemianach 
azotu w pełnowartościowe biał-
ko.

Fosfor jest słabiej 
przyswajany z gleby 
i nawozów

W okresie wegetacji wyróżnia się 
dwa okresy krytyczne zwiększonego 
zapotrzebowania roślin na fosfor. 
Pierwszy przypada na początek wege-
tacji, gdy roślina rozbudowuje sys-
tem korzeniowy. Dobre zaopatrzenie 
w fosfor w tym okresie stymuluje 

rozbudowę systemu korzeniowego, 
co w konsekwencji gwarantuje lepsze 
zaopatrzenie roślin w wodę i skład-
niki pokarmowe. Drugi okres rozpo-
czyna się z chwilą tworzenia orga-
nów generatywnych: kwiatów, owo-
ców i nasion. Należy mieć na uwadze 
fakt, iż fosfor gromadzi się głównie 
w nasionach,   podczas gdy potas 
w wegetatywnych częściach roślin 
(łodygach i liściach). Niedobór fosfo-
ru w roślinach, może wynikać nie 
tylko z powodu niskiej zasobności 
w glebie, ale też ograniczonej przy-
swajalności. Pogłówne -  doglebowe 
stosowanie nawozów fosforowych, 
w trakcie wegetacji roślin nie jest 
zalecane, głównie ze względu na 
ograniczoną przyswajalność, chociaż 
w latach (okresach) z większymi opa-
dami może dać korzystne rezultaty. 
Należy wówczas wybierać nawozy 
w którym składnik ten występuje 
w formach rozpuszczalnych 
w wodzie, np. superfosfat, fosforan 
amonu lub niektóre nawozy wielo-
składnikowe.

Na przyswajalność fosforu z gleby 
wpływa w dużym stopniu jej odczyn 
oraz temperatura. Występujące 
w okresie jesiennym i wiosennym 
niskie temperatury gleby (poniżej 
120C) w dużym stopniu blokują 
pobieranie tego składnika (podobnie 

magnezu i boru) przez system korze-
niowy roślin. Jest to zjawisko dość 
często spotykane jesienią na ozimych 
formach rzepaku i zbóż, zaś wiosną 
i w okresie  wczesnoletnim także na    
plantacjach kukurydzy i innych 
roślin. Dobre efekty daje wówczas 
dolistne dokarmianie roślin nawo-
zami z podwyższoną  zawartością 
tego składnika, łącznie z siarcza-
nem magnezu. Ponieważ ruchliwość 
fosforu w glebie jest niewielka, zaś 
system korzeniowy roślin w począt-
kowym okresie wegetacji słabo roz-
budowany, dlatego celowe jest 
umieszczanie wnoszonych nawozów, 
np. fosforanu amonu w pobliżu ziar-
na lub wysadzanej rozsady. Taki sys-
tem nawożenia jest  praktykowany 
w przypadku roślin uprawianych 
w szerokich rzędach (kukurydzy, 
buraków, tytoniu, warzyw, także rze-
paku) do czego niezbędny jest odpo-
wiedni siewnik lub sadzarka. Zwykle 
jednak nawozy P-K zaleca się pod 
orkę siewną (pod oziminy) lub zimo-
wą (pod rośliny jare). Jedynie na gle-
bach bardzo lekkich można je wysiać 
wiosną, dotyczy to zwłaszcza potasu, 
by zapobiec stratom w wyniku wymy-
wania. Ich głębsze umieszczenie 
w glebie (10-20 cm) wpływa na lep-
szą przyswajalność składników oraz  
korzystnie oddziałuje na rozrost  

Znaczenie fosforu i potasu 
w żywieniu roślin
Obydwa składniki oraz azot (NPK) należą do trzech głównych 
makroelementów, mających podstawowe znaczenie w odżywianiu roślin, 
niezbędnych dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Niemniej fosfor 
(P) spośród nich pobierany jest w znacznie mniejszych ilościach niż 
azot (N) i potas (K). Pierwiastek ten wchodzi w skład wielu związków 
organicznych: kwasów nukleinowych, białek, fi tyny, fosfolipidów, wśród 
nich lecytyny.

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab.prof. UP Danuta  Sugier 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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korzeni, które „w poszukiwaniu 
składników pokarmowych i wody” 
(znane zjawisko chemo- i hydrotro-
pizmu) wnikają i penetrują głębsze 
warstwy  gleby. Dobre efekty uzysku-
je się też przy wnoszeniu zwiększo-
nych dawek tych nawozów pod rośli-
ny uprawiane w międzyplonach. 

Fosfor nie jest wymywany, 
ale uwsteczniany w glebie

Objawy niedoboru fosforu 
w pierwszej kolejności pojawiają się 
na starszych liściach, ale stopniowo 
(przy dużym niedoborze P) przecho-
dzą na młodsze. Liście są z reguły 
mniejsze, niekiedy ciemnozielone 
lub fioletowo-różowe. Rośliny są nie-
wyrośnięte, słabo wiążą owoce 
i nasiona. Nie obserwuje się na ogół 
objawów nadmiaru fosforu w rośli-
nach, gdyż składnik ten w odróżnie-
niu od azotu i potasu nie jest pobie-
rany luksusowo (ponad potrzeby 
pokarmowe). Nie ma więc obawy 

przenawożenia roślin, choć zbyt 
duże dawki są nieuzasadnione z eko-
nomicznego punktu  widzenia 
(uwstecznianie, czyli jego przecho-
dzenie w formy nieprzyswajalne oraz 
blokada w pobieraniu cynku, niekie-
dy także żelaza i miedzi w wyniku 
antagonizmu tych składników).  Zja-
wisko blokady cynku przez fosfor 
spotykane jest na plantacjach chmie-
lu oraz w sadach. Objawia się wyra-
staniem na wierzchołkach pędów, 
rozet licznych, ale drobnych 
i wąskich, słabo wykształconych 
liści. Na niedobór cynku wrażliwa 
jest też kukurydza i podstawowe 
zboża. W takich sytuacjach wskaza-
ne jest dolistne dokarmianie roślin 
nawozami z podwyższoną zawarto-
ścią tego składnika.

Fosfor z roztworu glebowego 
pobierany jest głównie w postaci 
anionów, które w niewielkim stop-
niu podlegają sorpcji wymiennej, 
a więc nie są zatrzymywane przez 
kompleks sorpcyjny gleby. Natomiast 
w tej postaci dość łatwo wchodzą 
w reakcje z kationami glinu, manga-
nu i żelaza (na glebach kwaśnych) 
lub wapnia (na zasadowych), czyli 
ulegają sorpcji chemicznej (uwstecz-
nianiu). Stają się wówczas nieprzy-
swajalne lub słabo dostępne dla 
roślin. Najlepsza przyswajalność P 
zachodzi przy pH 5,6 – 6,8. Najsil-
niejsze wytrącanie fosforanów przez 
Al i Fe zachodzi przy pH <4,5 i prze-
biega już przy pH< 6, natomiast 
najsilniejsze wiązanie P przez Ca 
zachodzi w glebie o pH>7,2.  
Uwstecznianie fosforu można więc 
w znacznym stopniu ograniczyć 
poprzez regulację odczynu gleby, 
wysiew granulowanych form nawo-
zów (mniejsza styczność z glebą) 

i zlokalizowane nawożenie (w zasię-
gu systemu korzeniowego). Dzięki 
sorpcji chemicznej fosfor jest w nie-
wielkim stopniu wymywany, ale też 
słabiej przyswajany z gleby i wno-
szonych nawozów, przy  czym najle-
piej z superfosfatów i fosforanu  
amonu (Polidapu)  lub  nawozów 
wieloskładnikowych zawierających 
fosfor w tej postaci. Najsłabiej przy-
swajany jest z  mączek fosforyto-
wych i kostnych. Mączki należy sto-
sować na lżejszych, kwaśnych i wil-
gotnych glebach jesienią, wówczas 
fosfor jest w miarę dobrze przyswa-
jalny, a nawóz działa odkwaszająco. 
Fosfor z mączek jest też lepiej przy-
swajalny w glebach próchnicznych, 
zawierających kwasy huminowe, np. 
na łąkach.  Superfosfat prosty zawie-

ra 18-20% P2O5, 10-13% S i około 
20% CaO. Około 90% fosforu zawar-
tego w superfosfacie rozpuszcza się 
w wodzie, reszta w obojętnym cytry-
nianie amonu. Superfosfat wzboga-
cony, obecny aktualnie na naszym 
rynku zawiera: 40% P2O5, 10% CaO 
i 2% S. Z kolei mączki fosforytowe 
zawierają 25 - 30% P2O5 i 30-35% 
CaO, zaś kostne 30% P2O5, wapń i nie-
wielkie ilości N. Siarkopol z Tarno-
brzega produkuje superfosfat prosty 
magnezowy pod nazwą Fosmag, 
zawierający 15% P2O5 i 6% MgO. 

Znaczenie potasu w glebie 
i roślinie   

Potas obok azotu pobierany jest 
przez rośliny w największych ilo-
ściach. W okresie intensywnego 
przyrostu, niektóre gatunki roślin 
pobierają dziennie nawet kilkanaście 
kg K2O  na 1 ha. Gleby polskie są 
ubogie w ten składnik, bowiem ponad 
60% wykazuje niedoborową zawar-
tość potasu. Szacuje się, iż jego nie-
dobór w naszych glebach jest dru-
gim, po kwaśnym odczynie czynni-
kiem nawozowym ograniczającym 
wysokość i jakość plonów. Potas speł-
nia w roślinie cztery zasadnicze 
funkcje: reguluje gospodarkę wodną, 
aktywuje szereg enzymów niezbęd-
nych dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju rośliny oraz zwiększa 
odporność rośliny na niskie i wyso-
kie temperatury oraz choroby grzy-
bowe i bakteryjne.

Dobre zaopatrzenie roślin w potas 
ułatwia pobieranie i przepływ wody 
przez komórki korzenia i jej transport 
w wiązkach przewodzących. Rośliny 
dobrze zaopatrzone w ten składnik 
wykazują niższy współczynnik trans-
piracji, czyli zużywają mniej wody 
na wyprodukowanie jednostki suchej 
masy. Dzięki temu lepiej przetrzymu-
ją okresy suszy, dłużej w ciągu dnia 
utrzymują turgor, co przejawia się 
większą aktywnością fotosyntezy 
i korzystnym wskaźnikiem asymila-
cji netto. Dłuższa żywotność roślin 
w ciągu dnia zapewnia prawidłowy 
wzrost i rozwój oraz syntezę i groma-
dzenie materiałów zapasowych: 
węglowodanów, tłuszczy i białek. Jon 
potasowy ułatwia też transport tych 
związków w roślinie i zwiększa 
pojemność organów spichrzowych, 
gdzie są odkładane. Dobre zaopatrze-
nie w potas, ale też w siarkę, fosfor, 

Objawy niedoboru fosforu w pierwszej kolejności 
pojawiają się na starszych liściach, ale stopniowo 
(przy dużym niedoborze P) przechodzą na młodsze. 
Liście są z reguły mniejsze, niekiedy ciemnozielone lub 
fi oletowo-różowe.
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magnez, molibden i mangan, umożli-
wia  roślinie tworzenie pełnowarto-
ściowych białek. Przy niedoborze 
tych składników gromadzą się 
w tkankach i komórkach rośliny, nie-
przetworzone związki tego składni-
ka, które mogą być dobrą pożywką 
dla patogenów chorób grzybowych. 
Niedobór potasu w stosunku do azotu 
skutkuje zazwyczaj małą efektywno-
ścią wykorzystania azotu, a w konse-
kwencji obniżeniem plonów i ich 
jakości.

Trzeba jednak mieć na uwadze 
fakt, że zbyt wysokie, jednorazowe 
dawki potasu powodują wzrost zaso-
lenia gleby i jej degradację (niszcze-
nie gruzełkowatej struktury). Gleba 
staje się zlewna, po deszczach łatwo 
zaskorupia się, a przy tym (z gleb 
lekkich i kwaśnych) następuje łatwe 
wymywanie tego składnika. Stąd 
przy dawkach potasu przekraczają-
cych 150 kg/ha K2O może być wska-
zany podział na dwie mniejsze, np. 
jesienną (pod orkę siewną lub zimo-
wą) oraz wiosenną (przed pierwszy-
mi uprawkami). Należy pamiętać, iż 
nadmiar potasu może blokować 
pobieranie przez rośliny magnezu 
i wapnia (efekt antagonizmu). Potas 
jest wówczas pobierany przez rośliny 
luksusowo, czyli ponad potrzeby 
pokarmowe. Wiąże się to ze zbędnym 
wynoszeniem tego składnika oraz 
pogorszeniem jakości zebranego 
plonu. Dotyczy to zwłaszcza roślin 
uprawianych na cele pastewne, zbie-
ranych przed zakończeniem pełnej 
wegetacji. 

Objawy niedoboru potasu 
widoczne są na starszych 
liściach

Potas w nawozach wnoszony jest 
do gleby zazwyczaj w postaci chlor-
ku potasu (KCl), czyli popularnie 
znanej soli potasowej, rzadziej siar-
czanu potasu (K2SO4). W niektórych 
uprawach, zwłaszcza warzywnych, 
jak też pod tytoń, zaleca się stosowa-
nie saletry potasowej (KNO3). Sól 
potasowa zawiera niepożądany 
w niektórych uprawach chlor (ziem-
niaki, tytoń, chmiel, owoce jagodowe 
i pestkowe, winorośl, ogórki, cebula, 
sałata, uprawy szklarniowe, drzewa 
iglaste,  rośliny ozdobne). Z kolei 
siarczan potasu zawiera dodatkowo 
siarkę, pobieraną przez niektóre 
rośliny w większych ilościach (rze-

pak, gorczyca, cebula, czosnek, por, 
bobowate grubo- i drobnonasienne). 
Warto wiedzieć, że potas w roślinie 
akumulowany jest głównie w czę-
ściach wegetatywnych, tj. łodygach 
i liściach. Stąd po przyoraniu i mine-
ralizacji słomy zbóż (w tym kukury-
dzy), rzepaku, liści buraka, łodyg 
tytoniu, malin (warto zagospodaro-
wać ich część nadziemną po jesien-
nym zbiorze owoców) wnosi się do 
gleby znaczne ilości składników 
mineralnych, głównie potasu (nawet 
do 200 kg/ha K2O). Typowe objawy 
niedoboru potasu na roślinach są 
następujące:
• żółtawe, a następnie brązowiejące 

plamy zaczynające się od wierz-
chołka i brzegów starszych liści, 
przy dużym niedoborze liście 
zamierają,

• zwiędły wygląd roślin, które 
wcześniej tracą turgor, potas 
„odpowiada” bowiem za gospo-
darkę wodną roślin,

• słabiej wykształcony system 
korzeniowy, choć w większym 
stopniu decyduje o tym fosfor 
i bor, co utrudnia zaopatrzenie 
roślin w wodę i składniki pokar-
mowe,

• gorsze krzewienie zbóż i słabiej 
rozwinięte rośliny dwuliścienne,  

• gorsza zimotrwałość roślin ozi-
mych, które przy niedoborze 
potasu (także fosforu i magnezu) 
nie gromadzą dostatecznej ilości 
cukrów i są w większym stopniu 
podatne na wymarzanie. Także  
rośliny jare narażone są wówczas 
w większym stopniu na wiosenne 
przymrozki.

Zwracaj uwagę na stosunek 
fosforu do potasu w stoso-
wanych nawozach

Dawki nawozów fosforowych 
i potasowych powinny być ustalane 
na podstawie wymagań pokarmo-
wych roślin i zasobności gleby. Za 
optymalną przyjmuje się średnią lub 
wysoką (w zależności od zwięzłości 
gleby, wymagań pokarmowych 
roślin i osiąganych plonów) zawar-
tość przyswajalnego fosforu i potasu 
w glebie, czyli w zakresie 12-18 mg 
P2O5 i 18-24 mg K2O w 100g gleby. 
Przy niższej zasobności, a przede 
wszystkim możliwości uzyskania 
wysokich plonów, uzasadnione jest 
zwiększenie dawek obydwu składni-

ków. Nie można natomiast liczyć na 
dobre wykorzystanie fosforu i pota-
su przy ich wnoszeniu w wierzch-
nią warstwę gleby, pod bronę lub 
kultywator, zwłaszcza w okresach 
posusznych. Wprawdzie przy dobrej 
zasobności gleby nie powinno to 
skutkować wyraźną zniżką plonu, 
gdyż rośliny skorzystają z zapasów 
glebowych, natomiast przy niskiej 
zasobności należy się liczyć z istot-
nym spadkiem plonów. 

Ze względu na fakt, iż nawozy 
potasowe i fosforowe wysiewane są 
często łącznie (w postaci nawozów 
wieloskładnikowych), należy zwra-
cać uwagę na stosunek potasu do 
fosforu. W przeliczeniu na 1 t plonu 
głównego podstawowe rośliny 
uprawne pobierają przeciętnie: 
• 1 t ziarna zbóż – 26 kg potasu 

(K2O) i 12 kg fosforu (P2O5),
• 1 t ziarna kukurydzy – 38 kg pota-

su (K2O) i 14 kg fosforu (P2O5),
• 1 t nasion rzepaku – 60 kg potasu 

(K2O) i 25 kg fosforu (P2O5),
• 1 t korzeni buraka c. – 5,5 kg pota-

su (K2O) i 1,8 kg fosforu (P2O5,)
• 1 t bulw ziemniaka – 6,5 kg pota-

su (K2O) i 1,5 kg fosforu (P2O5),
• 1 t liści tytoniu Virginii - 65 kg 

potasu (K2O) i 14 kg fosforu 
(P2O5), 

• 1 t zielonki traw (łąki, pastwiska) 
– 6 kg potasu (K2O) i 1,7 kg fosfo-
ru (P2O5). 
Wynika z tego, że podstawowe 

zboża, uważane za rośliny fosforo-
lubne, pobierają przeciętnie ponad 
dwukrotnie więcej potasu niż fosfo-
ru, podczas gdy okopowe i pastewne 
ponad 3-4 krotnie więcej. W związku 
z tym, podczas zakupu nawozów 
należy zwracać uwagę na proporcje 
pomiędzy nimi, biorąc też pod uwagę 
ich zasobność w glebie.

W określonych sytuacjach wska-
zane jest też dolistne dokarmianie 
roślin  fosforem i potasem, nie tylko 
przy widocznych objawach ich nie-
doboru, ale też (lepszy efekt plono-
twórczy) profilaktycznie. Ta forma 
umożliwia szybkie dostarczenie 
składników pokarmowych w okre-
sie wegetacji roślin, choć w przy-
padku potasu w mniejszym stopniu 
zaspokoi potrzeby pokarmowe. Nie-
mniej, przy widocznych sympto-
mach niedoboru złagodzi jego brak 
i przyniesie wymierne efekty plono-
twórcze. r
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ANWIL S.A. saletra 
amonowa

34% azotu (N) uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• azot zawarty w saletrze wpływa na wzrost ilości i jakości plonu, zwiększając 
zawartość i jakość białka

• zawiera dodatkowo magnez wpływający na poprawę kondycji roślin i wartości 
odżywczej plonu

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL 
z magnezem

27% azotu (N)
4% magnezu (MgO)
około 6,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, z dodatkiem wypełniacza dolomitowego

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera dodatkowo magnez, który jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju 

i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie 
materii w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu korzeniowego, zmniej-
szający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

• chroni środowisko poprzez niższą emisji CO2 oraz niższe utlenianie amoniaku

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL S 
z siarką

27% azotu (N)
4,8% siarki (S) 
około 7,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb, a szczególnie 
na gleby kwaśne, ubogie w ma-
gnez i siarkę
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, sypkości oraz dobrej rozpuszczalności w wodzie

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera siarkę zwiększającą efektywność nawożenia azotem
• zawartość magnezu i siarki korzystnie wpływa na: poprawę kondycji roślin, 

wzrost ilości i jakości plonu (ziarna, bulw, korzeni) oraz zawartość i jakość białka 
w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu zmniejszający zakwa-
szenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

AGROSIMEX ASX Corn NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,02% B+0,1%Zn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i cynkiem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe rzepaku.

AGROSIMEX ASX Power NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,05%2B+0,1%Mn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i manganem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe rzepaku

AGROSIMEX ASX pK plus 6% fosforu, 30% potasu
5% magnezu, 17% siarki

200-500 Granulowany nawóz  PK z magnezem i siarka. Pokrywa zapotrzebowanie w najważ-
niejsze składniki pokarmowe rzepaku

AGROSIMEX ASX Siarczan 
wapnia

31% CaO
45% SO3

400-600, przedsiewnie 
lub b. wczesną wiosną

Granulowany siarczan wapnia. Najlepsze źródło wapnia i siarki dla rzepaku

ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222

87-805 Włocławek
www.anwil.pl

anwil@anwil.pl
nawozy@anwil.pl

Tworząc chemię, 
napędzamy przyszłość 
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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  je-
sienią 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. Stosować  przed sie-
wem nasion w formie oprysku 
doglebowego w 300–500 l.

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę gleby,  wpływa na zwięk-
szenie dostępności składników pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrz-
ne w glebie. zmniejsza skutki suszy.

AGROSIMEX Rhizosum N 
plus

1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii 
Azotobacter salinestris
0,45% Fe, 4,5,% Mn
80% substancja organiczna 
w s.m.

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

Środek poprawiający właściwości gleb, zawiera bakterie   Azotobacter salinestris 
wiążące wolny azot z powietrza. Podnosi efektywność zastosowanych nawozów 
azotowych, pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%.

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 we-
getacji

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

AGROSIMEX CaTs 9% CaO, 
25% SO3

10-20 l/ha Idealne źródło wapnia i siarki. Zwiększa dostępność potasu, magnezu i mikroskład-
ników z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie  i poprawia jego wykorzystanie. 
Stosowany razem z RSM podnosi efektywność wykorzystania azotu.

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® 

GREEN
MgO 25%
SO3 50%

Dawka: 150-200 kg/ha. Termin: 
przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany, D.4 Kizeryt. Wysoka zawartość magne-
zu i siarki: 25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie 
i 50% siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej w wodzie. Najwyższa jakość i wy-
równana granulacja (gęstość nasypowa: 1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm). 
Bardzo szybka rozpuszczalność i przyswajalność składników. Nie powoduje zakwa-
szenia gleb. Równomierny wysiew  i daleki zasięg rozrzutu granul  - nawet do 40 m. 
Usprawnia rozwój korzeni, zwiększa wydajność fotosyntezy, poprawia zdrowotność 
roślin, zwiększa odporność na suszę i mróz, zwiększa efektywność plonotwórczą 
azotu, zwiększa wielkość plonu i poprawia jakość.

CALDENA® MacroSpeed® 
TIGER

NPK (SO3) 7-18-28 (5) 
z cynkiem

Dawka: 300-600 kg/ha. Termin: 
przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość: granul 2-5 mm >95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury,  optymalizuje wykorzystanie 
azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
TIGER

NPK (SO3) 4-12-32 (5) 
z cynkiem

Dawka: 300-600 kg/ha. Termin: 
przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm>95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury, optymalizuje wykorzystanie 
azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 

POWER
NPK (SO3) 12-15-21 (20) Dawka: 300-500 kg/ha.

Termin: pierwsza dawka starto-
wa; przedsiewnie lub
 pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez PhosAgro dla fi rmy 
Caldena. Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, uniwersalny nawóz na wszystkie gleby, 
duża zawartość siarki w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej, fosfor szybko 
dostępny dla roślin (w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie), azot w formie amo-
nowej (nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), 
doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-6 mm min. 97%; 
gęstość nasypowa: 980-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 32 m. 
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, poprawia 
zimotrwałość roślin,  optymalizuje wykorzystanie azotu, poprawia zdrowotność, 
kształtuje wielkość i jakość plonu. 

CALDENA® MacroSpeed® 

PERFECT
PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5) 
z cynkiem  (0,5%)

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez Yara dla fi rmy 
Caldena. Wysoka koncentracja łatwo dostępnego dla roślin fosforu (fosfor w ponad 
93% rozpuszczalny w wodzie) i potasu, bardzo duża koncentracja cynku oraz 
dodatkowa zawartość wapnia i siarki. Doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana 
wielkość granul 2-5 mm min. 97%; gęstość nasypowa: 1050 kg/m3), równomierny 
wysiew do szerokości 36 m. Stymuluje wzrost systemu korzeniowego, usprawnia 
pobieranie składników pokarmowych i wody z gleby, optymalizuje wykorzystanie 
azotu,  kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 

OPTIMA PLUS
PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) 
z cynkiem (0,2%)

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

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez ICL dla fi rmy 
Caldena.  Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,  wysoka koncentracja łatwo dostępnego 
dla roślin fosforu i potasu, cenne źródło cynku, wzbogacony o wapń i siarkę. 
Doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-5 mm-97%; gęstość 
nasypowa: 1000-1200 kg/m3). Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomier-
ny rozsiew nawozu. Stymuluje wzrost systemu korzeniowego, usprawnia pobiera-
nie składników pokarmowych i wody z gleby, optymalizuje wykorzystanie azotu,  
zwiększa odporność rzepaku na niskie temperatury i patogeny oraz  kształtuje 
wielkość i jakość plonu.
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GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

20-60 l/ha po zbiorach na 
resztki pożniwne lub wiosną 
przy przygotowaniu stanowiska, 
zalecana ilość wody 400-600 
l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby, 
widoczna i trwała poprawa struktury i żyzności gleby, optymalny rozkład resztek 
pożniwnych, słomy, obornika, poplonów, wzrost poziomu próchnicy, większa siła 
kiełkowania nasion i wyrównane wschody roślin, wyraźnie większy i silniejszy 
system korzeniowy, lepsza przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny 
lepsza kondycja i odporność roślin, przyspieszenie rozkładu sklerocjów – przeciw-
działanie zgniliźnie twardzikowej

GRUPA AZOTY AMOFOSKA 
CORN 4-10-22

 4%  N  amonowy  
10 % P2O5
22% K2O
4% CaO
10% SO3
0,2% Zn
0,1% B

ozimy/jary -100-300 kg/ha Amofoska® NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne. 
Optymalne proporcje składników pokarmowych pozwalają na wszechstronne wy-
korzystanie nawozu. Produkt doskonale sprawdzi się w nawożeniu przedsiewnym 
kukurydzy, a także innych gatunków roślin uprawnych, tj. rzepak ozimy, zboża 
ozime i jare. Obok N, P, K nawóz zawiera także wapń, magnez, siarkę, która jest 
w łatwo dostępnej formie oraz mikroskładniki takie jak bor i cynk

GRUPA AZOTY Amofoska 
5-10-25 
z borem

5%  N  amonowy  
10% P2O5
25% K2O
4%CaO
14% SO
0,1%  B

Rzepak oz. 250-450 kg/ha
Rzepak jary 2---350 kg/ha

Amofoska® NPK 5-10-25 z borem to wieloskładnikowy, nawóz granulowany. Cechu-
je się dużą zawartością potasu. Nawóz zawiera również wapń, magnez, siarkę oraz 
bor. Przedsiewne zastosowanie nawozu korzystnie wpływa m.in. na dobre ukorze-
nienie roślin i zwiększa ich odporność. Polecany jest do intensywnych upraw roślin 
o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, takich jak: rzepak, burak cukrowy, 
kukurydza, rośliny bobowate. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-16-18

4%  N  amonowy  
16% P2O5
18% K2O
4% CaO
10% SO3

Rzepak oz. 500-700 kg/ha Amofoska® 4-16-18 jest typowym nawozem przedsiewnym. Dodatkowa zawartość 
makroelementów i mikroelementów pochodzących z naturalnych fosforytów popra-
wia przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie 
rośliny uprawne: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz na łąkach i pastwi-
skach, sadach i uprawach warzywnych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-20

4%  N  amonowy  
12% P2O5
20% K2O
5%CaO
12% SO3 

Rzepak ozimy - 300-870 kg/ha
 

Amofoska® 4-12-20 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Polecany jest do 
przedsiewnego stosowania  pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno oziminy jak 
również gatunki jare. Nawóz zawiera dodatkowo wapń oraz siarkę, która wspomaga 
efektywność wykorzystania składników pokarmowych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-12

4%  N  amonowy  
12% P2O5
12% K2O
9% CaO
15% SO3
2,5 MgO

Rzepak ozimy -300-870 kg/ha Amofoska® 4-12-12 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada cenne 
makro- i mikroelementy pochodzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają 
przyswajalność pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym polecanym 
pod wszystkie rośliny uprawne.

GRUPA AZOTY Super Fos Dar 
40

40 %P2O5
10% CaO

Rzepak 150 kg/ha Super FOS DAR 40® to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który moż-
na stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie 
rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. Oprócz fosforu, zawiera również 
wapń i siarkę. Nawóz dedykowany pod takie uprawy jak: rzepak ozimy, a także 
inne gatunki z rodziny kapustowatych, zboża ozime i jare, kukurydza, ziemniaki, 
buraki cukrowe, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna) oraz 
rośliny bobowate (soja, groch i in.).

GRUPA AZOTY Holist NK 
10-31

10%  N  
31%  K2 O
28% SO3

Dawki dla plonowania na 
poziomie średnim
Rzepak ozimy
jesień 200-250 kg/ha
wiosna 150-200 kg/ha

Holist® agro NK 10-31 jest nawozem azotowo-potasowym z siarką, przeznaczonym 
do stosowania na wszystkich glebach i pod różne rodzaje upraw. Można go stoso-
wać zarówno wiosną, do pogłównego zasilania upraw ozimych oraz przedsiewnego 
nawożenia gatunków jarych, jak i jesienią, zwłaszcza do przedsiewnego nawożenia 
rzepaku ozimego, szczególnie na stanowiskach mało zasobnych w azot, gdzie 
przedplonem były zboża, stosowano niskie nawożenie azotem lub nie zastosowano 
azotu na słomę. Nawóz można także wykorzystać do nawożenia użytków zielonych.

GRUPA AZOTY Holist PK 15-30 15% P2 O5
30% K2O
9% CaO
8% SO3

Brak zaleceń Holist® agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie 
roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Nawóz ten jest polecany 
w pierwszej kolejności do rzepaku ozimego i jarego, buraków, ziemniaków i roślin 
strączkowych. Efektywny jest również w uprawie warzyw wymagających dobrego 
zaopatrzenia w potas np. kapustne, marchew, seler, szpinak.

GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
6% Cao
12% SO3

Rzepak ozimy 300-400 kg/ha fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY fosfarm 4-8-21 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
5% Cao
12% SO3

Dawki dla plonowania na 
poziomie średnim
Rzepak ozimy 300-400 kg/ha

fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY Salmag® 

N(CaO,MgO) 
27(3-4) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym:
 13,5% w formie amonowej 
i 13,5% w formie azota-
nowej. 
Zawiera także 3,0% wapnia 
rozpuszczalnego w wodzie 
(CaO) oraz 4,0% magnezu 
całkowitego (MgO).
Gęstość nasypowa: 1 kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
rzepak ozimy: 
520-550 (b. małe i małe), 
590-630 (średnie), 
670-700 (duże, b. duże), 

Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym. 

Salmag® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach zabarwio-
nych od beżu do brązu. Granule posiadają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną 
i twardość, dzięki czemu nawóz nie zbryla się i nie kruszy. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), główne atuty to Salmag®:  
• daje możliwość wysiewu nawet do 40 m, związana z tym mniejsza eksploatacja 

maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zawartość dwóch form azotu – amonowej i saletrzanej w równych ilościach spra-
wia, że w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny 
nawóz azotowy stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszyst-
kie rośliny uprawne, na użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
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GRUPA AZOTY ZAKsan® 

N 32, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 32,0% azotu 
(N), w tym:
 w formie amonowej 16,0% 
i w formie azotanowej 
16,0%. Zawiera wapń 
i magnez.
Gęstość nasypowa: 
ok. 0,96 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
rzepak ozimy: 
440-470 (b. małe i małe), 
500-530 (średnie), 
560-620 (duże, b. duże), 

Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan® to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY ZAKsan®33,5 

N 33,5, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 33,5% azotu 
(N), w tym:
 w formie amonowej 16,8% 
i w formie azotanowej 
16,7%. Zawiera wapń 
i magnez.
Gęstość nasypowa: 
ok. 0,92 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
rzepak ozimy: 
440-470 (b. małe i małe), 
500-530 (średnie), 
560-620 (duże, b. duże), 

Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan®33,5 
to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomito-
wej. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granu-
lek o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®33,5:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY Salmag 
z borem® 

N(CaO,MgO,B) 
27(3-4-0,20)  

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
 w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 3,0% 
wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO), 4,0% 
magnezu całkowitego (MgO) 
oraz 0,2% boru (B) bardzo 
dobrze przyswajalnego, czyli 
rozpuszczalnego w wodzie. 
Gęstość nasypowa: 1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
rzepak ozimy: 
520-550 (b. małe i małe), 
590-630 (średnie), 
670-700 (duże, b. duże), 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym. 

Salmag z borem® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie 
zbrylający się trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (kl. ziarno-
wa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 40 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Salmag z borem® jako uniwersalny nawóz azotowy, zaleca się stosować w pierwszej 
kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku, jak 
i bez obornika. Zaleca się stosować go także pod inne okopowe (ziemniak, marchew 
pastewna), rośliny motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa 
kapustne i korzeniowe) i sadownictwie.
Salmag z borem® zaleca się także stosować na gleby ubogie w bor, których Polsce 
jest ponad 80%. 

GRUPA AZOTY Salmag 
z siarką® 
N(CaO,S) 
27(6,6-4,8) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 
6,6% wapnia rozpuszczalne-
go w wodzie (CaO) 
i 4,8% siarki całkowitej (S).
Gęstość nasypowa: 
1,1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
rzepak ozimy: 
520-550 (b. małe i małe), 
590-630 (średnie), 
670-700 (duże, b. duże).  
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.  

Salmag z siarką® to nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu 
od białej do szarej. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się 
trwale.   Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% 
granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z siarką®: 
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów, 
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Siarka 
siarczanowa uodparnia rośliny i zabezpiecza je w ten składnik już od początku 
wiosennej wegetacji. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych 
ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno - glebowych jest to uni-
wersalny nawóz azotowy. 

GRUPA AZOTY Salmag®20Mg 
plus 
N(MgO) 20(8) 

Nawóz zawiera 20,0% azotu 
(N), w tym:  
w formie amonowej 10,0%  
i w formie azotanowej 
10,0%. Zawiera także 
8% magnezu całkowitego 
w przeliczeniu na (MgO). 
Gęstość nasypowa: 1 kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (stosować w dawkach 
dzielonych dostosowanych do 
potrzeb nawozowych roślin):
rzepak ozimy: 
250-300 (b. małe i małe), 
350-400 (średnie), 
450-500 (duże, b. duże), 
Z dawką 400 kg/ha nawozu 
dostarczamy roślinom ok.: 80 kg 
N oraz 24 kg MgO. 
W zależności od potrzeb, 
w trakcie wegetacji uzupełnić 
np.. ZAKsan®33,5 lub Pulan®, 
lub Saletra Amonowa 32. 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym. 

Salmag®20Mg plus  to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek 
(klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 3-6 mm), Salmag®20Mg plus:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości, związana z tym mniejsza eksplo-

atacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Salmag® 20 Mg plus to uniwersalny nawóz azotowy, który może być stosowany 
przedsiewnie i pogłównie od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża 
ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz 
w uprawie warzyw i sadownictwie. 

GRUPA AZOTY POLIDAP® 18%  N  amonowy  
46% P2O5  
5% SO3

Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby 
i wymagań pokarmowych.

POLIDAP® zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Naj-
wyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® przedsiewnie. 



NAWOZENIE 2021
.. 63

R Z E P A K

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 POLIFOSKA®5  5%  N  amonowy  
15% P2O5
30% K2O
2% MgO
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego sto-
sowania. Dawkę należy dosto-
sować do aktualnej zasobności 
gleby i wymagań pokarmowych 
roślin. 

Stosunek fosforu do potasu to 1:2. Idealny nawóz na gleby o niskiej i bardzo niskiej 
zawartości potasu.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®6 6%  N  amonowy  
20% P2O5
30% K2O
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego sto-
sowania. Dawkę należy dosto-
sować do aktualnej zasobności 
gleby i wymagań pokarmowych 
roślin.

Szczególnie polecany na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas oraz 
pod rośliny potasolubne.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm.

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®8 8%  N  amonowy  
24% P2O5
24% K2O
9% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego sto-
sowania. Dawkę należy dosto-
sować do aktualnej zasobności 
gleby i wymagań pokarmowych 
roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z siarką o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosun-
ku 1:1. POLIFOSKA®8  polecana jest  na stanowiska o zbliżonej zasobności w fosfor 
i potas.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA-
®TYTAN

6% N  amonowy  
25% P2O5
25% K2O
5% SO3 
0,5 % Fe
0,05% Zn
Ti

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego sto-
sowania. Dawkę należy dosto-
sować do aktualnej zasobności 
gleby i wymagań pokarmowych 
roślin.

Nawóz NPK z siarką dodatkowo wzbogacony o mikroskładniki: żelazo i cynk oraz 
tytan! Nawóz o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosunku 1:1.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA-
®KRZEM

6% N amonowy  
12% P2O5
34% K2O
10% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego sto-
sowania. Dawkę należy dosto-
sować do aktualnej zasobności 
gleby i wymagań pokarmowych 
roślin.

Nawóz wzbogacony  o krzem! Krzem korzystnie wpływa na pobieranie fosforu, od-
grywa dużą rolę w budowie mechanizmów odporności na stresy. Idealny na gleby 
ubogie w potas (gleby lekkie i średnie).  
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

PLUS
5% N  amonowy  
10% P2O5
20% K2O
7% MgO
9 % SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego sto-
sowania. Dawkę należy dosto-
sować do aktualnej zasobności 
gleby i wymagań pokarmowych 
roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowa-
nia na gleby ubogie w potas i magnez. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując 
przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 15-20 cm. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

21
21%  N  
13% N amonowy
8% N amidowy
4% MgO  
35 % SO3

Zaleca się stosować pogółwnie. Powstaje w wyniku zmieszania siarczanu amonu, mocznika i drobno zmielonego 
magnezytu. Azot udostępniany jest roślinom równomiernie. Zaletą tego nawozu 
jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki.

GRUPA AZOTY Siarczan 
Amonu:
AS 21 macro
AS 21 select

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

Zalecane dawki w kg/ha
rzepak – dawka startowa – 
wiosna
200 (bardzo małe i małe), 
250 (średnie)
Zalecana dawka siarczanu 
amonu AS 21 nie pokrywa 
potrzeb nawozowych azotem, 
a jest wiosenną dawką startową, 
by zabezpieczyć rośliny głównie 
w siarkę; na glebie o średnich 
potrzebach nawożenia azotem 
z dawką 250 kg siarczanu amo-
nu na rzepak wprowadzamy 
52 kg azotu i 60 kg siarki (S), 
czyli 150 kg SO3
Nie przekraczać dawki 400 kg/
ha siarczanu amonu.

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

Pamiętajmy, że największe i coraz bardziej powszechne niedobory siarki w glebie 
występują wczesną wiosną, po jej zimowym wymyciu z gleby. Stosowanie siar-
czanu amonu AS 21 powoduje dobre ukorzenienie roślin, zwiększa dynamikę ich 
wzrostu już we wczesnych fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność, 
decyduje więc o wzroście plonu i poprawie jego jakości.

GRUPA AZOTY Saletrosan®26 Nawóz zawiera: 26% azotu 
(N), w tym w formie amo-
nowej 19% i 7% w formie 
saletrzanej. Zawiera także 
13% siarki (S) [stanowi 
to 32,5% w przeliczeniu 
na trójtlenek siarki (SO3)], 
rozpuszczalnej w wodzie, 
w formie siarczanu.

Zalecane dawki w kg/ha
rzepak – dawka startowa – 
wiosna;
300 (bardzo małe i małe), 
400 (średnie)
Zalecana dawka Saletrosa-
nu® 26 nie pokrywa potrzeb 
nawozowych azotem, a jest 
wiosenną dawką startową, by 
zabezpieczyć rośliny głównie 
w siarkę; na glebie o średnich 
potrzebach nawożenia azotem 
z dawką 400 kg Saletrosanu® 26 
na rzepak wprowadzamy 104 kg 
azotu i 52 kg siarki (S);

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżo-
wego. 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 siar-
czanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez.

GRUPA AZOTY Saletra 
amonowa
N32

Nawóz zawiera: 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 beżo-
wego. 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. 
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GRUPA AZOTY Saletrosan®30 Nawóz zawiera: 30% (m/m) 
azotu (N) całkowitego 
w formie: 
18% (m/m) azotu (N) amo-
nowego
12% (m/m) azotu (N) azo-
tanowego 
7% (m/m) siarki (S) cał-
kowitej
tj. 17,5% (m/m) trójtlenku 
siarki (SO3) w formie siar-
czanowej

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.

GRUPA AZOTY Saletrosan® 26 
z borem 

Nawóz zawiera: 26% azotu 
całkowitego (N), w tym 
w formie amonowej 19% 
oraz 7% w formie saletrzanej 
oraz 32,5 % trójtlenku siarki 
(SO3), tj. 13% siarki (S), 
całkowicie rozpuszczalnej 
w wodzie w formie siarcza-
nu. Nawóz wzbogacony jest 
w 0,3% boru (B), bardzo 
dobrze rozpuszczalnego 
w wodzie, czyli przyswajal-
nego przez rośliny.

Nawóz występuje w postaci równomiernych granul wielkości 2÷6 mm, o za-
barwieniu od brązowego do beżowego. Doskonałe proporcje azotu, siarki i boru 
zawarte w Saletrosanie® 26 z borem sprawiają, ze rośliny są optymalnie odżywione 
i mniej podatne na infekcje chorobotwórcze. Saletrosan® 26 z borem sprawdza się 
w różnych warunkach, terminach stosowania, uprawach. Nawóz ten jest szcze-
gólnie polecany do wczesnowiosennego, jak również wiosennego (II dawka azotu) 
nawożenia upraw, w tym w szczególności roślin siarkolubnych, np. rzepak ozimy. 
Produkt można również w powodzeniem wykorzystywać do wiosennego nawożenia 
roślin jarych (kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, zboża jare, rośliny bobowate), 
a także w uprawie warzyw i w sadownictwie.

GRUPA AZOTY Saletrzak 
27 standard 
z borem

Nawóz zawiera: 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) rozpuszczal-
nego w wodzie
co najmniej 4% (m/m) tlenku 
magnezu (MgO) całkowitego
z 0,2% (m/m) boru (B)

Zalecane dawki w kg/ha
rzepak – na każdą 1 t 150 
(małe), 185 (średnie), 
220 (duże i bardzo duże).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżo-
wego, 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. Saletrzak 
z borem 27+B standard to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypeł-
niaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez.

GRUPA AZOTY 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 PULREA®

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

Do użytkowania przedsiew-
nego i pogłównego. Można 
stosować w formie oprysku 
drobnokroplistego. Jednorazowa 
dawka mocznika PULREA® nie 
powinna przekraczać 250 kg/ha, 
w formie roztworu do dolistne-
go 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 od-
czynie 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 PULGRAN®

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

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna prze-
kraczać 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 kwa-
śnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.

• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń 
mechanicznych.

• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

GRUPA AZOTY RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu saletrza-
no-mocznikowego.
Roztwór produkowany 
jest w trzech rodzajach 
dostosowanych do różnych 
temperatur transportu i prze-
chowywania.  
Zawartość azotu całkowitego 
– 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne 
formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

Stosowany do nawożenia przed-
siewnego 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 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 systema-
tycznie 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 RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-moczni-
kowy z siarką otrzymywany 
na bazie roztworu saletrza-
no-mocznikowego i roztwo-
ru 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 PULGRAN® S 
Siarczan mocz-
nikowo–amo-
nowy 

Azot całkowity – 36% N 
Azot amonowy – 6% N 
Azot amidowy – 30% N 
Siarka –  8,4 S 

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego. 
Nawóz zalecany do wiosennego 
nawożenia wszystkich roślin 
uprawnych. 

• Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej) oraz siarkę w formie 
siarczanowej. 

• Wyjątkowo przydatny w uprawie roślin siarkolubnych. 
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopo-

wych. 
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych. 
• Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę. 

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

400–500 kg/ha
przed siewem lub wczesną 
wiosną

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

K+S KALI ESTAKieserit 25% MgO 
50% SO3

100–200 hg/ha
wiosną, przed ruszeniem 
wegetacji

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

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. OPTIPLON 4       

NOWOŚĆ

NAWÓZ NPK (S)     
4-14-30-(8)

• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych
• oprócz bieżącego nawożenia nawóz może być rekomendowany także do korekty 

zasobności gleby
• wysoka koncentracja składników pokarmowych; optymalny stosunek P do K
• nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów idealnie dostosowa-

ny do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych 
dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na 
wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem

• wysoka koncentracja składników odżywczych = mniej przejazdów rozsiewacza
• obecność siarki przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania azotu

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 użyt-

ków 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 użyt-
ków 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, rzepa-

ku, 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
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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 użyt-
ków 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. LUBOPLON®

MAG-MAKS 
20-35 

NOWOŚĆ

20 MgO – 35 SO3 • zalecany  do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych 
w magnez i siarkę

• nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego  i pszenicy ozimej, 
a także buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy oraz na plantacjach wielo-
letnich 

• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występu-
je wymywanie magnezu. 

• nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać 
z glebą

• na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie 
wczesnojesiennym a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu 
składników

• w stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwięk-
szyć o 50%

• w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany 
także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania 
roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu

• na plantacjach wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną 
(przed ruszeniem wegetacji roślin) 

• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych daw-
kach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu

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

POLCALC Polcalc III 
Generacji

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

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapiennej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż 50% ziaren 
mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii techno-
logicznej, powstają granule nawozu o blisko stuprocentowej reaktywności. Jest to 
najlepszy granulowany nawóz wapienny dla rzepaku, który ma bardzo duże potrze-
by pokarmowe względem wapnia, gdyż przy plonie nasion wynoszącym 3,0 t·ha-1 
pobiera około 124 kg wapnia. 

POLCALC SuperMag 55% CaCO3, 42% MgCO3 400-1000 kg·ha-1 jesienią po 
wschodach rzepaku lub wcze-
sną wiosną przed zastosowa-
niem nawozów azotowych.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapniowo-magnezowej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  
50% ziaren mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z niej na innowacyjnej linii 
technologicznej powstają granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Rzepak 
ma bardzo duże potrzeby pokarmowe względem wapnia. Wykazano, iż przy plonie 
nasion wynoszącym 3,0 t·ha-1 pobiera około 124 kg wapnia oraz 17 kg magnezu. 
Jest to najlepszy granulowany nawóz wapniowo-magnezowy dla rzepaku, który 
wykazuje bardzo pozytywną reakcję na pogłówne zastosowanie granulatu, co może  
znacząco zwiększyć możliwości plonotwórcze. 
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POLCALC bi calc+ 98% CaCO3 z dodatkiem 
kwasów humusowych oraz 
bakterii z rodzaju Bacillus

400 - 1000 kg·ha-1 należy zasto-
sować jesienią, po wschodach 
rzepaku, lub wczesną wiosną, 
przed zastosowaniem nawozów 
azotowych.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości mączki wapiennej wzbogaconej 
w związki humusowe oraz bakterie z rodzaju Bacillus, które przyspieszają rozkład 
resztek pożniwnych, wiążą azot atmosferyczny oraz uruchamiają uwsteczniony 
fosfor zawarty w glebie. Mączka wapienna, wykorzystana do produkcji tego inno-
wacyjnego, granulowanego nawozu wapniowego, została ekstremalnie rozdrobnio-
na - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren mączki jest 
wielkości poniżej 0,02 mm. Z niej na innowacyjnej linii technologicznej powstają 
granule nawozu o  stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulowany na-
wóz wapienny dla rzepaku, który ma bardzo duże potrzeby pokarmowe względem 
wapnia. Wykazano, iż przy plonie nasion wynoszącym 3,0 t·ha-1 pobiera on około 
124 kg wapnia. Bakterie z rodzaju Bacillus, zawarte w nawozie, pobierają i asymilu-
ją azot atmosferyczny zwiększając zawartość tego pierwiastka w glebie oraz powo-
dują uruchomienie dla roślin uwstecznionego fosforu zawartego w glebie.

GOUDENKOR-
REL

Belenus 47,0% SO3 
13,7% K2O
17,3% CaO
5,4%  MgO

200 - 300 kg·ha-1 należy zasto-
sować przed siewem rzepaku 
lub pogłównie albo wczesną 
wiosną, na 3 tygodnie przed 
ruszeniem wegetacji roślin.

Innowacyjny nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego polisul-
fatu, w unikalnej innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. Belenus 
ma wysoki udział dobroczynnej siarki siarczanowej, która  wpływa na polepszenie 
warunków wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz istotnie wpływa na wzrost plonu 
rzepaku i innych roślin oleistych np. soi czy słonecznika. Jest on niezastąpionym 
i unikalnym źródłem ekologicznego potasu o działaniu przedłużonym do 20 dni. 
Granulowany nawóz Belenus cechuje się całkowitą rozpuszczalnością oraz brakiem 
efektu zasolenia i zakwaszenia gleby. Zwiększa efektywność azotu nawozowego 
i glebowego.

GOUDENKOR-
REL

Vervactor 32,6% K2O  
22,6% SO3 
9,06% CaO 
2,89% MgO

300 - 500 kg·ha-1 należy zasto-
sować przed siewem rzepaku 
lub pogłównie albo wczesną 
wiosną, na 3 tygodnie przed 
ruszeniem wegetacji roślin.

Innowacyjny granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z prze-
tworzonego polisulfatu w unikalnej, innowacyjnej technologii – G2D Nodens 
TechnologyTM. Vervactor dostarcza łatwo przyswajalnego i w pełni rozpuszczalnego 
potasu w formie siarczanowo chlorkowej. Jest nawozem o przedłużonym do 50 dni 
uwalnianiu pierwiastków. Zapewnia szerokie spektrum pokrycia zapotrzebowania 
rzepaku na niezbędne pierwiastki mineralne. Vervactor jest nawozem w pełni roz-
puszczalnym w roztworze glebowym. Nie powoduje zakwaszenia i zasolenia gleby. 
Optymalna dawka nawozu, zastosowana w uprawie rzepaku, powoduje istotny 
przyrost plonu nasion oraz korzystnie wpływa na jego zaolejenie (zwiększa zawar-
tość prozdrowotnych kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku).

GOUDENKOR-
REL

PKSplus 11,4%  P2O5  
22% K2O    
19,9% SO3   
14,9% CaO      
4% MgO      
1,6% Na2O

400 - 750 kg·ha-1 przed siewem 
rzepaku lub wczesną wiosną, 
na 3 tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji roślin.

Idealny nawóz wieloskładnikowy o zbalansowanym udziale fosforu, potasu, siarki, 
wapnia i magnezu w pojedynczej granuli. Nawóz cechuje pełna rozpuszczalność 
i całkowita bioprzyswajalność zawartych w nim niezbędnych pierwiastków.  
PKSplus nie powoduje zakwaszenia oraz zasolenia gleby. Stwierdzono istotny przy-
rost plonu rzepaku po jego zastosowaniu w sugerowanej dawce. Nawóz wpływa 
korzystnie również na cechy jakościowe uzyskanych nasion - zwiększa zawartość 
prozdrowotnych kwasów tłuszczowych.  

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 po-
trzebnej 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. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

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. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
Sp. z o.o.

Siarczan 
magnezu z mi-
kroelementami

MgS 23–33 z B, Zn Dawka nawozu wynosi od 180 
do 200 kg/ha. 
Nawóz najlepiej wymieszać 
z glebą podczas upraw wiosen-
nych lub jesiennych, może być 
stosowany powierzchniowo, 
najlepiej przed przewidywany-
mi 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.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

TIMAC AGRO Physiomax 975 Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

200-400 kg/ha Physiomax zawiera łatwo przyswajalny wapń Mezocalc, który korzystnie wpływa 
na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia organicznego. Kompleks 
Physio+  poprawia wigor roślin oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa 
pobieranie fosforu i potasu oraz podnosi odporność  rzepaku na wymarzanie Roz-
wiązanie polecane na stanowiska wysoko zasobne w azot, fosfor i potas lub jako 
uzupełnienie standardowego nawożenia NPK.

TIMAC AGRO Physactiv +1 Kompleks Physactiv+
CaO 29%
MgO 12%
SO3 12%

200-600 kg/ha Physactiv+1 zawiera siarkę, magnez i wapń oraz kompleks biostymulujący 
Physactiv+, który poprawia żyzność, stabilizuje mikro pH oraz  pobudza życie 
mikrobiologiczne gleby co przyczynia się do zwiększenia  dostępności składników 
pokarmowych dla roślin. Physactiv +1 poprawia także rozwój systemu korzenio-
wego, wspomaga pobieranie wapnia przez rośliny oraz wpływa pozytywnie na 
kiełkowanie. 

TIMAC AGRO Sulfammo 23 
N-PROCESS

Kompleks N-PROCESS
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 23% (11% amonowy, 
12% amidowy)
MgO 3%
SO3 31%

200-300 kg/ha Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz 
łatwo przyswajalny wapń- Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligent-
nie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego 
azotu, gleby oraz fi zjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość 
i jakość plonu. Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.
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TIMAC AGRO Eurofertil Top 
49 NPS

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 52%
N 3 % (forma amonowa)
P2O5 22% 
SO3 24%
B 0,2%

200-300 kg/ha Nawóz zawierający fosfor z dodatkiem azotu, boru, siarki oraz łatwo przyswajalne-
go wapnia-Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje har-
monijny rozwój roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. 
Nawóz zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem 
się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. 
Zalecany do stosowania przedsiewnego.

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
51 NPK

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 21%
N 4% (forma amonowa)
P2O5 10% 
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
B 0,2%
Zn 0,15%

200-400 kg/ha Uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu, siarki, boru i cynku oraz łatwo 
przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ 
stymuluje harmonijny rozwój roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na wa-
runki stresowe. Nawóz zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed 
uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczal-
nych w wodzie. Zalecany do stosowania przedsiewnego

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

ADOB® ADOB® Mikro 
Rzepak

N-4,7%,   SO3-13,5%, B-10%, 
Cu-0,5%, Fe-0,3%, Mn-1,5%, 
Mo-0,1%, 

1-zabieg: 2 kg/ha (BBCH 30-31), 
2-zabieg: 2 kg/ha (BBCH 33-38), 
3-zabieg: 2 kg/ha (BBCH 51-53)

ADOB® Mikro Rzepak to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony 
do nawożenia rzepaku. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany  i dostosowany do potrzeb pokarmo-
wych rzepaku. Wpływa na wzrost ilościowy i jakościowy plonu. Mikroelementy schelato-
wane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB® Profi t 
10-40-8 +Mikro

N-10%, P2O5-40%, K2O-8%, 
MgO-3%, SO3-2,3%, 
B-0,05%, Cu-0,1%, 
Fe-0,05%, Mn-0,1%, 
Mo-0,01%, Zn-0,1%

Jeden zabieg: 3 kg/ha 
(BBCH 30-31)

Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzu-
pełnienia nawożenia dolistnego zbóż nawozem ADOB® Mikro Zboże.
Wysoka zawartość fosforu wspomagająca proces tworzenia się systemu korzeniowe-
go. Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB® Profi t 
4-12-38

N-4%, P2O5-12%, K2O-38%, 
MgO-2,3%, SO3-1,8%, 
B-0,05%, Cu-0,1%, Fe-0,05%, 
Mn-0,1%, Mo-0,01%, Zn-0,1%

Jeden zabieg: 3 kg/ha 
(BBCH 51-53)

Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego rzepaku nawozem ADOB® Mikro Rzepak.
Wysoka zawartość potasu regulująca gospodarkę wodną i zmniejszająca ryzyko stresu suszy. 
Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

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 zapewnia 
szybkie pobieranie B i włą-
czanie w metabolizm

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

Uzupełniające odżywianie borem.

AGROSIMEX ASX complex B 1,1%
Cu 1,3%
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 opry-
sku w 200–300 l wody.

Nawóz mikroelementowy. 

AGROSIMEX ASX Plus Gama nawozów makro- i mi-
kroelementowych w zależ-
ności od potrzeb o zwięk-
szonej zawartości fosforu, 
potasu, magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez Plus
ASX Makro Plus

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

Uzupełnianie makro- i mikroelementów.

AGROSIMEX 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 pokarmo-
wych.
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BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB® 
Organic 
Folium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 12,0% (m/m) 
min 132 g/l,
azot całkowity (N) 2,1 (m/m),
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 min. 2-3 zabiegi oraz 
każdorazowo w razie wystą-
pienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Rzepak ozimy: Wykonać min. 
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fa-
zie 5-8 liści, 2 zabiegi wiosną: 
pierwszy po wznowieniu wege-
tacji, drugi przed kwitnieniem.
Rzepak jary: min. 1-2 zabiegi: 
pierwszy w fazie 5-8 liści, drugi 
przed kwitnieniem.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Organic Folium+  
z zabiegami fungicydowymi 
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów)
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ 
naturalne 
aminokwasyokwasy

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/332/2016

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m) min 52 g/l,
- azot całkowity  2,0% 
(m/m),
- węgiel organiczny 4,0% 
(m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 l/ha, 
ilość wody: 200-300 l/ha
– wykonać min. 2-3 zabiegi oraz 
każdorazowo w razie wystą-
pienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Rzepak ozimy: Wykonać min. 
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fa-
zie 5-8 liści, 2 zabieg wiosną: 
pierwszy po wznowieniu wege-
tacji, drugi przed kwitnieniem.
Rzepak jary: min. 1-2 zabiegi: 
pierwszy w fazie 5-8 liści, drugi 
przed kwitnieniem.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
L-Amino+ z zabiegami fungi-
cydowymi oraz odżywianiem 
dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów)
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Ca Amino+ Ca

Szybko przyswa-
jalny wapń (Ca) 
i bor (B) + natu-
ralne aminokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 4,75% (m/m), 
- azot całkowity 5,0% (m/m), 
- wapń (CaO) 8,0% (m/m), 
- bor (B) 0,2% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 l/ha, ilość wody: 200-300 l/
ha – wykonać min. 2-3 zabiegi). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5 l-1 l na 100 l wody).
Rzepak ozimy: Wykonać min. 
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fa-
zie 5-8 liści, 1-2 zabiegi wiosną: 
pierwszy po ruszeniu wegetacji, 
drugi przed kwitnieniem.
Rzepak jary: Wykonać min. 1-2 
zabiegi: pierwszy w fazie 5-8 
liści, drugi przed kwitnieniem.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
• Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
• Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny 
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOLCHIM Phosfi k N-3%, P-27%, K-18%, 
B-0,01%, Cu-0,02%, 
Fe-0,02%, Mn0,02%, 
Mo-0,001%, Zn--0,02%

1-2 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choro-
by grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

BIOLCHIM Shift B-1%, Cu-0,5% Mn-1% 
Zn-1,5%

2–2,5 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroele-
menty. Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.

CALDENA® Agravita® 
Aktiv 48

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

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: jesienią w fazie 2-4 
liści (szczególnie w przypadku 
opóźnionych siewów,
nierównomiernego wzrostu, 
słabej kondycji,
uszkodzeń herbicydowych). 
Wiosną od momentu ruszenia
wegetacji do fazy wydłużania
pędu głównego.

Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka i całkowita rozpusz-
czalność 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 łagodzi skutki stresu, zwiększa odporność na stresy 
podczas wiosennych zmian pogody, przeciwdziała zahamowaniu wzrostu rzepaku 
w warunkach stresowych. 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%*, Zn - 0,05%*
*schelatowane przez EDTA

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

Nawóz wyprodukowany w USA.  Stała formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. 
Reguluje rozwój generatywny. Intensyfi kuje kwitnienie, wyrównuje dojrzewanie, 
zwiększa odporność rzepaku na czynniki stresowe, zwiększa ilość łuszczyn i na-
sion, usprawnia transport metabolitów do łuszczyn – wzrost MTN, poprawia zaole-
jenie nasion. Stymuluje wzrost plonu.

CALDENA® Agravita® Mn 
EDTA Plus

Mangan (Mn) 8% schelato-
wany przez EDTA
 + Zn - 2%, N - 5%, 
MgO - 4%

Dawka: 0,5-1 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 4-6 li-
ści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca 
fazy zielonego pąka. W fazie 
opadania płatków.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej tech-
nologii aktywizującej pobieranie składników. Stała formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, wyższa przyswajal-
ność i szybsza dostępność dla roślin, maksymalna efektywność przy niskich daw-
kach. 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 świeżo zwapnowanych i  o pH > 6,0.

CALDENA® Agravita® Fe 
EDTA Plus

Żelazo (Fe) 8% 
schelatowane przez EDTA 
+ Mn - 2%
N - 5%
MgO - 3%

Dawka: 0,5-1 kg/ha.
Termin: od momentu ruszenia 
wiosennej wegetacji do końca 
fazy zielonego pąka. W fazie 
opadania płatków.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej tech-
nologii aktywizującej pobieranie składników. Stała formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, wyższa przyswajal-
ność i szybsza dostępność dla roślin, maksymalna efektywność przy niskich daw-
kach. Stymuluje tworzenie chlorofi lu i ligniny, zwiększa odporność na patogeny,  
ogranicza opadanie łuszczyn rzepaku, wpływa na lepsze wykorzystanie składników 
pokarmowych. Szczególnie zalecany na glebach o wysokim odczynie, zagęszczo-
nych i zalanych wodą.

CALDENA® Agravita® Bor 
15

B - 15%
N- 4,7%

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 borowy. Bor w postaci boroetanoloaminy. Płynna formulacja, szybka i cał-
kowita rozpuszczalność w wodzie, doskonała mieszalność. Wpływa na podział 
i wzrost komórek w merystemach łodyg i korzeni, usprawnia rozwój strefy 
włośnikowej systemu korzeniowego, ogranicza pękanie łodyg rzepaku, poprawia 
zdrowotność, stymuluje kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej, zwiększa liczbę 
łuszczyn i nasion, zwiększa odporność rzepaku na niskie temperatury i suszę, 
poprawia zaolejenie nasion.

CALDENA® Agravita® Mo Mo - 35%
NH2 - 4,6% 

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

Nawóz molibdenowy. Molibden w postaci molibdenianu sodu. Stała formulacja, 
szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie. Przeciwdziała biczykowatości liści 
rzepaku, poprawia przetwarzanie i wykorzystanie azotu oraz ułatwia przyswajal-
ność żelaza przez rośliny, wspomaga przygotowanie roślin do zimowania, kształtuje 
ilość i żywotność pyłku roślinnego.

CALDENA® Agravita® 
Complete 

N - 20% (NO3 - 5,4%, NH4 - 
3,5%, NH2 - 11,1%), 
P2O5 - 20%, K2O - 20%, 
B - 0,01%, Cu - 0,006%*, 
Fe - 0,053%*, Mn - 0,026%*, 
Mo - 0,004%, Zn - 0,008%*
*schelatowane przez 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 z mikroelementami. Stała formulacja, 
szybka i całkowita rozpuszczalność 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. 

CALDENA® Agravita® 
Galaxy

NH2 - 6,6%, K2O - 19,9%, 
SO3 - 33,2%, Mn - 0,01%*, 
Zn - 0,01%*
*schelatowane przez 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  zawartości potasu i siarki. Płynna formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie. Zawiera nowoczesną formę siarki o właściwościach 
antyseptycznych. Poprawia zdrowotność rzepaku, zwiększa pobranie i wykorzy-
stanie azotu, intensyfi kuje żółtą barwę kwiatów,  podwyższa zawartości tłuszczu 
w nasionach rzepaku. 

CALDENA® Agravita® 
Mag S

MgO – 9,4%, SO3 – 18,9% Dawka: 2-4 l/ha.
Termin: w całym okresie we-
getacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Płynna formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność w wodzie, wyższa i szybsza przyswajalność. Zwiększa syntezę chlorofi lu 
i wydajność fotosyntezy, usprawnia rozwój i funkcjonowanie systemu korzeniowe-
go, wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych, zwiększa efektywność 
plonotwórczą azotu, optymalizuje wzrost masy liściowej, podnosi odporność 
rzepaku patogeny, łagodzi stres suszy oraz niskich i wysokich temperatur.

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 zależ-
ności od poziomu niedoboru 
mikroelementów.
Zastosować w stadium 4–9 liści 
i jeśli potrzeba powtórzyć 10–14 
później. Następny zabieg można 
przeprowadzić wiosną, na po-
czątku wzrostu pędu głównego.

Wstęp do wysokich plonów rzepaku.
Umożliwia roślinom rzepaku plonowanie na najwyższym poziomie dzięki dostar-
czeniu 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 kombina-
cji dwóch form tego pierwiastka.
•  Wysoka rozpuszczalność w wodzie – lepsze wnikanie do wnętrza roślin
• Niski punkt higroskopijności – mniej wody potrzeba roślinie do pobrania pier-

wiastków
• Dwie formy magnezu pozwalają jednocześnie szybko uzupełnić niedobory jak 

i rozłożyć ich pobieranie w czasie
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex
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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 wspoma-
gające
– Formula Complex

Stosować 1,0 l/ha w paździer-
niku/listopadzie przed zimo-
waniem. Powtórzyć wiosną 
na początku wydłużania pędu 
głównego.
W przypadku lekkich, bezob-
jawowych niedoborów można 
dwukrotnie zastosować 0,5 l/ha 
w okresie wiosennoletnim.

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

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

Effi cie-N-t 28 Płynny nawóz azotowy 
w formie amidowej na 
bazie polimerów mocznika 
o zmiennej długości

20 l/ha, zalecana ilość wody 
100-300 l/ha,
stosować do końca kwitnienia

Wyjątkowa wydajność (20 l odpowiada 150 kg standardowego nawozu azotowego 
typu CAN), pełne wykorzystanie azotu, stabilne uwalnianie do 8 tygodni, dostęp-
ność niezależna od pogody, doskonałe przyleganie do liści, brak poparzeń, stabilne 
i wysokie plonowanie

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

10 – 20 l/ha w fazie wydłużania 
pędu, zalecana ilość wody 
100 – 300 l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby; 
wyraźnie większy i silniejszy system korzeniowy, lepsza przyswajalność składni-
ków pokarmowych przez rośliny lepsza kondycja i odporność roślin, możliwość 
łączenia środka z płynnymi nawozami dolistymi.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON® 
MICRO Rzepak

Azot (N) całkowity 5,0 % 
(m/m)
Azot (N) w formie amidowej 
5,0 % (m/m)
Tlenek magnezu (MgO) 
rozpuszczalny w wodzie 
6,5% (m/m)
Trójtlenek siarki (SO3) 
rozpuszczalny w wodzie 
13,0 % (m/m)
Bor (B) 8,000 % (m/m)
Miedź (Cu) 0,100 % (m/m)
Żelazo (Fe) 0,100 % (m/m)
Mangan (Mn) 1,500 % (m/m)
Molibden (Mo) 0,100 % 
(m/m)
Cynk (Zn) 0,300 % (m/m)

Rzepak ozimy 
Jesień 
Faza 4 – 6 liści (BBCH 14 –16) 
w dawce 2 kg/ha nawozu
Wiosna
Po ruszeniu wiosennej wege-
tacji (BBCH 30 – 36) w dawce 
2-3 kg/ha
W fazie pąkowania (BBCH 50 – 
59) w dawce 2-3 kg/ha
Początek opadania płatków 
(BBCH 65 – 69) w dawce 
2 kg/ha
Rzepak jary
Faza 4 – 9 liści (BBCH 14 – 19) 
w dawce 2-3 kg/ha
W fazie pąkowania (BBCH 50 – 
59) w dawce 2-3 kg/ha
Początek opadania płatków 
(BBCH 65 – 69) w dawce 2 kg/ha

• zastosowanie form chelatowych mikroskładników (Cu, Mn, Zn, Fe) gwarantuje 
szybkie kompleksowe zaopatrzenie roślin w łatwo przyswajalne formy, zwłaszcza 
w momentach największego ich zapotrzebowania;

• zastosowanie nawozu w fazach intensywnego wzrostu i rozwoju rzepaku wpływa 
na zwiększenie plonu nasion i zawartości oleju w nasionach;

• skutecznie likwiduje nagłe niedobory składników pokarmowych;
• kompleksowe zastosowanie najważniejszych dla rzepaku mikroskładników, 

w tym boru, manganu i molibdenu gwarantuje prawidłowy przebieg wielu proce-
sów fi zjologicznych w rzepaku;

• zawiera formę amidową azotu zalecaną przy dolistnym dokarmianiu roślin;
• stanowi cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulega zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i doskonała rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®

NUTRI NPK 
8,5-10,5-36 
(Mg; S) + 
mikro

Azot (N) całkowity:  
8,5% m/m
Azot (N) azotanowy:  
8,5% m/m
Pięciotlenek fosforu P2O5 
(rozpuszczalny w wodzie): 
10,5%
Tlenek potasu K2O (rozpusz-
czalny w wodzie): 36% m/m
Tlenek magnezu MgO 
(całkowity): 2,5% m/m
Trójtlenek siarki SO3(S) 
(rozpuszczalna w wodzie): 
6,25 (2,5) % m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) 
EDTA (0,05), Żelazo (Fe) 
EDTA (0,05), Mangan (Mn) 
EDTA (0,01), Molibden 
(0,001) Cynk (Zn) EDTA 0,03

Faza 4-8 liści 
Pąkowanie
Początek rozwoju łuszczyn 
2-4 kg/ha

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną elimi-
nację jego niedoborów;

• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych 
(Mg i S);

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®

NUTRI NPK 
12-46-10 + 
mikro

N (azot całkowity): 12% m/m
N (azot amonowy): 9% m/m
N (azot azotanowy): 3% m/m
P2O5 (rozpuszczalny w wo-
dzie): 46% m/m
K2O (rozpuszczalny w wo-
dzie): 10% m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) 
EDTA (0,05), Żelazo (Fe) 
EDTA (0,05), Mangan (Mn) 
EDTA (0,01), Molibden (Mo) 
(0,001) Cynk (Zn) 
EDTA (0,03)

Faza 4-8 liści, Pąkowanie, 
Początek rozwoju łuszczyn 
w dawce 2-4 kg/ha

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną elimina-
cję jego niedoborów;

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.
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GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON® 
NUTRI NPK 
18-18-18 (Mg; 
S) + mikro

N (azot całkowity):  
18% m/m
N (azot amonowy):  
3,5% m/m
N (azot azotanowy):  
5% m/m
N (azot amidowy):  
9,5% m/m
P2O5 (rozpuszczalny w wo-
dzie): 18%
K2O (rozpuszczalny w wo-
dzie): 18% m/m
MgO (całkowity): 2% m/m
SO3(S) (rozpuszczalny w wo-
dzie): 6 (2,4)% m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) 
EDTA(0,05), Żelazo (Fe) 
EDTA (0,05), Mangan (Ma) 
EDTA (0,01), Molibden (Mo) 
(0,001) Cynk (Zn) 
EDTA (0,03)

Faza 4-8 liści 
Pąkowanie
Początek rozwoju łuszczyn 
w dawce 2-4 kg/ha

• zrównoważona zawartość pierwszorzędowych składników pokarmowych 
(N, P, K);

• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych 
(Mg i S);

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• obecność formy amidowej azotu, zalecanej przy dolistnym dokarmianiu roślin;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

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 uzu-
pełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie ważny w fazach zwiększonego 
zapotrzebowania na magnez i siarkę, również w sytuacjach występowania wi-
docznych 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 man-
ganem. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie ważny 
w fazach zwiększonego zapotrzebowania na magnez i siarkę, również w sytuacjach 
występowania widocznych niedoborów.

SUMI AGRO 
POLAND 
Sp. z o.o.

Bortrac 
(B 150 g/l)

150 g/l boru (B) 
Boroetanolamina

Jednokrotnie: 3 l/ha lub dwu-
krotnie: 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 głów-
nego. 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 po-
czątkowej 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 wła-
ściwych (BBCH 13-15), drugi 
w fazie wzrostu pędu główne-
go – 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 niedobo-
rom 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 niedo-
borze składników odżywczych 
wykonać dodatkowy zabieg po 
10-14 dniach. Nie stosować 
w fazie kwitnienia.

Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom molibdenu oraz dla popra-
wy wysokości i jakości plonu.
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TIMAC AGRO Fertiactyl 
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13 %
P 5%
K 8%

3 l/ha Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostar-
cza niezbędnych substancji pokarmowych oraz regeneruje je po okresie zimowym. 
Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fi zjologiczną roślin, poprawia strukturę 
gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

TIMAC AGRO Fertiactyl 
Radical

Kompleks Seactiv
B 9,2%
Mn 0,4%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający B i Mn.  Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność 
fi zjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korze-
niowego.

TIMAC AGRO Fertileader 
Gold BMo

Kompleks Seactiv
B 5,7%
Mo 0,35%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z kompleksem Seactiv. Gwaran-
tuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie 
składników pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Dzięki zawartości 
mikroelementów stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport asymilatów 
i produkcję białka. Bor i molibden wpływają na lepsze kwitnienie

TIMAC AGRO Fertileader 
Vital – 954

Kompleks Seactiv
N 9%P 5%
K 4%
B 0,05%
Mn 0,1%
Mo 0,01%
Cu 0,02%
Zn 0,05%
Fe 0,02%

3-5 l/ha Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu, Zn i Fe z kom-
pleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stre-
sów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody oraz transport w rośli-
nie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych 
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełniania ziarniaków. Produkt stosuje 
się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i magazynowania 
białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia wigor i wzrost roślin oraz 
stymuluje produkcję białek i suchej masy.

TIMAC AGRO Fertileader 
Magnum

Kompleks Seactiv
N 7%
MgO 9%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość 
procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników 
pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Działa  antystresowo, wpływa 
na podniesienie aktywności fi zjologicznej roślin, m.in. intensyfi kuje fotosyntezę. 
Zwiększa odporność roślin na warunki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.

UPL POLSKA Microthiol, 
Siarka 
Pro, Sulfar, 
Pennthiol

Siarka całkowita 80% 6-10 kg w 200-400 litrach wody, 
jesień - 1 zabieg w fazie 5-8 li-
ści, wiosna – 1-2 zabiegi, pierw-
szy po wznowieniu wegetacji, 
drugi przed kwitnieniem

Nawóz jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin uprawnych o dużym 
zapotrzebowaniu na siarkę oraz uprawianych na glebach ubogich w siarkę
Nawóz nie jest przewidziany do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin. 
Nie stosować nawozu 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych.
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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, po 
ruszeniu wegetacji wiosennej, 
po wytworzeniu pąków kwiato-
wych 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% pięcio-
tlenek 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 118g B,
10,5g Mo pentaboran 
sodu +molibdenian sodu 
+sorbitol

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

Likwiduje niedobory boru, poprawia kwitnienie, lotność pyłku i wiązanie nasion

AGROSIMEX ASX Krzem 
plus

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

ASX krzem plus,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe w sytu-
acjach stresowych

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

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

ASX Tytan plus  aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy życiowe w sytu-
acjach stresowych

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB® 
Organic 
Folium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 12,0% (m/m) 
min 132g/l,
- azot całkowity (N) 2,1 
(m/m),
- 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 min. 2-3 zabiegi 
oraz każdorazowo w razie wy-
stąpienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Rzepak ozimy: Wykonać min. 
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fa-
zie 5-8 liści, 2 zabiegi wiosną: 
pierwszy po wznowieniu wege-
tacji, drugi przed kwitnieniem.
Rzepak jary: min. 1-2 zabiegi: 
pierwszy w fazie 5-8 liści, drugi 
przed kwitnieniem.
Uwaga! Bardzo korzystne jest 
łączenie AGRO-SORB Organic 
Folium+  z zabiegami fungi-
cydowymi oraz odżywianiem 
dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników
pokarmowych z gleby jak i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów)
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

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

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 apli-
katorów 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 kuku-
rydzy, rzepaku. 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

Rzepak siany w szerokie rzędy 
45 cm lub tradycyjnie Nawóz 
wysiewa się przy pomocy apli-
katorów 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 kukury-
dzy, rzepaku.
Fosfor występuje w połączeniach organicznych co–formulacji TPP Technologia 
Ochrony Fosforu (Technology Phosphore Preservation®), zapewnia to jego 100% 
dostępność niezależnie od pH gleby.

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. Łatwa 
rozpuszczalność i szybka dostępność składników dla roślin. Zawiera połączenie 
składników pokarmowych idealnie dopasowanych do potrzeb wschodzących roślin 
i nowoczesnej technologii ROOT BOOSTER, która zapobiega stratom fosforu i za-
pewnia wielokrotnie wyższą jego efektywność wykorzystania, niezależnie od pH 
gleby. Łatwo rozpuszczalny. Bezchlorkowy. Bezpieczny dla kiełkujących nasion. 
Łagodzi skutki działania niekorzystnych warunków środowiska, pobudza kiełko-
wanie i wyrównuje wschody, stymuluje wzrost systemu korzeniowego, gwarantuje 
dostępność fosforu niezależnie od temperatury i pH gleby.

TIMAC AGRO Physiostart Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 25%
N 8%
P2O5 28% 
SO3 23%
Zn 2%

20-25 kg/ha Specjalistyczny nawóz mikrogranulowany, do ultrazlokalizowanego nawożenia 
roślin sianych punktowo. Idealny do rzepaku. Zawiera N i P z dodatkiem siarki 
i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny 
kompleks Physio+ stymuluje harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność 
roślin na warunki stresowe. Physio+ zapobiega również ryzyku wystąpienia efektu 
„leniwego korzenia”

TIMAC AGRO Pinkstart 
Boron

Kompleks Physio +
CaCO3  37%
P2O5 28%
K2O 5%
SO3 20%
B 0,31%

20-25 kg/ha Specjalistyczny nawóz granulowany do bezpośredniego mieszania i wysiewu 
z nasionami rzepaku i mieszanki traw. Zawiera P i K z dodatkiem siarki  i boru oraz 
łatwo przyswajalnego wapnia. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymu-
luje harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. 
Physio+ zapobiega również ryzyku wystąpienia efektu „leniwego korzenia”
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BIOLCHIM Folicist N org-1,5%- K-6,1% 
C org11%  
Glicyna Betaina- 10%

1 l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego i  ilość łuszczyn

BIOLCHIM Folifol N org--6%, kompleks 
18 aminokwasów roślinnych
C org-25,2%

2 l/ha Działanie biostymulujące i antystresowe
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnej.  Zwiększa skuteczność 
nawożenia. Działa jako adjuwant dla cieczy roboczej.

BIOLCHIM Fylloton N org--6%, kompleks 
18 aminokwasów roślinnych
C org-25,2%

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

BIOLCHIM Nova N org-1% C org-10%, 
aminokwasy roślinne, kwasy 
fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha Wzmacnia rozwój korzeni i pobieranie składników pokarmowych

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Multi 
Grower

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter, inne symbio-
tyczne mikroorganizmy 
glebowe)

zaprawienie nasion: 250 ml/100 
kg nasion
regeneracja i stymulacja upraw 
w warunkach stresu: 
2 l – 10 l/200 l wody/ ha

Mikrobiologiczna szczepionka, przeznaczona do stymulacji rozwoju systemu korze-
niowego i wzmacniania odporności roślin w drodze zaprawiania nasion i oprysku 
w początkowym procesie wegetacji. Wspiera zdrowy rozwój roślin już od etapu 
kiełkowania i poprawia ich kondycję w trakcie wzrostu, wyrównuje i przyspiesza 
kiełkowanie nasion, intensyfi kuje tworzenie i rozwój systemu korzeniowego, zwięk-
sza potencjał plonotwórczy, stymuluje regenerację tkanek roślinnych po uszkodze-
niach, poprawia odporność roślin, ogranicza rozwój mikrofl ory patogennej

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy 
huminowe, kwasy fulwowe) 
oraz potas.

0,3 – 0,5  l/ha Zwiększa pojemność wodną gleb,  zmniejszając zagrożenie suszą. Zwiększa dostęp-
ność składników pokarmowych w glebie.
Zwiększa działanie koloidów glebowych wpływając tym samym na lepszy rozwój 
roślin. 
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

SUMI AGRO 
POLAND 
Sp. z.o.o.

Kaishi L-aminokwasy pochodzenia 
roślinnego

Dawka: 1,5-2 l/ha. Zalecana 
ilość wody: 200-1000 l w za-
leżności od uprawy i uży-
tego sprzętu. Zalecana ilość 
zabiegów: 1-3. Terminy: Po 
wiosennym ruszeniu wegetacji. 
W fazie pąkowania do początku 
kwitnienia. W fazie pełni kwit-
nienia do początku zawiązywa-
nia łuszczyn. Odstęp między 
zabiegami: 10-14 dni.

Stymuluje wzrost i rozwój roślin uprawnych.
Widocznie poprawia plonowanie.
Wspomaga rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej.
Zwiększa efektywność zabiegów ochrony roślin i dokarmiających.
Łagodzi efekty uboczne stosowania środków chemicznych.
Zwiększa akumulację biomasy.
Przyśpiesza regenerację roślin po wystąpieniu stresu wywołanego mrozem,
gradobiciem, wysoką temperaturą, suszą czy zalaniem

SUMI AGRO 
POLAND 
Sp. z.o.o.

Shigeki Ekstrakt z alg morskich 
Ascophyllum nodosum oraz 
mikrolelementy

Dawka: 2-4 l /ha. Zalecana ilość 
wody: 200-1000 l w zależności 
od uprawy i użytego sprzętu. 
Zalecana ilość zabiegów: 1-4. 
Termin: Jesienią, w fazie 4-6 
liści. Wiosną po ruszeniu wege-
tacji do początku zawiązywania 
łuszczyn. Odstąp między zabie-
gami: 10-14 dni.

Zwiększa odporność na czynniki stresowe – wysokie temperatury,
mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin oraz inne niekorzystne 
warunki.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Stymuluje metabolizm roślin i powoduje lepsze pobieranie składników odżyw-
czych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

UPL POLSKA Aminoplant Azot całkowity (N)- co 
najmniej 8,5% (m/m) Zawar-
tość 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 we-
getacji, wiosna-przed kwitnie-
niem, następnie co 10-14dni
Rzepak jary- Wiosna- przed 
kwitnieniem, następnie co 
10-14 dni

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

UPL POLSKA Asahi SL Para-nitrofenolan sodu-03% 
(3g w litrze środka); orto-ni-
trofenolan sodu-0,2% 
(2 g w litrze środka); 
5-nitrogwajakolan sodu-
0,1%-1g w litrze środka

0,6 l/ha Asahi SL jest regulatorem wzrostu w formie cieczy do rozcieńczania wodą, wpływa 
na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest 
wskazane w warunkach stresowych, np. susza, przymrozki.

UPL POLSKA Multoleo 9,9% boru (B) rozpuszczal-
nego w wodzie

2 l/ha, 1 zabieg od początku 
wzrostu pędu głównego do 
końca pąkowania

Multoleo zostało wyprodukowane w oparciu o technologię PhysioActivatorTM, 
zwiększa intensywność kwitnienia i poprawia związywanie łuszczyn w uprawie 
rzepaku, tym samym zwiększając plon

UPL POLSKA Rooter 13% pięciotlenku fosforu 
(P2O5) rozpuszczalnego 
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) roz-
puszczalnego 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, stymulu-
je rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację, poprawia pobieranie 
składników mineralnych z gleby.
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Siarka przestała zanieczyszczać śro-
dowisko, nie następuje też noto-

wana dawniej w niektórych rejonach 
kraju degradacja gleb, powodowana ich 
zakwaszeniem przez związki siarki. Jed-
nak w niewielkim stopniu zaspokajane 
są też potrzeby  pokarmowe roślin, bo-
wiem obecnie z opadem atmosferycz-

nym przedostaje się do gleby zaledwie 
4–15 kg S/ha rocznie, dawniej w niektó-
rych rejonach kraju, nawet ponad 100 
kg S. Szacuje się, iż około 60 % naszych 
gleb jest ubogich w siarkę, zwłaszcza 
w rejonach odległych od większych 
ośrodków przemysłowych i miejskich. 
Dlatego obserwuje się  dużą efektyw-
ność nawożenia tym składnikiem, nie 
tylko roślin siarkolubnych  (z rodziny 
kapustowatych, liliowatych i bobo-
watych), ale też  zbóż. Niedobór siar-
ki w glebie i roślinach spotykany jest 
najczęściej: w gospodarstwach uzysku-

jących wysokie plony, głównie w upra-
wach rzepaku i innych roślin z rodziny 
kapustowatych, poza tym na glebach 
lekkich, piaszczystych, łatwo przepusz-
czalnych, o słabym kapilarnym podsią-
ku oraz ubogich w związki próchniczne 
(bogate źródło S). Najwięcej siarki zawie-
rają gleby torfowe, a zwłaszcza murszo-

we, choć są to w 90–100 % organiczne 
formy siarki, możliwe do wykorzystania 
przez rośliny, po mikrobiologicznej mi-
neralizacji substancji organicznej. 

Siarka jest niezbędna 
w gospodarce azotowej 
roślin

Siarka wchodzi w skład białek, 
a ściślej aminokwasów siarkowych 
(metioniny, cystyny i cysteiny), decy-
dujących o zawartości i wartości bio-
logicznej białka. Jej niedobór skutkuje 
tworzeniem niepełnowartościowych 

białek, a także wzrostem zawartości 
pobranych i nieprzetworzonych w ro-
ślinie azotanów. Siarka „współpracuje” 
bowiem z azotem w tworzeniu plonu 
i biologicznym wykorzystaniu tego 
składnika. W wyniku jej niedoboru za-
kłócona jest gospodarka azotowa roślin, 
dlatego przy ustalaniu dawek nawozo-
wych, ważne są właściwe proporcje 
między tymi składnikami. Przy niedo-
borze siarki, nawet do 50% pobranego 
azotu nie przetwarza się w pełnowar-
tościowe białko roślinne, czego kon-
sekwencją jest uzyskiwanie niższych 
i gorszych jakościowo plonów.  Dzięki 
siarce sprawniej przebiega także two-
rzenie witamin: B1 (tiaminy) i H (bio-
tyny), a także ligniny, która wzmacnia 
tkankę mechaniczną roślin, przeciw-
działając wyleganiu. Dobre zaopatrze-
nie roślin w siarkę zwiększa też od-
porność roślin na choroby i szkodniki. 
Dokarmianie dolistne roślin związkami 
siarki ogranicza rozwój patogenów cho-
rób grzybowych, zwłaszcza mączniaka 
właściwego. 

Rośliny przy niedoborze siarki 
żółkną, poczynając od najmłodszych 
liści, co może być mylone z niedobo-
rem azotu, którego objawy widoczne 
są w pierwszej kolejności na starszych 
liściach. Błędna diagnoza i związany 
z tym wzrost dawek azotu, tylko pogłę-
bia ten kryzys. Z kolei nadmiar siarki 
powoduje gromadzenie w nasionach 
rzepaku szkodliwych dla zwierząt glu-
kozynolanów, które po ekstrakcji oleju 
z nasion, pozostają w śrucie poekstrak-

Siarka w żywieniu roślin
Do początku lat 80-tych XX wieku najważniejszym źródłem zaopatrzenia 
roślin w siarkę w naszym kraju były zanieczyszczenia atmosfery w postaci 
dwutlenku siarki (SO2), głównie w wyniku spalania zasiarczonego węgla. 
Nie zalecano wówczas dodatkowego nawożenia roślin tym składnikiem. 
Po tym okresie w wyniku instalacji urządzeń odsiarczających, niewielkie 
ilości siarki przedostają się do atmosfery. 

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Marzena Tomaszewska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Niedobór siarki skutkuje tworzeniem 
niepełnowartościowych białek, a także wzrostem 
zawartości pobranych i nieprzetworzonych w roślinie 
azotanów. Siarka „współpracuje” bowiem z azotem 
w tworzeniu plonu i biologicznym wykorzystaniu tego 
składnika. 
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cyjnej, wykorzystywanej do celów pa-
stewnych. 

Wymagania roślin względem 
siarki są zróżnicowane

Przyjmuje się, iż orientacyjne daw-
ki siarki (S) powinny być zależne od 
wnoszonej dawki azotu (N), pod siar-
kolubny rzepak – przeciętnie 1/4 dawki 
N, zaś pod zboża o połowę mniej, czyli 
1/8 dawki N (najmniej pod żyto i owies, 
najwięcej pod pszenicę). Dawkę siarki 
można też ustalać na podstawie prze-
widywanych plonów – pod rzepak 12–
14 kg S/t nasion, pod pszenicę 4 kg S/t 
ziarna, zaś pod jęczmień i pszenżyto 
3,5 kg S/t ziarna. Pod względem wyma-
gań roślin w stosunku do siarki można 
je podzielić na trzy grupy: 
• o bardzo dużym zapotrzebowaniu, 

pobierające ponad 50 kg siarki (S) 
z 1 ha. Należą do  nich  rośliny z ro-
dziny kapustowatych (różne gatun-
ki kapust, rzepak, gorczyce, kalafi or, 
brokuł i wiele innych) i liliowatych  
(czosnek, cebula, por); 

• o dużym zapotrzebowaniu, pobie-
rające od 25 do 50 kg S. Są to rośli-
ny z rodziny bobowatych (lucerny, 
koniczyny, strączkowe) oraz burak 
i kukurydza; 

• o niewielkim zapotrzebowaniu na 
siarkę – od 15 do 25 kg S z 1 ha. 
Należą do nich trawy łąkowe, zboża 
i ziemniaki.
Podane rozbieżne wartości w po-

szczególnych grupach roślin wynikają 
głównie z osiąganych plonów. Jednak 
przy planowaniu dawek siarki pod 
poszczególne uprawy, należy  mieć 
na uwadze fakt, iż rośliny wykazują 
skłonność do luksusowego pobierania 
tego składnika z gleby, czyli ponad po-
trzeby pokarmowe. Dlatego  siarka nie 
powinna być stosowana w nadmiarze, 
gdyż może niekorzystnie oddziaływać 
na rośliny, ale też  glebę, powodując 
jej zakwaszenie. Konsekwencją tego 
jest rozmywanie gruzełków glebowych,  
gleba staje się zlewna i wykazuje skłon-
ność do zaskorupiania. Poza tym nad-
miar siarki oddziałuje antagonistycznie 
w stosunku do anionu molibdenowego, 
który również odpowiada za przemia-
ny związków azotowych w roślinach, 
a więc podobnie jak siarka. Stąd dawka 
siarki pod rzepak nie powinna prze-
kraczać 50–70 kg/ha S, czyli 125–175 
kg/ha SO3 (w zależności od wysokości 
plonów i zasobności gleby), z czego 
25% w okresie jesiennym oraz 75% 

wiosną. Ważny jest też, jak wcześniej 
wspomniano, stosunek azotu do siarki 
(N:S), który powinien się kształtować 
na poziomie 1/4 dawki N. W przypad-
ku pszenicy ozimej dawka siarki (S) nie 
powinna przekraczać 30 kg/ha, czyli 75 
kg SO3/ha.

Objawy niedoboru siarki na 
roślinach

Objawy niedoboru siarki najczę-
ściej podaje się na przykładzie rze-
paku. W odróżnieniu od innych ma-
kroelementów (azotu, fosforu, potasu 

i magnezu), niedobór siarki widoczny 
jest głównie na młodszych liściach, po-
czątkowo w postaci chlorozy (żółtych 
przejaśnień) brzegów, a następnie całej 
blaszki liściowej, z charakterystyczną 
zieloną barwą nerwów. Liście są z re-
guły mniejsze, wyprostowane, sztyw-
ne i kruche. Podczas wzrostu łodygi, 
najmłodsze liście deformują się, zwiją 
się do środka, przybierając łyżeczko-
waty kształt o marmurkowatej barwie. 
W okresie kwitnienia uwagę zwraca 
niewielka liczba zawiązanych kwiatów, 
których płatki przybierają bladożółty 
lub białawy kolor i wówczas nie są, lub 
są gorzej oblatywane przez owady za-
pylające. Następstwem tego jest reduk-
cja  łuszczyn oraz zawiązanych nasion. 
Nie zawsze jednak objawy te występu-
ją w tak drastycznej formie, często nie 
są widoczne, bądź objawiają się mniej 
wyraźnie. Są to tak zwane objawy uta-
jone, możliwe do wykrycia po analizie 
chemicznej liści. Dodatkowe i w miarę 
wczesne  zasilenie roślin tym składni-
kiem (w trakcie wegetacji) likwiduje 
w pewnym stopniu, niekiedy dużym 
(zwłaszcza po opadach deszczu), nie-
dobór siarki i istotnie zwiększa plony 
nasion.

Siarka jako składnik pokarmowy ro-
ślin pobierana jest przez korzenie z gle-
by w postaci anionu siarczanowego 
– SO4 (główne źródło), jak też poprzez 

liście z atmosfery, wówczas  w postaci 
gazowej, czyli SO2. Przy defi cycie siarki 
siarczanowej w roztworze glebowym, 
w ten sposób rośliny mogą pokrywać 
znaczne ilości swoich potrzeb pokar-
mowych, oczywiście jeśli występuje 
w powietrzu w większych ilościach. 
Niemniej jeśli roślina ma do dyspozy-
cji w glebie dostateczne ilości siarki, to 
w niewielkim stopniu korzysta z siarki 
zawartej w powietrzu. Siarka w gle-
bie pochodzi głównie z mineralizacji 
związków organicznych, w tym  nawo-
zów naturalnych i resztek pożniwnych, 

z kolei w atmosferze z zanieczyszczeń 
przemysłowych, w tym (w polskich re-
aliach) spalania zasiarczonego węgla. 
Z uwagi na coraz mniejszą emisję siarki 
przez przemysł, zaczyna jej brakować 
w glebach i roślinach, stąd celowe jest 
dodatkowe wnoszenie tego składnika 
w nawozach naturalnych, organicz-
nych i mineralnych, nie tylko pod ro-
śliny siarkolubne, ale też zboża. 

Siarka w oborniku 
i nawozach mineralnych

Obornik zawiera zaledwie 0,08% 
siarki (S), czyli w przeciętnej dawce 35 
t/ha tego nawozu dostarcza się do gleby 
28 kg S, z czego rośliny wykorzystają 
w pierwszym roku 20–30%, podob-
ne ilości w następnych dwóch latach, 
reszta jest tracona, głównie w wyniku 
wymywania. Znacznie większe ilo-
ści siarki zawiera obornik drobiowy 
(0,22% S), który z kolei  zalecany jest 
w mniejszych dawkach (do 15 t/ha). 

Spośród doglebowych nawozów 
mineralnych większe ilości siarki za-
wierają siarczany: amonu (24% S), po-
tasu (18% S), magnezu – występujące 
w ofercie handlowej pod różnymi na-
zwami – mianowicie: Kizeryt (zawiera 
25% MgO i 20% S); MagSul (18% MgO 
i 15,2% S) oraz Siarczan Magnezu (21% 
MgO i 12% S). Znaczne ilości siarki za-
wiera też superfosfat pojedynczy (po-

Rośliny przy niedoborze siarki żółkną, poczynając od 
najmłodszych liści, co może być mylone z niedoborem 
azotu, którego objawy widoczne są w pierwszej 
kolejności na starszych liściach.



78

nad 11% S oraz 18–20% P2O5). Siarkę 
można też wnosić do gleby w postaci 
czystej (pierwiastkowej), w nawozie 
Wigor S (ponad 90% S). Dobrym na-
wozem azotowo-siarkowym jest też 
saletrosan (13% S i 26% N),  dzięki 
czemu  zbędny jest wysiew siarczanu 
amonu. Siarkę można też stosować 
w licznych nawozach wieloskładniko-
wych, a także w postaci nawozu RSM 
S, ewentualnie gipsu, czyli dwuwod-
nego siarczanu wapnia, dostępnego na 
naszym rynku pod nazwą AgroSul Ca 
(zawiera ponad 17% S i 30% CaO). Su-
perfosfat, Wigor S i AgroSul Ca najle-
piej wnosić  jesienią pod orkę siewną, 
poprzedzającą  wysiew nasion rzepaku 
bądź zbóż,. Przy ich wysiewie w więk-
szych ilościach (pod rzepak w dawce 
do 70 kg/ha S) zbędne jest dodatkowe 
wnoszenie tego składnika wiosną. Po-
zostałe nawozy siarkowe powinny być 
stosowane głównie wiosną, bądź z po-
działem na dawkę jesienną (przeciętnie 
25% ogólnej ilości) i wiosenną (75%).  
Asortyment nawozów  siarkowych jest 
więc duży.  Należy jednak przestrzec 
przed wyłącznym stosowaniem na-
wozów zawierających siarkę, gdyż jej 
nadmiar, jak wcześniej wspomniano, 

może negatywnie oddziaływać na gle-
bę i rośliny. 

W okresie wegetacji siarka może być 
również stosowana dolistnie, głównie 
w postaci jedno- lub siedmiowodnego 
siarczanu magnezu. Siarczan jedno-
wodny (ociepla podczas rozpuszczania 
roztwór cieczy roboczej) zawiera: 23% 
MgO i 18,4% S, podczas gdy 7-wodny: 
16% MgO i 12,8% S. Zaleca się je sto-
sować odpowiednio w stężeniu: do 3 
i 5%, czyli jednorazowo do 12 lub 20 
kg/ha tych nawozów, rozpuszczonych 
w 200–400 l wody. Przy 2–3 opry-
skach w okresie wegetacji roślin, moż-
na wnieść w tej formie znaczne ilości 
magnezu i siarki. Siarkę  zawierają też 

w większej ilości, niektóre wieloskład-
nikowe nawozy dolistne, co obrazuje 
załączona tabela. Siarka jest wprawdzie 
makroelementem słabiej przyswajal-
nym z części nadziemnej roślin, ale po 
naniesieniu na liście, chroni je przed 
patogenami chorób grzybowych, zaś 
po spłukaniu przez deszcz, dość łatwo 
przemieszcza się w glebie i dostaje do 
korzeni, a więc nie jest tracona. Należy 
jednak zdawać sobie sprawę, że  po-
przez dokarmianie dolistne nie można 
zaspokoić potrzeb pokarmowych roślin 
w makroelementy, zwłaszcza w potas, 
pobierany przez rośliny w znacznie 
większych ilościach, niż fosfor, magnez 
i siarka. r

Zawartość siarki oraz innych makro- i mikroelementów (w % wagowych) w wybranych nawozach dolistnych  

Nawóz Azot
N

Magnez
MgO

Siarka
S

Bor
B

Miedź
Cu

Cynk
Zn

Mangan
Mn

Molibden
Mo

Żelazo
Fe

ActiMag Universal – 21,6 17,2 0,13 0,14 0,14 0,23 0,013 0,15

ActiMag Rzepak – 21,6 17,2 0,13 0,13 0,13 0,23 0,013 0,14

ActiPlon Universal 7,4 9,1 7,4 1,0 1,1 1,1 1,8 0,01 1,2

ActiPlon Rzepak 7,4 9,1 7,4 1,0 1,0 1,0 1,6 0,01 1,1

Agravita Galaxy1 5,9 – 13,3 – – 0,01 0,01 – –

Amidomag Mg+mikro – 16,0 12,8 0,05 0,1 0,18 0,6 0,01 0,02

AminoMag Activ2 – 23,0 18,4 – – + + – –

Basfoliar 12–4–6+S 12,0 0,2 2,5 0,02 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01

Ekolist mikro U 4,0 5,0 4,3 0,56 0,6 0,60 1,0 0,004 0,67

Foliq S Siarkowy 20,0 – 11,0 0,013 0,005 0,005 0,016 0,001 0,026

FoliCare 22–4–22 22,2 1,5 3,6 0,02 0,1 0,02 0,1 0,01 0,2

Mikrokompleks – 16,0 12,5 0,05 0,3 0,2 0,35 0,01 –

Opti Rzepak3 11,0 2,0 7,6 1,5 0,1 0,15 0,2 0,04 0,15

Plonvit R4 15,0 2,5 2,5 0,5 0,1 0,50 0,5 0,005 0,5

Sonata Rzepak – 15,0 13,0 0,8 0,25 0,50 0,60 0,01 0,55

SiarkoMag – 5,0 34,0 – – – – – –

Sulvit 15,0 – 23,0 – – – – – –

YaraVita Rzepak – 8,3 11,5 8,0 – – 7,0 0,4 –

Zawierają dodatkowo: 

1 – 19,9% K2O  
2 – 0,5% aminokwasów  

3 – 15% P2O5 i 15% K2O  

4 – 0,02% Ti

Z uwagi na coraz mniejszą emisję siarki 
przez przemysł, zaczyna jej brakować 
w glebach i roślinach, stąd celowe jest 
dodatkowe wnoszenie tego składnika 
w nawozach naturalnych, organicznych 
i mineralnych, nie tylko pod rośliny 
siarkolubne, ale też zboża. 
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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 
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 

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

Biostymulatory – ratunek dla roślin
Biostymulatory w praktyce polecane są zarówno w czystej postaci, jak 
też w połączeniu ze środkami ochrony roślin, zwłaszcza grzybobójczy-
mi, 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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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 
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 zimo-
wania. Szkodliwa może się też okazać 
nadmierna dawka preparatu, a więc 
powyżej zalecanej przez producenta. 
Niekiedy zastosowany preparat 
oddziałuje z pozoru  rewelacyjnie na 
rośliny, co uwidacznia się w postaci 
zwiększonej biomasy, a przy tym 
intensywnej zieleni części nadziem-
nej. Jednak widoczny wizualnie pozy-
tywny efekt nie zawsze przekłada się 
na zwiększony plon części użytecz-
nych dla rolnika, w postaci ziarna 
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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

zbóż, nasion roślin oleistych lub 
strączkowych, korzeni buraka, bulw 
ziemniaka, liści tytoniu, 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 
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. r
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Racjonalne gospodarowanie nawo-
zami przede wszystkim musi być 

oparte na bilansie składników pokar-
mowych. W pierwszej kolejności trze-
ba rozpoznać wymagania pokarmowe 
roślin, które definiujemy jako ilość 
składników, które rośliny muszą 
pobrać, aby prawidłowo rosnąć 
i wydać odpowiedni plon. W zalece-
niach nawozowych są zdefiniowane 
ilości składników pokarmowych, jakie 
roślina musi pobrać na wytworzenie 
odpowiedniego plonu. W drugim eta-
pie trzeba oszacować potrzeby nawo-
zowe. Jest to dawka składników pokar-
mowych, jaką należy wnieść do gleby 

w postaci nawozów dla zaspokojenia 
ich wymagań pokarmowych. Potrzeby 
nawozowe mogą być równe, wyższe 
lub niższe w stosunku do wymagań 
pokarmowych. Wiąże się to głównie 
z zasobnością gleby w składniki 
pokarmowe. Na przykład jeżeli gleba 
charakteryzuje się wysoką zasobno-
ścią w fosfor przyswajalny, to dawkę P 
(wyliczoną dla potrzeb nawozowych) 
należy obniżyć o 25 proc, w sytuacji 
odwrotnej, dla zasobności niskiej, 
dawkę P trzeba zwiększyć o 25 proc. 
Dlatego podstawą opracowania planu 
nawożenia jest analiza gleby i ocena 
jej zasobności w składniki pokarmo-

we. Analizę taką powinno się wyko-
nać przynajmniej raz na 4 lata. Dzięki 
aktualnym badaniom gleby zyskuje-
my fundamentalną wiedzę do wyli-
czania potrzeb nawozowych pod daną 
uprawę.

Wpływ odczynu gleby na 
dostępność składników 
pokarmowych 

Jednym z podstawowych elemen-
tów racjonalnej gospodarki pierwiast-
kami jest optymalny odczyn gleby. Jak 
wynika z badań prowadzonych 
w naszym kraju, ponad połowa gleb 
użytkowanych rolniczo wykazuje 

Wapnowanie podstawą 
racjonalnej gospodarki nawozami
Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających 
na wielkość produkcji oraz nakładów ponoszonych w gospodarstwie. 
Dlatego też niezwykle istotne jest umiejętne gospodarowanie składnikami 
pokarmowymi, nawozami, ażeby w przyszłości zwiększać efektywność ich 
działania i racjonalizować koszty.

Dr Piotr Ochal
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy
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odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, tzn. 
pH poniżej 5,5. Gospodarowanie na 
glebach o kwaśnym odczynie nie jest 
ani efektywne, ani racjonalne. 

Odczyn gleby jest jednym z naj-
istotniejszych wskaźników pozwala-
jących ocenić jakość gleby. Gleby o pH 
poniżej 4,5 określamy jako bardzo 
kwaśne, w przedziale 4,6–5,5 jako 
kwaśne, 5,6–6,5 lekko kwaśne, 6,5–7,2 
obojętne, a powyżej 7,2 jako zasado-
we. Celem pośrednim regulowania 
odczynu gleby jest sterowanie proce-
sami geochemicznymi i mikrobiolo-
gicznymi w taki sposób, aby zwięk-
szyć rozpuszczalność, a tym samym 
przyswajalność i dostępność składni-
ków mineralnych. Efektywność wyko-
rzystania azotu, fosforu i potasu przez 
rośliny zależy od odczynu. Gdy pH 
wynosi poniżej 5,0 adsorpcja azotu 
i fosforu jest znacznie mniejsza. 
W glebach kwaśnych znaczna część 
fosforu jest unieruchomiona przez 
związki manganu, żelaza lub alumi-
nium, a w glebie o wysokim pH jest 
związana przez wapń. Kwaśny odczyn 
gleby oraz warunki beztlenowe bloku-
ją proces nitryfikacji, powodują straty 
gazowe oraz wpływają na nietrwałość 
azotanów i azotynów, które ostatecz-
nie są wymywane lub ulegają prze-
mianom do azotu cząsteczkowego. 
Jest to najważniejsza przyczyna strat 
azotu w glebie. Gleby zakwaszone 
charakteryzują się przeważnie małą 
produktywnością, co może prowadzić 
do zmniejszania zawartości materii 
organicznej w glebie i dalszego obni-
żania potencjału produkcyjnego pola. 
Zmiany zachodzące wskutek obniża-
nia się pH prowadzą do obniżania 

efektywności wykorzystania składni-
ków pokarmowych a także zwiększe-
nie ich podatności na wymywanie. 
Analizując wyżej wymienione zależ-
ności oczywiste jest, że bez uregulo-
wania pH nie stworzymy optymal-
nych warunków do pobierania przez 
rośliny pierwiastków. Wapnowanie 
pozytywnie wpływa na właściwości 
fizyko-chemiczne gleby i wzrost 
roślin. Optymalny odczyn zapewnia 

prawidłowy rozwój systemu korze-
niowego roślin, dzięki czemu zwięk-
sza się skuteczność pobierania skład-
ników pokarmowych. Zwiększenie 
pH przyczynia się do lepszej dostęp-
ności fosforu z gleby i nawozów.

Ocena potrzeb wapnowania 
Potrzeby wapnowania gleb zależą 

od odczynu (pH) oraz kategorii agro-
nomicznej gleby (tab. 1).Odczyn gleb 
można określić metodą laboratoryjną 
lub pH-metrem polowym. Dawkę 
wapna oblicza się na podstawie usta-
lonych dla danej gleby przedziałów 
potrzeb wapnowania, które wynikają 
z aktualnej wartości pHKCl i kategorii 
agronomicznej gleby. Za optymalną 
dawkę wapna (tab. 2) uznajemy taką, 

która umożliwi doprowadzenie pH 
gleby przynajmniej do dolnej granicy 
jego optymalnego przedziału. 

Jeśli po zbadaniu próbki gleby 
okaże się, że mamy potrzeby wapno-
wania konieczne, to wyliczoną dawkę 
zaleca się obniżyć w odniesieniu do 
wartości optymalnej o 1/2, 1/3 (warto-
ści podane w nawiasie, tab.2). Postępu-
jemy tak, aby uniknąć tzw. efektu 
„przewapnowania”, czyli zaburzeniem 

przyswajalności składników pokarmo-
wych dla roślin. Następnie po roku 
należy ponownie zbadać odczyn 
i ewentualnie powtórzyć zabieg. Wap-
nowanie wykonuje się średnio raz na 
4–6 lat. Częściej wapnujemy gleby lek-
kie, rzadziej gleby średnie i ciężkie. 

Racjonalne gospodarowanie 
składnikami pokarmowymi jest nie-
zwykle cenne dla gospodarstwa, jak 
również dla środowiska przyrodni-
czego. Dzięki takiemu podejściu 
możliwe jest stosowanie tyle nawo-
zów, ile potrzeba bez szkody dla 
wielkości plonów i ich jakości, żyzno-
ści gleby i środowiska. Pamiętajmy, 
że nie da się efektywnie gospodaro-
wać bez wcześniejszego uregulowa-
nia odczynu gleby. r

Wnaszym kraju ponad połowa gleb użytkowanych 
rolniczo wykazuje odczyn bardzo kwaśny i kwaśny 
tzn. pH poniżej 5,5. Gospodarowanie na glebach 
o takim odczynie nie jest ani efektywne ani racjonalne. 

Tabela1. Przedziały potrzeb wapnowania

Kategoria agronomiczna gleby 
pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne
Bardzo lekkie do 4,0 4,1–5,5 4,6–5,0 5,1–5,5 od 5,6

Lekkie do 4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 od 6,1

Średnie do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 od 6,6

Ciężkie do 5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 6,6–7,0 od 7,1

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha

Kategoria agronomiczna gleby 
Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

Bardzo lekkie 3,0 (1,5) 2,0 1,0 –

Lekkie 3,5 (2,0) 2,5 1,5 –

Średnie 4,5 (3,0) 3,0 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 (4,0) 3,0 2,0 1,0
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Naturalne warunki do produkcji 
rolnej w Polsce z powodu małej 

urodzajności gleb oraz bardzo dużej 
zmienności pogody nie są zbyt sprzy-
jające. Ponad 90% obszaru Polski zaj-
mują gleby wytworzone ze skał osado-
wych, głównie okruchowych luźnych. 
Gleby te mają małą pojemność wodną 
i pokarmową, a ponadto silnie ulegają 
procesom zakwaszenia. Klimat charak-
teryzuje się krótkim okresem nasło-
necznienia i niewystarczającą ilością 
opadów, które w większości przypada-
ją na okres jesienno-zimowy, gdy gleba 
nie jest wystarczająco chroniona przez 
okrywę roślinną. Skutkuje to tym, że 
przesiąkająca woda wymywa skład-
niki pokarmowe, a przede wszystkim 
kationy wapnia Ca2+ i magnezu Mg2+. 
W wyniku tych procesów szacuje się, 
że ogólnie straty wapnia z gleby wy-
noszą około 150 kg CaO, a MgO około 

50 kg rocznie z każdego hektara użyt-
ków rolnych (UR). 

Gleba jest w stanie przeciwsta-
wiać się nagłym zmianom odczynu, 
a to zjawisko określane jest mianem 
buforowości. Gleby ciężkie o dużym 
kompleksie sorpcyjnym, wysokiej za-
wartości próchnicy mają lepsze wła-
ściwości buforowe i wolniej ulegają 
zmianom pH. Gleby lekkie szybciej 
ulegają procesowi zakwaszenia, ale 
też łatwiej je odkwasić. 

Charakterystyka nawozów 
wapniowych
Środki wapnujące występujące 

na rynku możemy podzielić wg kilku 
kryteriów: 
1)  tlenkowe zawierające wapń w po-

staci tlenku wapnia CaO lub wę-
glanowe zawierające wapń w po-
staci węglanu wapnia CaCO3 

2)  nawozy wapniowe zawierające 
magnez lub nie zawierające ma-
gnezu 

3)  trzecie kryterium podziału to po-
chodzenie wapna: z przerobu skał 
wapiennych, z produkcji ubocz-
nej. 
Z rolniczego punktu widzenia bar-

dzo istotny jest podział tej grupy na-
wozów na szybko i wolno działające. 
Do nawozów szybko odkwaszających 
glebę zaliczane są formy wodorotlen-
kowe i tlenkowe, a wolno odkwasza-
jące glebę to węglany i krzemiany. 
W grupie nawozów wolno działają-
cych duże znaczenie ma pochodzenie 
geologiczne i rozdrobnienie nawozu, 
które w obrębie tego samego produktu 
może znacznie zmieniać jego właści-
wości chemiczne. Środki wapnujące 
pochodzące z młodszych okresów geo-
logicznych charakteryzują się wyższą 

Rośliny uprawne do wzrostu, rozwoju i wydania odpowiedniego plonu 
oprócz azotu fosforu i potasu wymagają także odpowiedniego odczynu 
gleby oraz dostępności wapnia i magnezu z roztworu glebowego, 
szczególnie w warunkach intensywnego gospodarowania.

Znaczenie wapnia 
w żywieniu roślin

Dr Piotr Ochal 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, PIB w Puławach
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aktywnością chemiczną, co przełoży 
się na szybszy efekt odkwaszający. 

O wartości nawozów do odkwa-
szania gleb informuje nas tzw. ogól-
na alkaliczność, której wartość, bez 
względu na formę i skład chemiczny 
związków, podaje się w kg CaO Mg-1 
nawozu. Związki magnezu charakte-
ryzują się większą siłą odkwaszania 
w porównaniu ze związkami wapnia, 
co wynika z mniejszej masy molo-
wej Mg w stosunku do Ca, stosunek 
ten wynosi 40:56.

Tlenki wapnia i magnezu prze-
chodzą bardzo szybko w aktywne wo-
dorotlenki w reakcji z wodą lub roz-
puszczalne wodorowęglany w reakcji 
z kwasem węglowym. Rola wapnia 
i magnezu w tych nawozach sprowa-
dza się do wyparcia jonów wodoro-
wych z kompleksu sorpcyjnego gleby 
do roztworu glebowego. Właściwe od-
kwaszenie ma miejsce w momencie 
związania wypartych kationów wodo-
ru przez grupy OH- lub HCO3

-. 
Węglany, krzemiany wapnia i ma-

gnezu, w odróżnieniu od tlenków, 
praktycznie nie rozpuszczają się 
w wodzie. Związki te przechodzą 
w aktywne formy powoli pod wpły-
wem kwasu węglowego lub innych 
kwasów organicznych i mineralnych 
występujących w glebie. 

Nawozy wapniowe i wapniowo-ma-
gnezowe szybko działające stosuje się na 
gleby ciężkie o dużych właściwościach 
buforowych. Formy węglanowe i krze-
mianowe zaleca się na gleby lekkie. 
Stosowanie nawozów tlenkowych na 
glebach bardzo lekkich może wywołać 
niekorzystny wpływ na rośliny poprzez 
gwałtowną zmianę odczynu. 

Zawartość wapnia w glebach
Wapń występuje w skorupie ziem-

skiej w ilościach największych spo-
śród wszystkich składników pokarmo-
wych, średnio około 3,6%. Jednakże 
w glebach niewęglanowych jego za-
wartość nie przekracza 1%, a niestety 
większość gleb użytkowanych rolni-
czo w Polsce należy do tego rodzaju. 
Największy wpływ na właściwości fi -
zyko-chemiczne gleby oraz na żywie-
nie roślin wywiera wapń wymienny. 
Stanowi on zdecydowaną większość 
w kompleksie sorpcyjnym spośród 
wszystkich kationów, a idealnie było-
by, gdyby stanowił około 65% sumy 
wszystkich kationów. W glebach nie-
węglanowych ilość wapnia wymien-

nego w większym stopniu zależy od 
pojemności sorpcyjnej gleb niż od mi-
nerałów zawierających ten składnik. 

Wapń pobierany jest przez rośli-
ny głównie w wyniku jego przepływu 
z wodą. Niedostateczne zaopatrzenie 
roślin w wapń może występować 
w przypadku gleb silnie zwietrza-
łych, przy niskim pH i małej ilości 
substancji organicznej, a jednocześnie 
przy wysokim poziomie nawożenia 
kationami jednowartościowymi K+, 
NH4+, i przy dużych wymaganiach 
pokarmowych roślin w stosunku do 
wapnia. Zdolność gleby do sorbowa-
nia wapnia zależy głównie od składu 
mechanicznego i mineralogicznego 
i zakwaszenia. 

Spośród wszystkich składników 
pokarmowych, wapń wymywany jest 
w największych ilościach. Na jego 
wymywanie wpływa stosowanie na-
wozów mineralnych, głównie azoto-
wych, i niekorzystny rozkład opadów 
atmosferycznych. Zaopatrzenie roślin 
w wapń zależy od: potrzeb pokarmo-
wych roślin, dynamiki wzrostu ko-
rzenia, intensywności transpiracji, 
zawartości wody w glebie, stężenia 
zawartości jonów Ca2+ w roztworze 
glebowym, koncentracji glinu Al3+ 
i manganu Mn2+.

Wpływ wapnia 
na właściwości gleb

Duże ilości wapnia wprowadzane 
są do gleby wraz z zabiegiem wapno-
wania. Pod jego wpływem zwiększa 
się pH gleby i zawartość wapnia wy-
miennego. Wapń działa bardzo ko-
rzystnie na strukturę gleby poprzez 
poprawę jej właściwości fi zycznych, 
chemicznych i biologicznych. Kation 
ten sprzyja tworzeniu się struktury 
gruzełkowatej (ziarnistej). Struktura 

ta ma ogromne znaczenie szczególnie 
na glebach ciężkich, gdzie zapewnia 
odpowiednią ilość porów glebowych, 
które mogą być wypełnione wodą lub 
powietrzem. Trwałość agregatów rów-
nież korzystnie wpływa na rozwój mi-
kroorganizmów glebowych; zwiększa 
aktywność biologiczną gleby, stwarza 
odpowiednie warunki do kiełkowa-
nia, wzrostu i rozwoju systemu korze-
niowego roślin. 

Wapń w roślinie
Wapń jest jednym z podstawo-

wych składników pokarmowych ro-
ślin. Jego zawartość w roślinach może 
dochodzić do 5,0% suchej masy. Ro-
śliny dwuliścienne na ogół mają go 

więcej niż jednoliścienne. Rola wapnia 
w roślinie polega przede wszystkim na 
regulacji wielu enzymów, m.in. AT-
P-azy, amylazy oraz fosfolipazy. Wapń 
wraz z potasem i magnezem wpływa 
na stan fi zyczny koloidów. Jest skład-
nikiem pektyn i ściany komórkowej, 
stabilizatorem błon komórkowych, 
pierwiastkiem niezbędnym do wzro-
stu roślin, ważnym dla prawidłowego 
wzrostu korzeni. W przypadku defi cytu 
Ca następuje zahamowanie podziału 
i wzrostu elongacyjnego komórek, co 
pociąga za sobą zahamowanie wzrostu 
roślin, zamieranie wierzchołków pę-
dów, deformację liści, śluzowacenie ko-
rzeni. Wapń jest słabo przemieszczany 
między organami roślin.

Objawy niedoboru tego składnika 
obserwowane są bardzo rzadko i ujaw-
niają się w sytuacji gdy występują czyn-
niki zakłócające zaopatrzenie rośliny 
w ten składnik, a więc ograniczające 
rozwój systemu korzeniowego roślin, 
m.in. zakwaszenie gleby, brak wody. 

Wapń jest pobierany i akumulowa-
ny w dużych ilościach przez rośliny 

Wapń wpływa korzystnie na pobieranie składników 
pokarmowych, kontroluje gospodarkę wodną rośliny, 
ogranicza skutki stresu termicznego, ogranicza 
porażanie roślin przez choroby, korzystnie wpływa na 
zawiązywanie nasion i dojrzewanie owoców. 



należące do rodzin: motylkowatych 
(koniczyna, lucerna), kapustowatych 
(rzepak), bobowatych (groch, bob, 
soja). Wapń wpływa korzystnie na po-
bieranie składników pokarmowych, 
kontroluje gospodarkę wodną rośliny, 
ogranicza skutki stresu termicznego, 
ogranicza porażanie roślin przez cho-
roby, korzystnie wpływa na zawiązy-
wanie nasion i dojrzewanie owoców, 
ułatwia indukcję brodawek korzenio-
wych u roślin z rodziny motylkowa-
tych. W tabeli 1. podano średnie po-
branie wapnia na wytworzenie 1 tony 
plonu.

Zawartość magnezu 
w glebach

Zawartość magnezu w glebie wy-
nosi od 0,05-0,6%. Im gleba jest lżej-
sza, tym z reguły uboższa w magnez. 
Również gleby organiczne cechują się 
niższymi zawartościami tego składni-
ka. Magnez jest pierwiastkiem bardzo 
ruchliwym dlatego wyższe jego zawar-
tości mogą występować w głębszych 
warstwach gleby. Jak już wcześniej 
wspomniano, jest on bardzo łatwo 

wymywany z gleby. Przy intensywnej 
uprawie roślin, magnez pobierany jest 
w dużych ilościach, co przy niedosta-
tecznym jego uzupełnianiu prowadzi 
do niedoborów w glebie i w konse-
kwencji ograniczaniu plonów roślin. 
Około 29% gleb użytkowanych rolni-
czo charakteryzuje się bardzo niską 
i niską zasobnością w ten składnik. 

Magnez w glebach wstępuje w 3 
postaciach:
•  jako jon Mg2+

•  jako jon Mg2+ adsorbowany wy-
miennie z kationami (próchnica 
lub minerały ilaste)

•  jako stały element sieci krystalicz-
nych krzemianów.
Tylko dwie pierwsze wymienione 

formy są dostępne dla roślin. 
Zawartość przyswajalnego ma-

gnezu wyceniana jest w 5 klasach za-
sobności z uwzględnieniem kategorii 
agronomicznej gleb (tab. 2.).

Uwalniany w procesie wietrzenia 
jon Mg2+ może być sorbowany wy-
miennie przez koloidy glebowe. Od-
znacza się on, podobnie jak wapń, 
dużą energią wejścia do komplek-

su sorpcyjnego gleb. Przy odczynie 
kwaśnym jony Mg2+ są z kompleksu 
sorpcyjnego usuwane przez jony H+ 
łatwiej niż jony Ca2+ i łatwo wymy-
wane, szczególnie z gleb lekkich. 
Przyswajalność magnezu w znacz-
nym stopniu zależy od procentowe-
go udziału jonów Mg2+ w glebowym 
kompleksie sorpcyjnym i relacji w sto-
sunku do innych kationów. Duża ilość 
wapnia w glebie zmniejsza pobieranie 
magnezu przez rośliny, gdyż powo-
duje jego przechodzenie w formę nie-
przyswajalną. Intensywne nawoże-
nie potasem, jak również stosowanie 
nawozów azotowych amonowych na 
glebach kwaśnych może być w nie-
których przypadkach przyczyną nie-
doboru magnezu w roślinach.

Wpływ odczynu gleby na 
pobieranie magnezu

W przypadku magnezu, wpływ 
odczynu gleby na zawartość przy-
swajalnych form tego pierwiastka jest 
złożony. Przyswajalność magnezu na 
glebach kwaśnych, pH poniżej 5,6, 
jest utrudniona ze względu na nieko-
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rzystny stosunek Al:Mg, natomiast na 
glebach zasadowych, pH > 7,2, wy-
stępuje antagonizm wapnia w stosun-
ku do magnezu. W związku z tym na 
glebach kwaśnych ubogich w magnez, 
należy stosować wapna magnezowe. 
Dawka magnezu w wapnie powin-
na przekroczyć potrzeby pokarmowe 
roślin w kilku kolejnych zmianowa-
niach, co jest spowodowane znacz-
nie wolniejszym uwalnianiem się Mg 
z nawozów wapniowych niż magne-
zowo-siarczanowych. W przypadku 
niskich zasobności przyswajalnego 

Mg na glebach o odczynie obojętnym 
lub zasadowym, konieczne jest zasto-
sowanie nawozów, których głównym 
składnikiem jest magnez, np. kizeryt. 
Orientacyjne pobranie magnezu przez 
rośliny podano w tabeli 1.

Rola i funkcje magnezu 
w roślinie

Rośliny zawierają do 0,8% tego 
pierwiastka w suchej masie. Magnez 
jest składnikiem chlorofi lu, akty-
watorem wielu enzymów, głównie 
uczestniczących w przenoszeniu 

reszt fosforanowych. Jest pierwiast-
kiem bardzo ruchliwym; wiążąc się 
z różnymi enzymami, tworzy z nimi 
wiązania jonowe typu mostków, m.in. 
między białkiem a ATP. Uczestniczy 
w regulacji pH w komórce. Magnez 
jest pierwiastkiem antagonistycznym 
w stosunku do jonów K+ i NH4+, co 
w przypadku niewłaściwych propor-
cji między tymi składnikami prowa-
dzić może do zakłócenia w pobiera-
niu tych jonów. Jest pierwiastkiem 
łatwo przemieszczającym się w ro-
ślinie.

Magnez pobierany jest przez ko-
rzenie roślin z roztworu glebowego 
w całym okresie wzrostu i rozwoju. 
Największe zapotrzebowanie na Mg 
występuje w okresie intensywnego 
przyrostu masy roślinnej. W przy-
padku zbóż, okres ten przypada od 
fazy strzelania w źdźbło, rzepaku od 
drugiej połowy kwietnia do końca 
maja, buraka od czerwca do koń-
ca września. Wrażliwe na niedobór 
magnezu są rośliny kapustne, w tym 
rzepak, a także buraki, kukurydza, 
motylkowe, ziemniak. 

Magnez odgrywa bardzo ważną 
rolę w produkcji wszystkich roślin 
zbożowych. Składnik ten poprzez 
wpływ na przebieg fotosyntezy zwięk-
sza intensywność procesów odpowie-
dzialnych za syntezę skrobi, białek 
i tłuszczów, za rozwój systemu korze-
niowego – kształtuje dynamikę wzro-
stu i pobierania składników pokarmo-
wych z gleby oraz za gospodarkę azo-
tem – kontroluje pobieranie i efektyw-
ność przetwarzania azotu w białko. 
Roślina dobrze odżywiona magnezem 
jest w stanie pobierać więcej azotu, 
który teoretycznie nie zostałby pobra-
ny w okresie wegetacji, a w rezultacie 
byłby stracony.

Niedobór magnezu zakłóca dwie 
podstawowe funkcje fi zjologiczne ro-
śliny związane z gospodarką azotową, 
a mianowicie pobieranie N-NO3 z gle-
by oraz przetwarzanie azotu w plon 
biomasy i syntezę białek w roślinie. 
Nawozy magnezowe wspomagają 
działanie nawozów azotowych w for-
mie amonowej lub amidowej, ponie-
waż na skutek wzrostu koncentracji 
jonów Mg2+ zmniejsza się antagonizm 
między kationami amonowymi i ka-
tionami magnezu.

Objawy niedoboru magnezu wy-
stępują przede wszystkim na star-
szych liściach. W wyniku spadku za-

Tabela 1. Średnie pobranie makroelementów przez wybrane rośliny uprawne 
w przeliczeniu na 1 tonę plonu głównego wraz z odpowiednią ilością produktu 
ubocznego

Roślina
Makroelementy w kg .t-1

N P K Mg Ca
Pszenica ozima – ziarno 27 4,6 15,6 2,3 3,6

Pszenica jara – ziarno 30 5,4 18 2,4 4,2

Kukurydza – ziarno 33 6,3 34,6 5,6 6,7

Rzepak ozimy – nasiona 51 10 51 5,6 41,3

Ziemniak – bulwy (świeża masa) 3,4 0,6 5,6 0,3 0,4

Burak cukrowy – korzenie (świeża masa) 5,8 0,8 6,9 1,1 5

Koniczyna czerw. – zielonka (świeża masa) 5,5 0,6 5,1 0,5 2,7

Źródło: Kocoń 2014

Tabela 3. Optymalny odczyn dla rozwoju mikrofl ory w glebie 
Zasadnicze grupy 
drobnoustrojów

Drobnoustroje Odczyn pH 
optymalny

Dolna granica 
tolerancji pH

Drobnoustroje 
rozkładające 
substancję 
organiczną

Grzyby 4,0–5,0 1,5–2,0

Amonifi katory 6,2–7,0 –

Denitryfi katory 7,0–8,0 –

Nitryfi katory 6,5–7,2 4,8–5,0

Uruchomiające P 6,5–7,2 –

Bakterie asymilujące 
wolny azot

Symbiotyczne

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

Łubinu 5,5–6,5 3,2–3,5

Seradeli 5,5–6,5 3,2–3,5

Niesymbiotyczne

Azotobakter 6,5–7,5 5,5–6,0

Clostridium pasterianum 5,0–7,0 4,7–5,0

Źródło: Hołubowicz-Kliza 2006

Tabela 2. Ocena zasobności gleb w magnez przyswajalny

Ocena 
zawartości

mg Mg . 100g gleb:

bardzo lekkich lekkich średnich ciężkich
bardzo niska do 1,0 do 2,0 do 3,0 do 4,0

niska 1,1–2,0 2,1–3,0 3,1–5,0 4,1–5,0

średnia 2,1–4,0 3,1–5,0 5,1–7,0 6,1–10,0

wysoka 4,1–6,0 5,1–7,0 7,1–9,0 10,1–14,0

bardzo wysoka ponad 6,0 ponad 7,0 ponad 9,0 ponad 14,0

Źródło: IUNG-PIB
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wartości chlorofi lu i chloroplastów 
w roślinie, między nerwami liści 
pojawiają się chlorozy. Na zbożach 
niedobory zaczynają być widoczne 
bardzo wcześnie, już w fazie 2–3 li-
ścia, kiedy to po wyczerpaniu zapa-
sów z ziarniaka, roślina zaczyna ko-
rzystać ze składników pokarmowych 
dostępnych w glebie. Jeżeli niedobór 
magnezu utrzymuje się przez długi 
okres, dolne liście zamierają, a cała 
roślina żółknie. Objawy niedoboru 

tego pierwiastka na zbożach ozi-
mych można zauważyć już jesie-
nią. Na roślinach okopowych brak 
magnezu objawia się żółknięciem 
tkanki pomiędzy nerwami liści. Na 
ziemniaku objawy te można zaob-
serwować już po 4 tygodniach od 
wschodów lub w okresie tworzenia 

się pąków kwiatowych i kwitnie-
nia. Jeżeli zauważymy symptomy 
niedoboru Mg we wczesnych fa-
zach, możemy interweniować, sto-
sując pogłównie nawozy magnezo-
we w formie stałej lub dokarmianie 
dolistne.

Wpływ odczynu gleby 
na życie biologiczne 

Gleba jest naturalnym środowi-
skiem życia różnych grup fi zjologicz-

nych drobnoustrojów. Optymalny 
odczyn dla bakterii glebowych znaj-
duje się w zakresie od lekko kwaśne-
go do lekko zasadowego. W glebach 
kwaśnych dochodzi do hamowania 
procesów biochemicznych zwią-
zanych z krążeniem węgla, azotu 
i fosforu, stąd też wapnowanie ich 

powoduje wzrost liczebności bakte-
rii i zwiększenie aktywności biolo-
gicznej gleby. Dostarczanie do gleby 
wapnia powoduje wzrost intensyw-
ności rozkładu resztek roślinnych. 
Wapń sprzyja zachowaniu substancji 
próchnicowych w glebie. W glebach 
zakwaszonych zmniejsza się aktyw-
ność enzymów dehydrogenazy, fos-
fatazy, ureazy czy proteazy. W gle-
bach o odczynie obojętnym stwier-
dza się największą bioróżnorodność 
bakterii. W tabeli 3. przedstawiono 
optymalny odczyn dla rozwoju mi-
krofl ory w glebie.

Wybór odpowiedniego rodzaju 
wapna nawozowego czy nawozów 
magnezowych musi być poprzedzo-
ny przede wszystkim analizą stanu 
odczynu i zasobności gleb w magnez. 
Jeżeli gleba wymaga wapnowania 
i charakteryzuje się niską zasobno-
ścią Mg, warto zastosować wapno 
magnezowe. W przypadku kwaśne-
go odczynu i optymalnej zasobności 
w Mg, można stosować nawozy wap-
niowe niezawierające magnezu. Jeże-
li odczyn gleby i zawartość Mg jest na 
optymalnym poziomie, należy stoso-
wać dawki magnezu równoważne dla 
zaspokojenia potrzeb pokarmowych 
roślin w postaci nawozów mineral-
nych. r

Gleba jest naturalnym środowiskiem życia różnych 
grup fi zjologicznych drobnoustrojów. W glebach 
o odczynie obojętnym stwierdza się największą 
bioróżnorodność bakterii. 
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Rośliny uprawne, w zależności od 
gatunku, mają zróżnicowane 

potrzeby pokarmowe odnośnie 
poszczególnych mikroelementów, 
a także różną wrażliwość na ich nie-
dobór (tab.1). Niektóre gatunki, 
a nawet odmiany, łatwiej pobierają 
trudno dostępne formy mikroelemen-
tów z gleby niż inne. Oznacza to, że 
ten sam poziom zawartości danego 
pierwiastka w glebie może być 
wystarczający dla jednego gatunku, 
a zbyt niski dla innego.

Nawożenie roślin mikroelementa-
mi, podobnie jak makroelementami, 

wymaga dużej wiedzy i precyzji. 
W sprzedaży dostępna jest szeroka 
gama nawozów mikroelementowych, 
zarówno produkcji krajowej, jak 
i zagranicznej. Asortyment tych 
nawozów jest tak różnorodny, że pro-

ducenci rolni mogą mieć kłopoty 
z wyborem odpowiedniego nawozu 
dostosowanego do potrzeb rośliny 
uprawnej i warunków jej uprawy. 
Często ulegają agresywnej reklamie 
dystrybutorów nawozów, zwłaszcza 

Nawożenie mikroelementami 

Prof. dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak 
Prof. dr hab. Jolanta Korzeniowska 
Dr inż. Tamara Jadczyszyn
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Mikroelementy do niedawna nie były doceniane przez rolników jako 
składniki, które są  niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
roślin uprawnych. Obecnie coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę, 
że niedostateczny poziom odżywienia roślin mikroelementami 
prowadzi do obniżenia ich odporności na niekorzystne warunki 
środowiska, takie jak choroby i szkodniki, susza, mróz czy 
konkurencyjność chwastów. Następstwem  tego jest obniżenie poziomu 
plonowania i pogorszenie jego jakości.  

Warunkiem koniecznym korzystnych efektów 
plonotwórczych nawożenia mikroelementami jest 
uregulowany odczyn gleby i optymalne zaopatrzenie 
roślin w makroelementy.
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firm zagranicznych, kupując produk-
ty nawozowe, których skład nie jest 
dopasowany do aktualnego stanu 
odżywienia mikroelementami upra-
wianej rośliny. Zakup nawozu mikro-
elementowego powinien być poprze-
dzony dokładną analizą potrzeb 
nawożenia tymi składnikami. 

Diagnostyka potrzeb nawozowych 
roślin uprawnych w odniesieniu do 
mikroelementów opiera się na ozna-
czeniu zawartości w glebie tzw. form 
przyswajalnych, czyli wyekstraho-
wanych z gleby określonym roztwo-
rem. Okręgowe Stacje Chemiczno-
Rolnicze wykonują analizy zawartości 
mikroelementów w glebie z użyciem 
roztworu ekstrakcyjnego 1 M HCl lub 
Mehlich 3. Tylko w przypadku, gdy  
wynik analizy wskazuje na niską 
zawartość danego mikroelementu 
w glebie, to nawożenie jest potrzeb-
ne. Należy podkreślić, że warunkiem 
koniecznym korzystnych efektów 
plonotwórczych nawożenia mikro-
elementami jest uregulowany odczyn 
gleby i optymalne zaopatrzenie roślin 
w makroelementy. 

Tabela 2. Dawki mikroelementów zalecane przy niskiej zasobności gleb (w prze-
liczeniu na formę pierwiastkową)

Mikroelement
Nawożenie 
doglebowe

dawka w kg.ha-1

Nawożenie dolistne

liczba oprysków dawka w g.ha-1 
(na 1 oprysk)

B 1–2 1–3  200–300
Fe – 1–2 500
Cu 5–6 1–2 300
Zn 8–10 1–2 500
Mn – 1–3 1000–1500
Mo – 1–2 60–100

Tabela 3. Zakres zawartości mikroelementów w nawozach dolistnych (%)

Mikroskładnik
Rodzaj nawozu

mikroelementowe
jednoskładnikowe

makroelementowe z dodatkiem 
wielu mikroelementów

B 11,0–20,8 0,01–11,0
Cu 5,0–15,0 0,01–5,0
Fe 3,0–13,0 0,02–6,3
Mn 5,0–13,0 0,01-10,1
Mo 3,0–13,0 0,001–8,1
Zn 5,0–15,0 0,005–5,0

Tabela 1. Wrażliwość najważniejszych roślin uprawnych na niedobór mikroele-
mentów

Roślina B Cu Mn Mo Zn

Jęczmień 0 3 2 0 0

Owies 0 2 2 1 0

Pszenica 1 3 3 0 1

Żyto 0 0 0 0 0

Pszenżyto 0 1 2 0 0

Kukurydza 2 1 0 0 3

Burak cukrowy 3 1 2 1 0

Ziemniak 0 0 2 0 1

Rzepak 3 1 2 1 0

Bobik 2 2 0 2 0

Groch 0 0 2 2 0

Koniczyna czerwona 2 2 2 3 1

Lucerna 3 2 1 2 1

Źródło: opracowanie własne; 0 - mała, 1- średnia, 2- duża, 3- bardzo duża

Mikroelementy można 
stosować zarówno 
doglebowo, jak 
i dolistnie. Nawożenie 
doglebowe zalecane 
jest do uzupełnienia 
niedoborów boru, 
miedzi  i cynku.
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Mikroelementy można stosować 
zarówno doglebowo, jak i dolistnie. 
Nawożenie doglebowe zalecane jest 
do uzupełnienia niedoborów boru, 
miedzi  i cynku. Jednorazowa dawka 
miedzi i cynku  wystarczy  na kilka 
lat , a dawka boru może być stosowa-
na corocznie pod roślinę wrażliwą na 
jego deficyt (tab. 2). 

Najwyższą dawkę B i Mn stoso-
wać w uprawie buraków na glebach 
alkalicznych, a Mo w uprawie bobo-
watych. B doglebowo można stoso-
wać corocznie pod roślinę wrażliwą. 
Cu i Zn doglebowo stosować raz na 
3-4 lata. Źródło: opracowanie wła-
sne.

Zalecaną doglebową dawkę 
mikroelementu można zastosować  
w postaci tzw. soli technicznych czyli 
boraksu (11% B), kwasu borowego 
(17,5% B) oraz siarczanów miedzi 

(25% Cu) i cynku (23% Zn), jak rów-
nież w postaci oferowanych na rynku 
nawozów posiadających w swoim 
składzie mikroelementy. Jednakże 
oferta mikroelementowych nawozów 
doglebowych jest niewielka. Na ogół 

są to nawozy zawierające makroele-
menty, o największym udziale fosfo-
ru i potasu, uzupełnione niewielkim 
dodatkiem jednego lub kilku mikro-
składników. Ilość takiego nawozu, 
jaką stosuje się na hektar, jest limito-
wana zalecaną dawką makroskładni-
ka, np. fosforu i potasu, a to powodu-
je, że dawka wprowadzanego do 
gleby mikroskładnika jest kilkukrot-
nie mniejsza niż zalecana. 

Nawożenie dolistne rekomendo-
wane jest przede wszystkim do uzu-
pełniania niedoborów manganu,  
molibdenu i żelaza, ponieważ w przy-
padku tych mikroelementów sku-
teczność nawożenia doglebowego 
jest zbyt krótkotrwała. Pozostałymi 
mikroelementami: borem, miedzią 
i cynkiem można również nawozić 
dolistnie.  Należy jednak zdawać 
sobie sprawę, że nawożenie dolistne 

będzie służyć jedynie poprawie stanu 
odżywienia roślin w mikroelement, 
nie wzbogacając gleby w deficytowy 
składnik.

Do oprysków dolistnych nadają 
się roztwory wodne soli technicz-
nych (siarczanu miedzi, siarczanu 
cynku, siarczanu żelaza, boraksu, 
kwasu borowego, molibdenianu 
amonu lub sodu), które muszą być 
sporządzone w odpowiednim stęże-
niu, aby były bezpieczne dla roślin. 
Można również zastosować gotowe 
nawozy jednoskładnikowe zawierają-
ce wybrany mikroelement, na ogół 
w formie schelatowanej, w których 
koncentracja mikroelementu waha 
się od kilku do kilkunastu procent 
w masie nawozu. Do uzupełniania 
ewidentnych niedoborów określone-
go mikroelementu nie nadają się 
dostępne na rynku dolistne nawozy 
makroelementowe z dodatkiem wielu 

Nawożenie dolistne rekomendowane jest przede 
wszystkim do uzupełniania niedoborów manganu,  
molibdenu i żelaza, ponieważ w przypadku 
tych mikroelementów skuteczność nawożenia 
doglebowego jest zbyt krótkotrwała.
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Tabela 4. Przykłady jednoskładnikowych nawozów mikroelementowych do sto-
sowania dolistnego 

Producent Nawóz
Zawartość w %

B Cu Fe Mn Mo Zn

Nawozy w formie płynnej

ADOB

Cu EDTA 7,4     

Fe EDTA   5    

Mn EDTA    5,8  

Zn EDTA      7,4

Fe DTPA 3

Fe DTPA 6

EKOPLON

EKOLIST MONO Bor 11      

EKOLIST MONO Miedź 6

EKOLIST MONO Mangan 11,4

EKOLIST MONO Molibden 4,5

EKOLIST MONO Cynk 8

INSOL SP. Z O.O. 
(INS)

INSOL B 11

INSOL Cu 5,0

INSOL Mn 5,0

INSOL Zn 5,0

INTERMAG

BORMAX 11,0

MIKROVIT MIEDŹ 80 6,5

MIKROVIT ŻELAZO 75 6,0

MIKROVIT MANGAN 160 11,3

MIKROVIT CYNK 112 8,4

MIKROVIT MOLIBDEN 33 3,0

Nawozy w formie stałej do rozpuszczania w wodzie

ADOB
 

Fe HBED 7

Zn HBED 9,0

Cu EDTA 15     

Mn EDTA     13  

Zn EDTA      15

Fe DTPA 7

Fe DTPA 11

Cu IDHA 10

Fe IDHA 9

Mn IDHA 9

Solubor DF 17,5

EKOPLON Maxibor 21 20,8 0,02

INTERMAG

MIKROCHELAT Cu-15 15,0

MIKROCHELAT Mn-13 13,0

MIKROCHELAT Zn-15 15,0

MIKROCHELAT Fe-13 13,0

MIKROCHELAT Fe-8 8,0

mikroelementów, które charaktery-
zują się znacznie mniejszymi ich 
zawartościami, niż nawozy jedno-
składnikowe (tab.3). 

Oferta nawozów 
mikroelementowych 
na rynku krajowym

Oferta nawozów dolistnych 
zawierających mikroelementy jest 
bardzo bogata. Nawozy dolistne jed-
noskładnikowe, występują w formie 
płynnej, bądź stałej (krystalicznej lub 
mikrogranulatu), przeznaczonej do 
rozpuszczania w wodzie (tab.4).

Obok nawozów typowo mikroele-
mentowych, zawierających tylko 
jeden mikroelement, proponowane 
są również nawozy makroelemento-
we (N, P, K, Ca, Mg i S w różnych 
kombinacjach) z dodatkiem jednego 
lub wielu mikroskładników. Nawozy 
te mają charakter uniwersalny, bądź 
są dedykowane pod określone rośli-
ny uprawne, np. zboża, rzepak czy 
kukurydzę. Zestaw mikroelementów 
i ich koncentracja w nawozach prze-
znaczonych pod konkretne uprawy 
są dostosowane do wymagań gatun-
ku rośliny. 

Nawozy doglebowe makroele-
mentowe z udziałem tylko jednego 
lub dwóch mikroelementów  wystę-
pują tylko w formie stałej i zawierają  
bor (0,1 lub 0,2% B ), sód (2,2-5% Na) 
lub cynk (0,2% Zn). Nawozy z zawar-
tością boru i sodu przeznaczone są 
głównie pod rzepak i burak cukrowy, 
natomiast z udziałem cynku pod 
kukurydzę. W ofercie rynkowej znaj-
dują się również nawozy doglebowe 
makroelementowe z dodatkiem wielu 
mikroelementów, które występują 
głównie w formie stałej, a tylko kilka 
w formie płynnej. W nawozach sta-
łych najczęściej występuje cynk 
(0,05-0,5% Zn) i bor (0,09-0,1% B), 
następnie miedź (0,01-0,1% Cu), rza-
dziej żelazo (0,5% Fe) i mangan (0,1-
0,2% Mn). 

Na stronie internetowej IUNG-
PIB dostępna jest wyszukiwarka 
nawozów, w tym również mikroele-
mentowych, zawierająca informacje 
o producencie, składzie nawozu 
i sposobie jego aplikacji. r
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ANWIL S.A. saletra 
amonowa

34% azotu (N) uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• azot zawarty w saletrze wpływa na wzrost ilości i jakości plonu, zwiększając 
zawartość i jakość białka

• zawiera dodatkowo magnez wpływający na poprawę kondycji roślin i wartości 
odżywczej plonu

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL 
z magnezem

27% azotu (N)
4% magnezu (MgO)
około 6,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, z dodatkiem wypełniacza dolomitowego

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera dodatkowo magnez, który jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju 

i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie 
materii w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu korzeniowego, zmniej-
szający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

• chroni środowisko poprzez niższą emisji CO2 oraz niższe utlenianie amoniaku

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL S 
z siarką

27% azotu (N)
4,8% siarki (S) 
około 7,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb, a szczególnie 
na gleby kwaśne, ubogie w ma-
gnez i siarkę
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, sypkości oraz dobrej rozpuszczalności w wodzie

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera siarkę zwiększającą efektywność nawożenia azotem
• zawartość magnezu i siarki korzystnie wpływa na: poprawę kondycji roślin, 

wzrost ilości i jakości plonu (ziarna, bulw, korzeni) oraz zawartość i jakość białka 
w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu zmniejszający zakwasze-
nie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

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 strukturęgleby, wpływa na zwiększenie do-
stępności składników pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie, 
zmniejsza skutki suszy.

AGROSIMEX ASX Corn NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,02% B+0,1% Zn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i cynkiem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe ziemniaków.

AGROSIMEX ASX Corn/ASX 
Power

NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,05% B+0,1% Mn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i manganem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe ziemniaków

AGROSIMEX ASX pK plus 6% fosforu
30% potasu
5% magnezu
17% siarki

200-500 Granulowany nawóz  PK z magnezem i siarką. Pokrywa zapotrzebowanie w najważ-
niejsze składniki pokarmowe ziemniaków

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 Rhizosum N 
plus

1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii 
Azotobacter salinestris
0,45% Fe
4,5,% Mn
80% substancja organiczna 
w s.m.

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

Środek poprawiający właściwości gleb, zawiera bakterie   Azotobacter salinestris 
wiążące 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 stoso-
wać przed sadzeniem ziem-
niaków.

Granulowane,bezchlorkowe nawozy – idealne do nawożenia roślin wrażliwych na 
chlor

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Ca o Ca

Szybko przyswa-
jalny wapń (Ca) 
i bor (B) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 4,75% (m/m), 
- azot całkowity 5,0% (m/m), 
- wapń (CaO) 8,0% (m/m), 
- bor (B) 0,2% (m/m).

Stosować doglebowo w dawce 
30-45 l/ha, ilość wody: 
300-500 l/ha.
Ziemniaki: 
Zabiegi wykonywać, co 
2-3 tygodnie podczas całego 
cyklu w dowolnie dzielonych 
dawkach.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zwiększona trwałość przechowalnicza.
• Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
• Zwiększona polaryzacja cukru.
• Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
• Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com
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BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ B o  B 

Szybko przyswa-
jalny bor (B) + 
naturalne amino-
kwasy 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m), 
azot (N)  3,0% (m/m), 
bor (B) 5,0% (m/m).

Stosować doglebowo
w dawce 4-6 l/ha.
Ziemniaki: Zabiegi wykonać 
w odstępach 7-15 dniowych 
podczas wegetacji.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek.
• Prawidłowy wzrost organów generatywnych.
• Lepsze kwitnienie i owocowanie.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/565/2021.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ K o K

Szybko przyswa-
jalny potas (K) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m), 
azot (N) 1,0% (m/m), 
potas (K2O) 24,0% (m/m).

Stosować doglebowo w dawce 
8-12 l/ha
Ziemniaki: Zabiegi wykonać 
w odstępach 7-15 dniowych 
podczas wegetacji.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Lepszy transport wody i składników pokarmowych 
• Łatwe i szybkie dostarczenie potasu do wnętrza tkanek 
• Poprawę wybarwienia owoców, ich wielkość oraz wyrównanie.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Mg 

Szybko przyswa-
jalny magnez (Mg) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
6,0% (m/m), 
azot (N) 6,0% (m/m), 
magnez (MgO) 10,0% (m/m).

Stosować doglebowo w dawce 
5-10 l/ha.
Ziemniaki: Zabiegi wykonać 
w odstępach 7-15 dniowych 
podczas wegetacji.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zwiększenie zawartości chlorofi lu w roślinie.
• Łatwe i szybkie dostarczenie magnezu do wnętrza tkanek.
• Zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

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® 

GREEN
MgO 25%, SO3 50% Dawka: 140-240 kg/ha.

Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany, D.4 Kizeryt. Wysoka zawartość magne-
zu i siarki: 25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie 
i 50% siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej w wodzie. Najwyższa jakość i wy-
równana granulacja (gęstość nasypowa: 1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm). 
Bardzo szybka rozpuszczalność i przyswajalność składników. Nie powoduje zakwa-
szenia gleb. Równomierny wysiew  i daleki zasięg rozrzutu granul  - nawet do 40 m. 
Usprawnia rozwój korzeni zwiększa wydajność fotosyntezy, poprawia zdrowotność 
roślin, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury, zwiększa efektywność 
plonotwórczą azotu, zwiększa wielkość plonu, poprawia technologiczną jakość 
bulw – zwiększa zawartość skrobi.

CALDENA® MacroSpeed® 
TIGER

NPK (SO3) 7-18-28 (5) 
z cynkiem

Dawka: 300-500 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm >95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury,  optymalizuje wykorzystanie 
azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
TIGER

NPK (SO3) 4-12-32 (5) 
z cynkiem

Dawka: 300-500 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm>95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury, optymalizuje wykorzystanie 
azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.
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CALDENA® MacroSpeed® 
POWER

NPK (SO3) 12-15-21 (20) Dawka: 500-700 kg/ha.
Termin: pierwsza dawka 
startowa; przedsiewnie lub
 pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez PhosAgro dla fi rmy 
Caldena. Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, uniwersalny nawóz na wszystkie gleby, 
duża zawartość siarki w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej, fosfor szybko 
dostępny dla roślin (w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie), azot w formie amo-
nowej (nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), 
doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-6 mm min. 97%; 
gęstość nasypowa: 980-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 32 m. 
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, poprawia 
zimotrwałość roślin,  optymalizuje wykorzystanie azotu, poprawia zdrowotność, 
kształtuje wielkość i jakość plonu. 

CALDENA® MacroSpeed® 

PERFECT
PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5) 
z cynkiem (0,5%)

Dawka: 250-500 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez Yara dla fi rmy 
Caldena. Wysoka koncentracja łatwo dostępnego dla roślin fosforu (w ponad 93% 
rozpuszczalny w wodzie) i potasu, bardzo duża koncentracja cynku oraz dodatkowa 
zawartość wapnia i siarki. Doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość 
granul: 2-5 mm min. 97%; gęstość nasypowa: 1050 kg/m3), równomierny wysiew 
do szerokości 36 m. Stymuluje wzrost systemu korzeniowego, usprawnia pobiera-
nie składników pokarmowych i wody z gleby, optymalizuje wykorzystanie azotu,  
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 

OPTIMA PLUS
PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) 
z cynkiem (0,2%)

Dawka: 250-500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez ICL dla fi rmy 
Caldena. Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,  wysoka koncentracja łatwo dostępnego 
dla roślin fosforu i potasu, cenne źródło cynku, wzbogacony o wapń i siarkę. 
Doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-5 mm-97%; gęstość 
nasypowa: 1000-1200 kg/m3. Daleki zasięg rozrzutu granul (do 36 m) i równomier-
ny rozsiew nawozu. Stymuluje wzrost systemu korzeniowego,  usprawnia pobiera-
nie składników pokarmowych i wody z gleby, optymalizuje wykorzystanie azotu,  
zwiększa odporność kukurydzy na niskie temperatury i patogeny oraz  kształtuje 
wielkość i jakość plonu.

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

20-60 l/ha po zbiorach na 
resztki pożniwne lub wiosną 
przy przygotowaniu stanowiska, 
zalecana ilość wody 400-600 
l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby, widoczna i trwała 
poprawa struktury i żyzności gleby, optymalny rozkład resztek pożniwnych, słomy, 
obornika, poplonów, wzrost poziomu próchnicy, większa siła kiełkowania nasion 
i wyrównane wschody roślin, wyraźnie większy i silniejszy system korzeniowy, 
lepsza przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny lepsza kondycja 
i odporność roślin

GRUPA AZOTY AMOFOSKA 
CORN 4-10-22

4%  N  amonowy  
10 % P2O5
22% K2O
4% CaO
10% SO3
0,2% Zn
0,1% B

Ziemniaki jadalne 
100-200 kg/ha

Amofoska® NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne. 
Optymalne proporcje składników pokarmowych pozwalają na wszechstronne wy-
korzystanie nawozu. Produkt doskonale sprawdzi się w nawożeniu przedsiewnym 
kukurydzy, a także innych gatunków roślin uprawnych, tj. rzepak ozimy, zboża 
ozime i jare. Obok N, P, K nawóz zawiera także wapń, magnez, siarkę, która jest 
w łatwo dostępnej formie oraz mikroskładniki takie jak bor i cynk                    

GRUPA AZOTY Amofoska 
5-10-25 
z borem

5 %  N  amonowy  
10% P2O5
25 % K2O
4% CaO
14% SO
0,1%  B

Ziemniaki wczesne (na oborni-
ku) 200-350 kg/ha
Ziemniaki późne (na oborniku) 
250-450 kg/ha

Amofoska® NPK 5-10-25 z borem to wieloskładnikowy, nawóz granulowany. Cechu-
je się dużą zawartością potasu. Nawóz zawiera również wapń, magnez, siarkę oraz 
bor. Przedsiewne zastosowanie nawozu korzystnie wpływa m.in. na dobre ukorze-
nienie roślin i zwiększa ich odporność. Polecany jest do intensywnych upraw roślin 
o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, takich jak: rzepak, burak cukrowy, 
kukurydza, rośliny bobowate. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-16-18

4%  N  amonowy  
16% P2O5
18 % K2O
4% CaO
10% SO3

Ziemniaki 600-800 kg/ha Amofoska® 4-16-18 jest typowym nawozem przedsiewnym. Dodatkowa zawartość 
makroelementów i mikroelementów pochodzących z naturalnych fosforytów popra-
wia przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie 
rośliny uprawne: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz na łąkach i pastwi-
skach, sadach i uprawach warzywnych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-20

4%  N  amonowy  
12% P2O5
20% K2O
5% CaO
12% SO3 

Ziemniaki (na oborniku) 
- 325- 790 kg/ha
 

Amofoska® 4-12-20 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Polecany jest do 
przedsiewnego stosowania  pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno oziminy jak 
również gatunki jare. Nawóz zawiera dodatkowo wapń oraz siarkę, która wspomaga 
efektywność wykorzystania składników pokarmowych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-12

4% N  amonowy  
12% P2O5
12% K2O
9% CaO
15% SO3
2,5 MgO

Ziemniaki na oborniku  
325-790 kg/ha

Amofoska® 4-12-12 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada cenne 
makro- i mikroelementy pochodzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają 
przyswajalność pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym polecanym 
pod wszystkie rośliny uprawne.

GRUPA AZOTY Super Fos Dar 
40

40% P2O5
10% CaO

Ziemniaki 150 kg/ha Super FOS DAR 40® to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który moż-
na stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie 
rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. Oprócz fosforu, zawiera również 
wapń i siarkę. Nawóz dedykowany pod takie uprawy jak: rzepak ozimy, a także 
inne gatunki z rodziny kapustowatych, zboża ozime i jare, kukurydza, ziemniaki, 
buraki cukrowe, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna) oraz 
rośliny bobowate (soja, groch i in.).

GRUPA AZOTY Holist NK 
10-31

10 %  N  
31 %  K2 O
28 % SO3

Holist® agro NK 10-31 jest nawozem azotowo-potasowym z siarką, przeznaczonym 
do stosowania na wszystkich glebach i pod różne rodzaje upraw. Można go stoso-
wać zarówno wiosną, do pogłównego zasilania upraw ozimych oraz przedsiewnego 
nawożenia gatunków jarych, jak i jesienią, zwłaszcza do przedsiewnego nawożenia 
rzepaku ozimego, szczególnie na stanowiskach mało zasobnych w azot, gdzie 
przedplonem były zboża, stosowano niskie nawożenie azotem lub nie zastosowano 
azotu na słomę. Nawóz można także wykorzystać do nawożenia użytków zielonych.

GRUPA AZOTY Holist PK 15-30 15% P2 O5
30% K2O
9% CaO
8% SO3

Holist® agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie 
roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Nawóz ten jest polecany 
w pierwszej kolejności do rzepaku ozimego i jarego, buraków, ziemniaków i roślin 
strączkowych. Efektywny jest również w uprawie warzyw wymagających dobrego 
zaopatrzenia w potas np. kapustne, marchew, seler, szpinak.
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GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
6% Cao
12% SO3

200-350 kg/ha fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY fosfarm 4-8-21 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
5% Cao
12% SO3

200-350 kg/ha fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY Salmag® 

N(CaO,MgO) 
27(3-4) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym:
 13,5% w formie amonowej 
i 13,5% w formie azota-
nowej. 
Zawiera także 3,0% wapnia 
rozpuszczalnego w wodzie 
(CaO) oraz 4,0% magnezu 
całkowitego (MgO).
Gęstość nasypowa: 1kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
ziemniak bez obornika: 
370-440 (b. małe i małe), 
480-520 (średnie), 
550-630 (duże, b. duże) 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym. 

Salmag® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach zabarwio-
nych od beżu do brązu. Granule posiadają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną 
i twardość, dzięki czemu nawóz nie zbryla się i nie kruszy. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), główne atuty to Salmag®:  
• daje możliwość wysiewu nawet do 40 m, związana z tym mniejsza eksploatacja 

maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zawartość dwóch form azotu – amonowej i saletrzanej w równych ilościach spra-
wia, że w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny 
nawóz azotowy stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszyst-
kie rośliny uprawne, na użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

GRUPA AZOTY ZAKsan® 

N 32, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 32,0% azotu 
(N), w tym:
 w formie amonowej 16,0% 
i w formie azotanowej 
16,0%. Zawiera wapń 
i magnez.
Gęstość nasypowa: ok. 0,96 
kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha: 
ziemniak bez obornika: 
310-370 (b. małe i małe), 
410-440 (średnie), 
470-530 (duże, b. duże). 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan® to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY ZAKsan®33,5 

N 33,5, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 33,5% azotu 
(N), w tym:
 w formie amonowej 16,8% 
i w formie azotanowej 
16,7%. Zawiera wapń 
i magnez.
Gęstość nasypowa: 
ok. 0,92 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha: 
ziemniak bez obornika: 
310-370 (b. małe i małe), 
410-440 (średnie), 
470-530 (duże, b. duże)
Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowa-
ne z terenowym doradcą rolnym.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan®33,5 
to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomi-
towej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®33,5:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY Salmag 
z borem® 

N(CaO,MgO,B) 
27(3-4-0,20)  

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
 w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 3,0% 
wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO), 4,0% 
magnezu całkowitego (MgO) 
oraz 0,2% boru (B) bardzo 
dobrze przyswajalnego, czyli 
rozpuszczalnego w wodzie. 
Gęstość nasypowa: 1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
ziemniak bez obornika: 
370-440 (b. małe i małe), 
480-520 (średnie), 
550-630 (duże, b. duże) 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Salmag z borem® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie 
zbrylający się trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (kl. ziarno-
wa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 40 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Salmag z borem® jako uniwersalny nawóz azotowy, zaleca się stosować w pierwszej 
kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku, jak 
i bez obornika. Zaleca się stosować go także pod inne okopowe (ziemniak, marchew 
pastewna), rośliny motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa 
kapustne i korzeniowe) i sadownictwie.
Salmag z borem® zaleca się także stosować na gleby ubogie w bor, których Polsce 
jest ponad 80%. 
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GRUPA AZOTY Salmag 
z siarką® 
N(CaO,S) 
27(6,6-4,8) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 6,6% 
wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO) i 4,8% siarki 
całkowitej (S).
Gęstość nasypowa: 
1,1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, przykładowo: 
ziemniak bez obornika: 
370-440 (b. małe i małe), 
480-520 (średnie), 
550-630 (duże, b. duże). 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Salmag z siarką® to nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu 
od białej do szarej. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się 
trwale.   Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% 
granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z siarką®: 
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów, 
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Siarka 
siarczanowa uodparnia rośliny i zabezpiecza je w ten składnik już od początku 
wiosennej wegetacji. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych 
ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno - glebowych jest to uni-
wersalny nawóz azotowy. 

GRUPA AZOTY Salmag®20Mg 
plus 
N(MgO) 20(8) 

Nawóz zawiera 20,0% azotu 
(N), w tym:  
w formie amonowej 10,0%  
i w formie azotanowej 
10,0%. Zawiera także 8% 
magnezu całkowitego 
w przeliczeniu na (MgO). 
Gęstość nasypowa: 1kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu w kg/
ha, (stosować w dawkach dzielo-
nych dostosowanych do potrzeb 
nawozowych roślin):
ziemniak bez obornika: 
200-250 (b. małe i małe), 
300-350 (średnie), 
400-450 (duże, b. duże)
Z dawką 400 kg/ha nawozu 
dostarczamy roślinom ok.: 
80 kg N oraz 24 kg MgO. 
W zależności od potrzeb, 
w trakcie wegetacji uzupełnić 
np.. ZAKsan®33,5 lub Pulan®, 
lub Saletra Amonowa 32. 

Salmag®20Mg plus  to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek 
(klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 3-6 mm), Salmag®20Mg plus:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości, związana z tym mniejsza eksplo-

atacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Salmag® 20 Mg plus to uniwersalny nawóz azotowy, który może być stosowany 
przedsiewnie i pogłównie od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża 
ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz 
w uprawie warzyw i sadownictwie. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®5 5% N amonowy  
15% P2O5
30% K2O
2% MgO
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin. 

Stosunek fosforu do potasu to 1:2. Idealny nawóz na gleby o niskiej i bardzo niskiej 
zawartości potasu.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®6 6% N  amonowy  
20% P2O5
30% K2O
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Szczególnie polecany na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm.

GRUPA AZOTY POLIFOSKA-
®KRZEM

6% N  amonowy  
12% P2O5
34% K2O
10% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Nawóz wzbogacony  o krzem! Krzem korzystnie wpływa na pobieranie fosforu, od-
grywa dużą rolę w budowie mechanizmów odporności na stresy. Idealny na gleby 
ubogie w potas (gleby lekkie i średnie).  
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

PLUS
5%  N  amonowy  
10% P2O5
20% K2O
7% MgO
9 % SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowa-
nia na gleby ubogie w potas i magnez. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując 
przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 15-20 cm. 

GRUPA AZOTY Siarczan 
Amonu:
AS 21 macro
AS 21 select

Nawóz zawiera: Azot całko-
wity (amonowy) 21%
Siarka siarczanowa 24% S 
(60% SO3) – całkowicie 
rozpuszczalna w wodzie

Zalecane dawki kg/ha na 
w zależności od potrzeb nawo-
żenia azotem:
ziemniak na oborniku: 100 (bar-
dzo małe i małe), 150 (średnie) 
- zalecana dawka obornika pod 
ziemniaka 25 t/ha, 
ziemniak bez obornika: 
150 (bardzo małe i małe), 
200 (średnie). Zalecana dawka 
siarczanu amonu AS 21 nie 
pokrywa potrzeb nawozowych 
azotem, a jest wiosenną dawką 
startową, by zabezpieczyć rośli-
ny głównie w siarkę; na glebie 
o średnich potrzebach nawo-
żenia azotem z dawką 250 kg 
siarczanu amonu na rzepak 
wprowadzamy 52 kg azotu i 60 
kg siarki (S), czyli 150 kg SO3
Nie przekraczać dawki 400 kg/
ha siarczanu amonu.

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

Pamiętajmy, że największe i coraz bardziej powszechne niedobory siarki w glebie 
występują wczesną wiosną, po jej zimowym wymyciu z gleby. Stosowanie siar-
czanu amonu AS 21 powoduje dobre ukorzenienie roślin, zwiększa dynamikę ich 
wzrostu już we wczesnych fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność, 
decyduje więc o wzroście plonu i poprawie jego jakości.
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GRUPA AZOTY Saletrzak 27 
makro
N(CaO, MgO) 
27(2,4)

Nawóz zawiera: 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) rozpuszczal-
nego w wodzie
co najmniej 4% (m/m) tlenku 
magnezu (MgO) całkowitego

Zalecane dawki kg/ha na każde 
10 ton bulw
w zależności od potrzeb nawo-
żenia azotem,
ziemniak na oborniku: 110 (bar-
dzo małe i małe), 130 (średnie), 
150 (duże i bardzo duże) - za-
lecana dawka obornika pod 
ziemniaka 25 t/ha.
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. 
Gęstość nasypowa: 1,0 kg/dm3

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

Nawóz zawiera: 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) rozpuszczal-
nego w wodzie
co najmniej 4% (m/m) tlenku 
magnezu (MgO) całkowitego

Zalecane dawki  kg/ha na każde 
10 ton bulw
w zależności od potrzeb nawo-
żenia azotem,
ziemniak na oborniku: 110 (bar-
dzo małe i małe), 130 (średnie), 
150 (duże i bardzo duże) - za-
lecana dawka obornika pod 
ziemniaka 25 t/ha.
ziemniak bez obornika: 
150 (bardzo małe i małe), 
167 (średnie), 185 (duże i bar-
dzo duże).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżo-
wego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią nie mniej 
niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak 27 standard to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomito-
wej, zawierającej wapń i magnez. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

GRUPA AZOTY 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 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 prze-
kraczać 250 kg/ha, w formie 
roztworu do dolistnego dokar-
miania: 320 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 od-
czynie 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 PULGRAN®

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

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna prze-
kraczać 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 kwa-
śnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.

• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń 
mechanicznych.

• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

GRUPA AZOTY RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu saletrza-
no-mocznikowego.
Roztwór produkowany 
jest w trzech rodzajach 
dostosowanych do różnych 
temperatur transportu i prze-
chowywania.  
Zawartość azotu całkowitego 
– 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne 
formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

Stosowany do nawożenia przed-
siewnego 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 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 systema-
tycznie 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 RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Roztwór saletrzano-moczni-
kowy z siarką otrzymywany 
na bazie roztworu saletrza-
no-mocznikowego i roztwo-
ru 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.
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GRUPA AZOTY 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 w zależności od 
potrzeb nawożenia azotem:
ziemniak na oborniku: 100 (bar-
dzo 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 zbryla-
jący się trwale.
Gęstość nasypowa: selekcjonowany: 1,035 kg/dm3, makro: 1,025 kg/dm3

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

27% (m/m) azotu (N) całko-
witego w formie:
azotu (N) amonowego 13,5% 
(m/m)
azotu (N) azotanowego 
13,5% (m/m)
co najmniej 2% (m/m) tlenku 
wapnia (CaO) rozpuszczal-
nego 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 (bar-
dzo małe i małe), 130 (średnie), 
150 (duże i bardzo duże),
ziemniak bez obornika: 
150 (bardzo małe i małe), 
167 (średnie), 185 (duże i bar-
dzo 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 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 (bar-
dzo małe i małe), 130 (średnie), 
150 (duże i bardzo duże),
ziemniak bez obornika: 
150 (bardzo małe i małe), 
167 (średnie), 185 (duże i bar-
dzo duże).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżo-
wego, 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 PULGRAN® S 
Siarczan mocz-
nikowo–amo-
nowy 

Azot całkowity – 36% N 
Azot amonowy – 6% N 
Azot amidowy – 30% N 
Siarka –  8,4 S 

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego. 
Nawóz zalecany do wiosennego 
nawożenia wszystkich roślin 
uprawnych. 

• Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej) oraz siarkę w formie 
siarczanowej. 

• Wyjątkowo przydatny w uprawie roślin siarkolubnych. 
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopo-

wych. 
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych. 
• Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę. 

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 stanowi-
skach. 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. OPTIPLON 4       

NOWOŚĆ

NAWÓZ NPK (S)     
4-14-30-(8)

• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych
• oprócz bieżącego nawożenia nawóz może być rekomendowany także do korekty 

zasobności gleby
• wysoka koncentracja składników pokarmowych; optymalny stosunek P do K
• nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów idealnie dostosowa-

ny do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych 
dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na 
wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem

• wysoka koncentracja składników odżywczych = mniej przejazdów rozsiewacza
• obecność siarki przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania azotu

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 użyt-
ków 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, czo-
snek 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 użyt-
ków 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, rzepa-

ku, 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

LUVENA S.A. LUBOPLON®

MAG-MAKS 
20-35 

NOWOŚĆ

20 MgO – 35 SO3 • zalecany  do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych 
w magnez i siarkę

• nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego  i pszenicy ozimej, 
a także buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy oraz na plantacjach wielo-
letnich 

• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występu-
je wymywanie magnezu. 

• nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać 
z glebą

• na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie 
wczesnojesiennym a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu 
składników

• w stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwięk-
szyć o 50%

• w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany 
także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania 
roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu

• na plantacjach wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną 
(przed ruszeniem wegetacji roślin) 

• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych daw-
kach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu

POLCALC Polcalc III 
Generacji

98% CaCO3 500 kg·ha-1 Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapiennej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren 
mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii techno-
logicznej, powstają granule nawozu o blisko stuprocentowej reaktywności. Jest to 
najlepszy granulowany nawóz wapienny dla ziemniaka. Roślina ta wykazuje bardzo 
pozytywną reakcję na pogłówne zastosowanie granulatu, który może  znacząco 
zwiększyć jej możliwości plonotwórcze.

POLCALC SuperMag 55% CaCO3, 42% MgCO3 500 kg·ha-1 Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapniowo-magnezowej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  
50% ziaren mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej 
linii technologicznej, powstają granule nawozu o   stuprocentowej reaktywności. 
Jest to najlepszy granulowany nawóz wapniowo-magnezowy dla ziemniaków, które 
wykazują bardzo pozytywną reakcje na pogłówne zastosowanie granulatu. Nawóz 
ten może  znacząco zwiększyć możliwości plonotwórcze. 

POLCALC bi calc+ 98% CaCO3 z dodatkiem 
kwasów humusowych oraz 
bakterii z rodzaju Bacillus

500 kg·ha-1 Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości mączki wapiennej wzbogaconej 
o związki humusowe oraz bakterie z rodzaju Bacillus, które przyspieszają rozkład 
resztek pożniwnych, wiążą azot atmosferyczny oraz uruchamiają uwsteczniony fos-
for zawarty w glebie. Mączka wapienna wykorzystana do produkcji tego innowacyj-
nego granulowanego nawozu wapniowego została ekstremalnie rozdrobniona - 100% 
cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren mączki jest wielkości 
poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii technologicznej, powstają 
granule nawozu o  stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulowany 
nawóz wapienny dla ziemniaków. Roślina ta wykazuje bardzo pozytywną reakcję na 
pogłówne zastosowanie granulatu, który może znacząco zwiększyć  jej możliwości 
plonotwórcze. Bakterie z rodzaju Bacillus dodane do nawozu pobierają i asymilują 
azot atmosferyczny zwiększając zawartość tego pierwiastka w glebie oraz powodują 
uruchomienie dla roślin uwstecznionego fosforu zawartego w glebie. 

GOUDENKOR-
REL

Belenus 47,0% SO3 
13,7% K2O
17,3% CaO
5,4%  MgO

100 - 150 kg·ha-1 przed sadze-
niem ziemniaków.

Innowacyjny nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego polisul-
fatu, w unikalnej innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. Belenus 
ma wysoki udział dobroczynnej siarki siarczanowej, która wpływa na polepszenie 
warunków wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz istotnie wpływa na wzrost plonu ziem-
niaka i zwiększa zawartość  skrobi. Jest on niezastąpionym i unikalnym źródłem 
ekologicznego potasu o działaniu przedłużonym do 20 dni. Granulowany nawóz 
Belenus cechuje się całkowitą rozpuszczalnością oraz brakiem efektu zasolenia i za-
kwaszenia gleby. Ponadto zwiększa efektywność azotu nawozowego i glebowego.

GOUDENKOR-
REL

Vervactor 32,6% K2O
22,6% SO3
9,06% CaO
2,89% MgO

200 - 250 kg·ha-1 przed sadze-
niem ziemniaków.

Innowacyjny granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z prze-
tworzonego polisulfatu w unikalnej innowacyjnej technologii – G2D Nodens 
TechnologyTM. Vervactor dostarcza łatwo przyswajalnego i w pełni rozpuszczalnego 
potasu w formie siarczanowo chlorkowej. Jest nawozem o przedłużonym do 50 dni 
uwalnianiu pierwiastków. Nawóz zapewnia szerokie spektrum pokrycia zapotrze-
bowania ziemniaków na niezbędne pierwiastki mineralne. Vervactor jest nawozem 
w pełni rozpuszczalnym w roztworze glebowym. Nie powoduje zakwaszenia i zaso-
lenia gleby. Optymalna dawka nawozu zastosowana w uprawie ziemniaków powo-
duje istotny przyrost plonu bulw oraz korzystnie wpływa na zawartość skrobi.
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GOUDENKOR-
REL

PKSplus 11,4%  P2O5  22% K2O    
19,9% SO3   14,9% CaO      
4% MgO      1,6% Na2O

200 - 250 kg·ha-1 przed sadze-
niem ziemniaków.

Idealny nawóz wieloskładnikowy o zbalansowanym udziale fosforu, potasu, siarki, 
wapnia i magnezu w pojedynczej granuli. Nawóz cechuje pełna rozpuszczalność 
i całkowita bioprzyswajalność pierwiastków niezbędnych w nim zawartych.  
PKSplus nie powoduje zakwaszenia oraz zasolenia gleby. Stwierdzono znaczny 
przyrost plonu ziemniaków po jego zastosowaniu w sugerowanej dawce. Nawóz 
wpływa korzystnie na cechy ich jakościowe– zawartość skrobi w bulwach.  

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 sto-
sować zarówno przedsiewnie 
jak i pogłównie pod któryś 
z zabiegów pielęgnacyjnych. 
Warunkiem skuteczności tego 
zabiegu jest wymieszanie na-
wozu z glebą lub nawodnienie 
plantacji. 

Bontar jest wieloskładnikowym nawozem o niskiej zawartości chlorków przezna-
czonym 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.  Jest to nawóz wyprodukowany na bazie częściowo 
rozłożonych miękkich fosforytów z dodatkiem siarczanów - potasu, amonu i ma-
gnezu. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

TIMAC AGRO Physiomax 975 Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

200-400 kg/ha Physiomax zawiera łatwo przyswajalny wapń Mezocalc, który korzystnie wpływa 
na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia organicznego. Kompleks 
Physio+  poprawia wigor roślin oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa 
pobieranie fosforu i potasu. Rozwiązanie polecane na stanowiska wysoko zasobne 
w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego nawożenia NPK.

TIMAC AGRO Physactiv +1 Kompleks Physactiv+
CaO 29%
MgO 12%
SO3 12%

200-600 kg/ha Physactiv+1 zawiera siarkę, magnez i wapń oraz kompleks biostymulujący 
Physactiv+, który poprawia żyzność, stabilizuje mikro pH oraz  pobudza życie 
mikrobiologiczne gleby co przyczynia się do zwiększenia  dostępności składników 
pokarmowych dla roślin. Physactiv +1 poprawia także rozwój systemu korzenio-
wego, wspomaga pobieranie wapnia przez rośliny oraz wpływa pozytywnie na 
kiełkowanie. 

TIMAC AGRO Sulfammo 23 
N-PROCESS

Kompleks N-PROCESS
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 23% (11% amonowy, 12% 
amidowy)
MgO 3%
SO3 31%

200-300 kg/ha Sulfammo 23 N-PROCESS to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. 
Zawiera także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń - Mezocalc. Dzięki komplek-
sowi N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin 
azotem z poziomu samego azotu, gleby oraz fi zjologii roślin. N-PROCESS bezpo-
średnio podnosi wielkość i jakość plonu. Polecany w uprawach wymagających 
szybkiego efektu działania.

TIMAC AGRO Eurofertil 33 
N-PROCESS

Kompleks N-PROCESS
Mezocalc (CaCO3) 14%
N 8% (5% amonowy, 
3% amidowy)
P2O5 8% 
K2O 17%
MgO 3%
SO3 37%
B 0,15%
Zn 0,1%

Przed sadzeniem 300-600 kg/ha
Formowanie łodyg 
200-300 kg/ha

Nawóz z optymalną formą potasu dla roślin wrażliwych na chlor. Azot występuje 
w dwóch formach (amonowej i amidowej). Zawartość magnezu, siarki oraz kom-
pleksu N-PROCESS wpływają na wyższą efektywność  odżywiania azotem poprzez 
wspomaganie rośliny pochodną indolu (pobieranie i przetwarzanie azotu) oraz 
zabezpieczenie go siatką organiczno-wapniową przed ulatnianiem i wymywaniem. 
Dodatek mikroelementów oraz odżywczego wapnia gwarantuje wysoki plon oraz 
jego lepszą jakość

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
30 Horti

Kompleks 
Physio+
Mezocalc
(CaCO3) 18%
N 5% 
P2O5 10% 
K2O 15%
MgO 3%
SO3 37%
B 0,15%
Zn 0,1%

Przed sadzeniem 300-600 kg/ha
Formowanie łodyg 
200-300 kg/ha

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach wrażliwych na chlor. Zawiera 
azot w formie amonowej. Magnez i siarka wpływają na wyższą efektywność odży-
wiania. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji w formule TOP-PHOS oraz kompleks 
Physio+.  Dodatek mikroelementów oraz odżywczego wapnia (Mezocalc) gwaran-
tuje wysoki plon oraz jego lepszą jakość.

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
51 NPK

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 21%
N 4% (forma amonowa)
P2O5 10% 
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
B 0,2%
Zn 0,15%

300-500 kg/ha Eurofertil Top 51 NPK to uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu, siarki, 
boru i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny 
kompleks Physio+ stymuluje harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność 
roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpie-
czony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków 
nierozpuszczalnych w wodzie. 

N A W O Z Y  D O L I S T N E
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ADOB® ADOB® Mikro 
Ziemniak

N-5%, P2O5-5%, K2O-10%, 
MgO-3%, SO3-6,3%, B-4%, 
Cu-0,2%, Fe-0,1%, Mn-4%, 
Mo-0,01%, Zn-0,2%

1-zabieg: 4 kg/ha zakrywanie mię-
dzyrzędzi(BBCH 31-39), 2-zabieg: 
4 kg/ha zawiązywanie bulw
(BBCH 40-49), 3-zabieg: 3 kg/ha 
rozwój owoców(BBCH 70-73)

ADOB® Mikro Ziemniak to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczo-
ny do nawożenia ziemniaków. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpusz-
czalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany  i dostosowany do potrzeb 
pokarmowych ziemniaków. Wpływa na wzrost ilościowy i jakościowy plonu (m.in. wyższa 
SM i zawartość skrobi). Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB® Profi t 
10-40-8

N-10%, P2O5-40%, K2O-8%, 
MgO-3%, SO3-2,3%, B-0,05%, 
Cu-0,1%, Fe-0,05%, Mn-0,1%, 
Mo-0,01%, Zn-0,1%

1-zabieg: 2 kg/ha zakrywanie mię-
dzyrzędzi(BBCH 31-39), 2-zabieg: 
4 kg/ha zawiązywanie bulw
(BBCH 40-49),

Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego ziemniaka nawozem ADOB® Mikro Ziemniak.
Wysoka zawartość fosforu wspomagająca proces tuberyzacji. Mikroelementy schelatowane 
EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB® Profi t 
4-12-38

N-4%, P2O5-12%, K2O-38%, 
MgO-2,3%, SO3-1,8%, 
B-0,05%, Cu-0,1%, Fe-0,05%, 
Mn-0,1%, Mo-0,01%, Zn-0,1%

zabieg: 4 kg/ha rozwój owoców
(BBCH 70-73)

Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego ziemniaka nawozem ADOB® Mikro Ziemniak.
Wysoka zawartość potasu regulująca gospodarkę wodną i zmniejszająca ryzyko stresu suszy. 
Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).
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ADOB® ADOB® Profi t 
18-18-18

N-18%, P2O5-18%, K2O-18%, 
MgO-1%, SO3-0,9%, B-0,05%, 
Cu-0,1%, Fe-0,05%, Mn-0,1%, 
Mo-0,01%, Zn-0,1%

1-zabieg: 2  kg/ha faza 4-6 liści
(BBCH 14-16), 
2-zabieg: 2 kg/ha zakrywanie 
międzyrzędzi(BBCH 32-39)

Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego buraków nawozem ADOB® Mikro Burak.
Zrównoważony stosunek N, P, K. Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

AGROSIMEX ASX Plus Gama nawozów makro i mikro-
elementowych w zależności od 
potrzeb o zwiększonej zawarto-
ści 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 Nutri Efekt 
Fosfor plus

3,8% N
19% P2O5
2,3% Zn
3,2% Mn
7,4% SO3

W fazie wiązania bulw, 
10-14 dni później

Nawóz fosforowy z cynkiem i manganem. Poprawia wiązanie i wielkość bulw.

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 pokarmo-
wych.

AGROSIMEX Bolero 9,2% B 120 g/l
Bor w postaci dziesięciowodne-
go pentaboranu sodu
Dodatek sorbitolu zapewnia 
szybkie pobieranie B i włą-
czanie w metabolizm

Po wytworzeniu pokroju krzaka, 
powtórzyć zabieg po 
14 dniach – 
1,5 l/ha w 300 l wody.

Uzupełniające odżywianie borem.

AGROSIMEX ASX  complex B 1,1%
Cu 1,3%
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 opry-
sku w 200–300 l wody.

Nawóz mikroelementowy. 

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 mikroskład-
ników z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie  i poprawia jego wykorzystanie. 
Stosowany dolistnie likwiduje niedobory wapnia i siarki, zdecydowanie podnosi 
plony i ich jakość  

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB® 
Organic 
Folium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 12,0% (m/m) 
min 132 g/l,
azot całkowity (N) 2,1 (m/m),
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 min. 2-5 zabiegów 
oraz każdorazowo w razie wy-
stąpienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Ziemniaki: Wykonać min. 
2-5 zabiegów: pierwszy w fazie 
10-20% zakrycia międzyrzędzi, 
następne co 10-14 dni.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Organic Folium+   
z zabiegami fungicydowymi 
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów)
• Wzrost zawartości skrobi. 
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ 
naturalne 
aminokwasyo asy

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/332/2016

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m) min 52 g/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 min. 2-5 zabiegi 
oraz każdorazowo w razie wy-
stąpienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Ziemniaki: Wykonać min. 2-5 
zabiegów: pierwszy w fazie 30% 
zakrycia międzyrzędzi, 
następne co 10-14 dni.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
L-Amino+ z zabiegami fungi-
cydowymi oraz odżywianiem 
dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 
i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-
sektycydów).
• Wzrost zawartości skrobi. 
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016
www.agro-sorb.com
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BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Ca Amino+ Ca

Szybko przyswa-
jalny wapń (Ca) 
i bor (B) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 4,75% (m/m), 
- azot całkowity 5,0% (m/m), 
- wapń (CaO) 8,0% (m/m), 
- bor (B) 0,2% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 l/ha, ilość wody: 
200-300 L/ha
– wykonać min. 2-5 zabiegi. 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 lwody).
Ziemniaki: Wykonać min. 
2-5 zabiegów: pierwszy w fazie 
30% zakrycia międzyrzędzi, 
następne co 7-14 dni z wyłącze-
niem kwitnienia.
4-5 tygodni przed zbiorem 
w celu zwiększenia jakości prze-
chowalniczej.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zwiększona trwałość przechowalnicza.
• Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
• Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
• Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ B o

Szybko 
przyswajalny 
bor (B) + natural-
ne aminokwasy 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m), 
azot (N) 3,0% (m/m), 
bor (B) 5,0% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
0,6-1,5 l/ha, ilość wody: 
300-500 l/ha
– wykonać min. 2-3 zabiegów.
Optymalne stężenia: 0,2-0,3% 
(200-300 ml na 100 l wody).
Ziemniaki: Wykonać min. 
2-3 zabiegi do początku kwit-
nienia.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek.
• Prawidłowy wzrost organów generatywnych.
• Lepsze kwitnienie i owocowanie.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/565/2021.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ K Amino+ K 

Szybko przyswa-
jalny potas (K) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m), 
azot (N) 1,0% (m/m), 
potas (K2O) 24,0% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
2-3 l/ha, ilość wody: 
300-500 l/ha
– wykonać min. 2-3 zabiegów. 
Optymalne stężenia: 0,3-0,4% 
(200-400 ml na 100 l wody).
Ziemniaki: Wykonać min. 2-3 
zabiegi: pierwszy zabieg wyko-
nać w fazie wiązania się pąków 
kwiatowych, następnie 
dwa zabiegi co 7-10 dni 
w fazie intensywnego wzrostu 
bulw.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Lepszy transport wody i składników pokarmowych 
• Łatwe i szybkie dostarczenie potasu do wnętrza tkanek 
• Poprawę wybarwienia owoców, ich wielkość oraz wyrównanie.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Mg 

Szybko przyswa-
jalny magnez (Mg) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
6,0% (m/m), 
azot (N) 6,0% (m/m), 
magnez (MgO) 10,0% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
2-3 l/ha, ilość wody: 
300-500 l/ha
– wykonać min. 2-3 zabiegów. 
Optymalne stężenia: 0,3-0,4% 
(200-400 ml na 100 l wody).
Ziemniaki: Wykonać min. 
3-5 zabiegów: pierwszy zabieg 
wykonać w fazie formowania 
pędów bocznych, 1-2 zabiegi 
w trakcie tworzenia bulw oraz 
1-2 zabiegi w fazie tworzenia 
kwiatostanów.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zwiększenie zawartości chlorofi lu w roślinie.
• Łatwe i szybkie dostarczenie magnezu do wnętrza tkanek.
• Zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOLCHIM Phosfi k N-3%, P-27%, K-18%, 
B-0,01%, Cu-0,02%, Fe-
0,02%, Mn0,02%, 
Mo-0,001%, Zn--0,02%

1-2 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choro-
by grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

BIOLCHIM Shift B-1%, Cu-0,5% 
Mn-1% Zn-1,5%

2–2,5 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroele-
menty. Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.

CALDENA® Agravita® Aktiv 
48

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

Dawka: zaprawianie bulw - 
0,3-0,6 kg/t, nawożenie dolistne 
- 0,5 kg/ha. Termin: od pełnych 
wschodów do fazy tworzenia 
się pędów.

Nawóz o wielofunkcyjnym zastosowaniu; przeznaczony do zaprawiania bulw 
i nawożenia dolistnego. Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka 
i całkowita rozpuszczalność w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością 
przy niskich dawkach. Reguluje wzrost wegetatywny. Stymuluje wzrost systemu 
korzeniowego, zwiększa liczbę łodyg, wspomaga regenerację uszkodzeń herbicydo-
wych i przymrozkowych, szybko poprawia wigor i kondycję roślin, zwiększa odpor-
ność na stresy termiczne i wodne. Stymuluje wzrost plonu.

CALDENA® Agravita® Aktiv 
70

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

Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy tworzenia się 
pędów do fazy formowania
bulw.

Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność 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 uszko-
dzenia mechaniczne, zwiększa ilość bulw i poprawia ich parametry jakościowe. 
Stymuluje wzrost plonu.
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CALDENA® Agravita® Mn 
EDTA Plus

Mangan (Mn) 8% schelato-
wany przez EDTA
 + Zn - 2%, N - 5%, 
MgO - 4%

Dawka 0,5-1 kg/ha.
Termin: od pełnych wschodów 
do fazy formowania  bulw.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej tech-
nologii aktywizującej pobieranie składników. Stała formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, wyższa przyswa-
jalność i szybsza dostępność dla roślin, maksymalna efektywność przy niskich 
dawkach. Reguluje procesy przemiany materii, zwiększa intensywność fotosyntezy, 
poprawia cechy kulinarne bulw, przeciwdziała nagromadzaniu azotanów, ogranicza 
podatność ziemniaka na choroby grzybowe. 

CALDENA® Agravita® 
Micro

Bor (B) 0,3%, 
Miedź (Cu) 1,28%, 
Mangan (Mn) 5,7%,
 Cynk (Zn) 3,2%, 
Azot (N) 3,8%

Dawka: 0,75-1,5 l/ha.
Termin: od pełnych wschodów 
do fazy formowania bulw.

Kompleksowy nawóz mikroelementowy. Płynna formulacja, optymalnie zbilanso-
wany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, szybka przyswajalność. 
Usprawnia prawidłowy wzrost i rozwój roślin, zwiększa syntezę chlorofi lu i in-
tensywność fotosyntezy, optymalizuje wykorzystanie makroelementów, zwiększa 
odporność mechaniczną i zdrowotność, wpływa na prawidłowe tworzenie i rozwój 
elementów struktury plonu.

CALDENA® Agravita® Bor 
15

B - 15%, N- 4,7% Dawka 1-2 l/ha.
Termin: od pełnych wschodów 
do fazy intensywnego wzrostu 
bulw.

Nawóz borowy. Bor w postaci boroetanoloaminy. Płynna formulacja, szybka i całko-
wita rozpuszczalność w wodzie,  doskonała mieszalność. Powoduje lepsze zawiązy-
wanie 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® 
Complete

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

Dawka: 2-3 kg/ha.
Termin:
od pełnych wschodów do fazy 
intensywnego wzrostu bulw.

Nawóz o zrównoważonym składzie NPK z mikroelementami. Stała formulacja, 
szybka i całkowita rozpuszczalność 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 roślin i podtrzymuje witalność roślin, podnosi odporność na 
niekorzystne warunki środowiska, kształtuje wielkość i skład chemiczny bulw.

CALDENA® Agravita® 

Potasowa
NO3 – 9,4%, P2O5 - 13%, 
K2O - 40%, MgO - 2%, 
B - 0,01%, Cu - 0,006%*, 
Fe - 0,032%*, Mn - 0,02%*, 
Mo - 0,004%, Zn - 0,008%*
*schelatowane przez EDTA

Dawka: 2-4 kg/ha.
Termin: od pełnych wschodów 
do fazy intensywnego wzrostu 
bulw.

 Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu z mikroelementami. Stała formulacja, 
szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, efektywne współdziałanie makro 
i mikroelementów.  Reguluje gospodarkę wodną roślin i zmniejsza wrażliwość na 
suszę, zwiększa udział bulw dużych w plonie ogólnym, ogranicza tendencję do 
ciemnienia i po uderzeniowej 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%*
*schelatowane przez EDTA

Dawka 2-3 l/ha. 
Termin: od pełnych wschodów 
do końca fazy kwitnienia.

Nawóz o wysokiej  zawartości potasu i siarki. Płynna formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie. Zawiera nowoczesną formę siarki o właściwościach 
antyseptycznych. Poprawia zdrowotność, optymalizuje wykorzystanie nawożenia 
azotowego, ogranicza nagromadzanie azotanów i cukrów redukujących, co popra-
wia jakość technologiczną ziemniaka, zwiększa w bulwach zawartość białka przy-
swajalnego, karotenu, witaminy C, skrobi.

CALDENA® Agravita® Siar-
czan Magnezu 
Siedmiowodny

MgO - 16%, SO3 - 32% Stężenie: 5% (10 kg/200 l 
wody).
Termin: w całym okresie we-
getacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Stała formulacja, postać grubego kryształu o unikato-
wej czystości. Wyróżnia się najwyższą jakością oraz błyskawiczną
i całkowitą rozpuszczalnością w wodzie. 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. 

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

Stosować 1,0 l/ha po pierwszym 
tygodniu od pełnych wschodów.
W przypadku lekkich, bezob-
jawowych niedoborów można 
dwukrotnie zastosować 0,5 l/ha 
w okresie wiosennoletnim.

Uderzeniowa dawka cynku.
Zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz odporność roślin poprzez dostarcze-
nie 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 wscho-
dów 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 dosta-
tecznej, aby uzyskać pokrycie 
łodyg. Stosować zgodnie 
z wymaganiami i powtórzyć po 
10-14 dniach

W ograniczaniu zaburzeń związanych z niedoborem wapnia. 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 kombina-
cji dwóch form tego pierwiastka.
Wysoka rozpuszczalność w wodzie – lepsze wnikanie do wnętrza roślin
• Niski punkt higroskopijności – mniej wody potrzeba roślinie do pobrania pier-

wiastków
• Dwie formy magnezu pozwalają jednocześnie szybko uzupełnić niedobory jak 

i rozłożyć ich pobieranie w czasie
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex
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GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

Effi cie-N-t 28 Płynny nawóz azotowy 
w formie amidowej na 
bazie polimerów mocznika 
o zmiennej długości

20 l/ha, zalecana ilość wody 
100-300 l/ha,
stosować po kwitnieniu

Wyjątkowa wydajność (20 l odpowiada 150 kg standardowego nawozu azotowego 
typu CAN), pełne wykorzystanie azotu, stabilne uwalnianie do 8 tygodni, dostęp-
ność niezależna od pogody, doskonałe przyleganie do liści, brak poparzeń, stabilne 
i wysokie plonowanie

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

10 l/ha w fazie zawiązywania 
bulw, zalecania ilość wody 
100 – 300 l/ha 

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby; 
wyraźnie większy i silniejszy system korzeniowy, lepsza przyswajalność składni-
ków pokarmowych przez rośliny lepsza kondycja i odporność roślin, możliwość 
łączenia środka z płynnymi nawozami dolistymi.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®

NUTRI NPK 
8,5-10,5-36 
(Mg; S) + 
mikro

Azot (N) całkowity:  
8,5% m/m
Azot (N) azotanowy:  
8,5% m/m
Pięciotlenek fosforu P2O5 
(rozpuszczalny w wodzie): 
10,5%
Tlenek potasu K2O (rozpusz-
czalny w wodzie): 36% m/m
Tlenek magnezu MgO 
(całkowity): 2,5% m/m
Trójtlenek siarki SO3(S) 
(rozpuszczalna w wodzie): 
6,25 (2,5) % m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) 
EDTA (0,05), Żelazo (Fe) 
EDTA (0,05), Mangan (Mn) 
EDTA (0,01), Molibden 
(0,001) Cynk (Zn) EDTA 0,03

Zakrycie międzyrzędzi
Bulwy osiągają 20-30% masy
Bulwy osiągają 40% masy
Bulwy osiągają 50-60% masy
Bulwy osiągają 70% masy
Bulwy osiągają 80-90% masy
w dawce 2-4 kg/ha

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną elimi-
nację jego niedoborów;

• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych 
(Mg i S);

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®

NUTRI NPK 
12-46-10 + 
mikro

N (azot całkowity): 12% m/m
N (azot amonowy): 9% m/m
N (azot azotanowy): 3% m/m
P2O5 (rozpuszczalny w wo-
dzie): 46% m/m
K2O (rozpuszczalny w wo-
dzie): 10% m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) 
EDTA (0,05), Żelazo (Fe) 
EDTA (0,05), Mangan (Mn) 
EDTA (0,01), Molibden (Mo) 
(0,001) Cynk (Zn) EDTA 
(0,03)

Faza 3-6 liści (jesień), krzewie-
nie, początek wzrostu źdźbła 
w dawce 2-4 kg/ha

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną elimina-
cję jego niedoborów;

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 
AZOTOWE 
CHORZÓW S.A.

AZOPLON® 
NUTRI NPK 
18-18-18 (Mg; 
S) + mikro

N (azot całkowity):  
18% m/m
N (azot amonowy):  
3,5% m/m
N (azot azotanowy):  
5% m/m
N (azot amidowy):  
9,5% m/m
P2O5 (rozpuszczalny w wo-
dzie): 18%
K2O (rozpuszczalny w wo-
dzie): 18% m/m
MgO (całkowity): 2% m/m
SO3(S) (rozpuszczalny w wo-
dzie): 6 (2,4)% m/m
Mikroskładniki: 
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) 
EDTA(0,05), Żelazo (Fe) 
EDTA (0,05), Mangan (Ma) 
EDTA (0,01), Molibden (Mo) 
(0,001) Cynk (Zn) EDTA 
(0,03)

Rozwinięty 3. – 6. liść na pędzie 
głównym
Rozwój pędów bocznych 
w dawce 2-4 kg/ha

• zrównoważona zawartość pierwszorzędowych składników pokarmowych 
(N, P, K);

• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych 
(Mg i S);

• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chela-
tów;

• obecność formy amidowej azotu, zalecanej przy dolistnym dokarmianiu roślin;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

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 uzu-
pełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie ważny w fazach zwiększonego 
zapotrzebowania na magnez i siarkę, również w sytuacjach występowania wi-
docznych 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 man-
ganem. Jest idealnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie ważny 
w fazach zwiększonego zapotrzebowania na magnez i siarkę, również w sytuacjach 
występowania widocznych niedoborów.

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 wscho-
dach 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.
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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

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 niedobo-
rów 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 wzrostu 
po wschodach stosować tydzień 
po całkowitych wschodach 
roślin na plantacji.
Dawka: 15 l/ha.
W celu zwiększenia ilości bulw: 
zastosować w okresie tworzenia 
bulw (tj., kiedy 50% zakończeń 
stolonów ma większą średnicę, 
niż reszta stolonów).
Dawka: 5-10 l/ha.
W celu zwiększania wielkości 
bulw: minimum 2 zabiegi. 
Pierwszy zabieg wykonać w cza-
sie 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.

TIMAC AGRO Fertiactyl 
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13 %
P 5%
K 8%

5 l/ha Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostar-
cza niezbędnych substancji pokarmowych. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktyw-
ność fi zjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu 
korzeniowego.

TIMAC AGRO Fertileader 
Gold BMo

Kompleks Seactiv
B 5,7%
Mo 0,35%

3-4 l/ha Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z kompleksem Seactiv. Gwaran-
tuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie 
składników pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Dzięki zawartości 
mikroelementów stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport asymilatów 
i produkcję białka. Bor i molibden wpływają na lepsze kwitnienie

TIMAC AGRO Fertileader 
Axis

Kompleks Seactiv
N 3%
P 18%
Mn 2,5%
Zn 5,7%

4-5 l/ha Nawóz płynny zawierający P i K oraz mikroelementy Mn i Zn z kompleksem Seac-
tiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa 
pobieranie składników pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Dostarcza 
niezbędnych makro- i mikroskładników potrzebnych w generatywnych fazach 
rozwojowych, stymuluje syntezę skrobi oraz dostarcza odpowiedniej energii nie-
zbędnej do wykorzystania potencjału plonotwórczego.

TIMAC AGRO Fertileader 
Vital – 954

Kompleks Seactiv
N 9%
P 5%
K 4%
B 0,05%
Mn 0,1%
Mo 0,01%
Cu 0,02%
Zn 0,05%
Fe 0,02%

4-5 l/ha Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu, Zn i Fe 
z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty 
stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody oraz transport 
w roślinie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników po-
karmowych niezbędnych dla dobrego wigoru roślin. Produkt stosuje się podczas 
całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i magazynowania białek oraz 
cukrów w organach generatywnych. Poprawia wigor i wzrost roślin oraz stymuluje 
produkcję białek i suchej masy.

TIMAC AGRO Fertileader 
Elite

Kompleks Seactiv
N 9%
K 6%
CaO 12%
B 0,2%

4 l/ha Nawóz płynny zawierający N,K i Ca oraz B z kompleksem Seactiv. Gwarantuje 
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie 
składników pokarmowych i wody. Działa antystresowo, wpływa na wzrost zawar-
tości suchej masy. Wzmacnia epidermę (skórkę) i poprawia jędrność, co wpływa na 
ograniczenie chorób przechowalniczych. Zapewnia wyższe parametry jakościowe 
i handlowe.

TIMAC AGRO Fertileader 
Magnum

Kompleks Seactiv
N 7%
MgO 9%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość 
procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników 
pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na 
podniesienie aktywności fi zjologicznej roślin, m.in. intensyfi kuje fotosyntezę. 
Zwiększa odporność roślin na warunki stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.
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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 sytu-
acjach 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 sytu-
acjach 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-1% C org-10%, ami-
nokwasy roślinne, kwasy 
fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha Działanie na rozwój systemu korzeniowego. Polepsza wchłanianie substancji mine-
ralnych w strefi e korzeń-gleba. Działanie antystresowe.

BIOLCHIM Folicist N org-1,5%- K-6,1% 
C org11%  Glicyna Beta-
ina- 10%

1,5 l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego i wielkość pędów

BIOLCHIM Folifol N org--6%, kompleks 
18 aminokwasów roślinnych
C org-25,2%

2 l/ha Działanie biostymulujące i antystresowe
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnej.  Zwiększa skuteczność 
nawożenia. Działa jako adjuwant dla cieczy roboczej.

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Multi 
Grower

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter, inne symbio-
tyczne mikroorganizmy 
glebowe)

5 – 10 l/ha zaprawianie bulw 
lub 2 – 5 l/ha w fazie zawiązy-
wania bulw

Mikrobiologiczna szczepionka, przeznaczona do stymulacji rozwoju systemu korze-
niowego i wzmacniania odporności roślin w drodze zaprawiania nasion i oprysku 
w początkowym procesie wegetacji. Wspiera zdrowy rozwój roślin już od etapu 
kiełkowania i poprawia ich kondycję w trakcie wzrostu, wyrównuje i przyspiesza 
kiełkowanie nasion, intensyfi kuje tworzenie i rozwój systemu korzeniowego, zwięk-
sza potencjał plonotwórczy, stymuluje regenerację tkanek roślinnych po uszkodze-
niach, poprawia odporność roślin, ogranicza rozwój mikrofl ory patogennej

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy 
huminowe, kwasy fulwowe) 
oraz potas.

0,3 – 0,7 l/ha Zwiększa przepuszczalność błon komórkowych. Poprawia  skuteczność działania 
nawozów mineralnych. Zwiększa pojemność wodną gleb,  zmniejszając zagrożenie 
suszą. Zwiększa dostępność składników pokarmowych w glebie. Zwiększa działa-
nie koloidów glebowych wpływając tym samym na lepszy rozwój roślin.

SUMI AGRO 
POLAND 
Sp. z.o.o.

Kaishi L-aminokwasy pochodzenia 
roślinnego

Dawka: 2 l/ha. Zalecana ilość 
wody: 200-1000 l w zależności 
od uprawy i użytego sprzętu. 
Zalecana ilość zabiegów: 1-2. 
Terminy: Łącznie z zabiegami 
insektycydowymi lub fungicy-
dowymi. W okresach intensyw-
nego wzrostu części nadziemnej 
i formowania bulw.
Odstęp między zabiegami: 
10-14 dni.

Stymuluje wzrost i rozwój roślin uprawnych.
Widocznie poprawia plonowanie.
Wspomaga rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej.
Zwiększa efektywność zabiegów ochrony roślin i dokarmiających.
Łagodzi efekty uboczne stosowania środków chemicznych.
Zwiększa akumulację biomasy.
Przyśpiesza regenerację roślin po wystąpieniu stresu wywołanego mrozem,
gradobiciem, wysoką temperaturą, suszą czy zalaniem

SUMI AGRO 
POLAND
Sp. z.o.o.

Shigeki Ekstrakt z alg morskich 
Ascophyllum nodosum oraz 
mikrolelementy

Dawka: 2-4 l/ha. Zalecana ilość 
wody: 200-1000 l w zależności 
od uprawy i użytego sprzętu. 
Zalecana ilość zabiegów: 1-3. 
Termin: W okresach intensyw-
nego wzrostu części nadziemnej 
i formowania bulw. Odstąp 
między zabiegami: 10-14 dni.

Zwiększa odporność na czynniki stresowe – wysokie temperatury,
mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin oraz inne niekorzystne 
warunki.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Stymuluje metabolizm roślin i powoduje lepsze pobieranie składników odżyw-
czych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

UPL POLSKA Aminoplant Azot całkowity (N)- co 
najmniej 8,5% (m/m) Zawar-
tość substancji organicznej 
w suchej masie: 54% 
(17,3% stanowią L-amino-
kwasy; 82,7% bioaktywne
peptydy)

1-1,5 l/ha- wykonać 1-2 zabiegi 
w sezonie, od fazy wytworzenia 
pędów bocznych, następnie co 
10-14 dni

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

UPL POLSKA Asahi SL Para-nitrofenolan sodu-03% 
(3g w litrze środka); orto-ni-
trofenolan 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, wpływa 
na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest 
wskazane w warunkach stresowych, np. susza, przymrozki.

UPL POLSKA Verduro 6% manganu (Mn) rozpusz-
czalnego w wodzie
3% cynku (Zn) rozpuszczal-
nego w wodzie

3-5 l/ha po pełnych wschodach, 
powtórzyć po 2 tygodniach

Verduro został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM, po-
prawia odżywienie ziemniaka w fazach decydujących dla plonowania, zapewnia 
większą efektywność wykorzystania azotu i innych składników mineralnych
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ANWIL S.A. saletra 
amonowa

34% azotu (N) uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• azot zawarty w saletrze wpływa na wzrost ilości i jakości plonu, zwiększając 
zawartość i jakość białka

• zawiera dodatkowo magnez wpływający na poprawę kondycji roślin i wartości 
odżywczej plonu

ANWIL S.A. saletrzak 
CANWIL 
z magnezem

27% azotu (N)
4% magnezu (MgO)
około 6,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb
szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe 

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, z dodatkiem wypełniacza dolomitowego

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera dodatkowo magnez, który jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju 

i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie 
materii w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu korzeniowego, zmniej-
szający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

• chroni środowisko poprzez niższą emisji CO2 oraz niższe utlenianie amoniaku
ANWIL S.A. saletrzak 

CANWIL S 
z siarką

27% azotu (N)
4,8% siarki (S) 
około 7,5% wapnia (CaO)

uniwersalny nawóz azotowy, 
stosowany przedsiewnie i po-
głównie, do wszystkich roślin 
i rodzajów gleb, a szczególnie na 
gleby kwaśne, ubogie w magnez 
i siarkę szczegóły na www.
anwil.pl/PL/NaszaOferta/Nawo-
zyAzotowe

• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości 
granul, sypkości oraz dobrej rozpuszczalności w wodzie

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodzia-
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez 
kompleks sorpcyjny gleby)

• zabezpieczony przed zbrylaniem
• zawiera siarkę zwiększającą efektywność nawożenia azotem
• zawartość magnezu i siarki korzystnie wpływa na: poprawę kondycji roślin, 

wzrost ilości i jakości plonu (ziarna, bulw, korzeni) oraz zawartość i jakość białka 
w roślinie

• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu zmniejszający zakwasze-
nie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

ADOB® ADOB® Mikro 
Burak

N-5%, P2O5-5%, K2O-10%, 
MgO-3%, SO3-6,3%, B-4%, 
Cu-0,2%, Fe-0,1%, Mn-4%, 
Mo-0,01%, Zn-0,2%

1-zabieg: 4 kg/ha faza 4-6 liści
(BBCH 14-16), 
2-zabieg: 4 kg/ha zakrywanie 
międzyrzędzi(BBCH 32-39)

ADOB® Mikro Burak to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony 
do nawożenia buraków cukrowych. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany  i dostosowany do 
potrzeb pokarmowych buraków cukrowych. Wysoka zawartość boru i manganu. Wpływa na 
wzrost ilościowy i jakościowy plonu (m.in. wyższa polaryzacja). Mikroelementy schelato-
wane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB® ADOB® Profi t 
18-18-18

N-18%, P2O5-18%, K2O-18%, 
MgO-1%, SO3-0,9%, B-0,05%, 
Cu-0,1%, Fe-0,05%, Mn-0,1%, 
Mo-0,01%, Zn-0,1%

1-zabieg: 2 kg/ha faza 4-6 liści
(BBCH 14-16), 
2-zabieg: 2 kg/ha zakrywanie 
międzyrzędzi (BBCH 32-39)

Nawóz dolistny głównie makroelementowy z dodatkiem mikroelementów do uzupełnienia 
nawożenia dolistnego buraków nawozem ADOB® Mikro Burak.
Zrównoważony stosunek N, P, K. Mikroelementy schelatowane EDTA (poza  B i Mo).

ADOB ADOB SB-2 Zawartość 
w 330 l/ha [kg/ha]: 
N – 75,9
P2O5 – 6,27
Na – 28,05
B – 0,25
Mn – 0,79

330 l/ha: rzędowa aplikacja 
w trakcie siewu lub aplikacja 
całopowierzchniowa opryski-
waczem

Zawiera magnez
Opakowania:1000 l, cysterna 18000 l.

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 gle-
bie, zmniejsza skutki suszy.

AGROSIMEX ASX Corn NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,02% B+0,1% Zn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i cynkiem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe buraków

AGROSIMEX ASX Corn/ASX 
Power

NPK 7-20-30 + 7,5% SO3, 
0,05% B+0,1%Mn

200-500 Granulowany nawóz  NPK z siarka, borem i manganem. Pokrywa zapotrzebowanie 
w najważniejsze składniki pokarmowe buraków

AGROSIMEX ASX pK plus 6% fosforu
30%potasu
5% magnezu
17% siarki

200-500 Granulowany nawóz  PK z magnezem i siarka. Pokrywa zapotrzebowanie w najważ-
niejsze składniki pokarmowe buraków

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 Rhizosum N 
plus

1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii 
Azotobacter salinestris
0,45% Fe
4,5,% Mn
80% substancja organiczna 
w s.m.

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

Środek poprawiający właściwości gleb, zawiera bakterie   Azotobacter salinestris 
wiążące wolny azot z powietrza. Podnosi efektywność zastosowanych nawozów 
azotowych, pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%.

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Ca o Ca

Szybko 
przyswajalny 
wapń (Ca) 
i bor (B) + natu-
ralne aminokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 4,75% (m/m), 
azot całkowity 5,0% (m/m), 
wapń (CaO) 8,0% (m/m), 
bor (B) 0,2% (m/m).

Stosować doglebowo w dawce 
30-45 l/ha, ilość wody: 
300-500 l/ha
Buraki: Zabiegi wykonywać, 
co 2-3 tygodnie podczas całego 
cyklu w dowolnie dzielonych 
dawkach.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zwiększona trwałość przechowalnicza.
• Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
• Zwiększona polaryzacja cukru.
• Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
• Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com



NAWOZENIE 2021
..

B U R A K I

113

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

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ B o

Szybko 
przyswajalny 
bor (B) + natural-
ne aminokwasy 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m), 
azot (N) 3,0% (m/m), 
bor (B) 5,0% (m/m).

Stosować doglebowo w dawce 
4-6 l/ha.
Buraki: Zabiegi wykonać w od-
stępach 7-15 dniowych podczas 
wegetacji.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek.
• Prawidłowy wzrost organów generatywnych.
• Lepsze kwitnienie i owocowanie.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/565/2021.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ K Amino K

Szybko 
przyswajalny 
potas (K) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne 
aminokwasy z hydrolizy 
enzymatycznej 
5,0% (m/m), 
azot (N) 1,0% (m/m), 
potas (K2O) 24,0% (m/m).

Stosować doglebowo w dawce 
8-12 l/ha
Zabiegi wykonać w odstępach 
7-15 dniowych podczas we-
getacji.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Lepszy transport wody i składników pokarmowych 
• Łatwe i szybkie dostarczenie potasu do wnętrza tkanek 
• Poprawę wybarwienia owoców, ich wielkość oraz wyrównanie.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Mg 

Szybko 
przyswajalny 
magnez (Mg) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne 
aminokwasy z hydrolizy 
enzymatycznej 
6,0% (m/m), 
azot (N) 6,0% (m/m), 
magnez (MgO) 10,0% (m/m).

Stosować doglebowo w dawce 
5-10 l/ha.
Zabiegi wykonać w odstępach 
7-15 dniowych podczas we-
getacji.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zwiększenie zawartości chlorofi lu w roślinie.
• Łatwe i szybkie dostarczenie magnezu do wnętrza tkanek.
• Zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

CALDENA® MacroSpeed® 

GREEN
MgO 25%, SO3 50% Dawka: 200-400 kg/ha.

Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz magnezowo-siarkowy, granulowany, D.4 Kizeryt. Wysoka zawartość magne-
zu i siarki: 25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie 
i 50% siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej w wodzie. Najwyższa jakość i wy-
równana granulacja (gęstość nasypowa: 1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm). 
Bardzo szybka rozpuszczalność i przyswajalność składników. Nie powoduje 
zakwaszenia gleb. Równomierny wysiew  i daleki zasięg rozrzutu granul  - nawet 
do 40 m. Zwiększa wydajność fotosyntezy, intensyfi kuje rozwój systemu korzenio-
wego, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, poprawia zdrowotność buraków, 
podnosi odporność na niekorzystne warunki środowiska.

CALDENA® MacroSpeed® 
TIGER

NPK (SO3) 7-18-28 (5) 
z cynkiem

Dawka: 400-600 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm >95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury,  optymalizuje wykorzystanie 
azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 
TIGER

NPK (SO3) 4-12-32 (5) 
z cynkiem

Dawka: 400-600 kg/ha. 
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany. Zbilansowana kompozycja składników 
w formach łatwo przyswajalnych, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wy-
soka koncentracja potasu, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby 
i doskonale działa w niskich temperaturach), dodatkowa zawartość siarki i cynku 
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu,  doskonałe parametry fi zyczne 
(wyrównana wielkość granul: 2-5 mm>95%; gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), 
równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowe-
go, zwiększa odporność na suszę i niskie temperatury, optymalizuje wykorzystanie 
azotu, poprawia zdrowotność, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 

PERFECT
PK (Ca, S) 15-30 (7-10,5) 
z cynkiem
(0,5%)

Dawka: 250-700 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez Yara dla fi rmy 
Caldena. Wysoka koncentracja łatwo dostępnego dla roślin fosforu (w ponad 93% 
rozpuszczalny w wodzie) i potasu, bardzo duża koncentracja cynku oraz dodatkowa 
zawartość wapnia i siarki. Doskonałe parametry fi zyczne (wyrównana wielkość 
granul: 2-5 mm min. 97%; gęstość nasypowa: 1050 kg/m3), równomierny wysiew 
do szerokości 36 m. Stymuluje wzrost systemu korzeniowego, usprawnia pobiera-
nie składników pokarmowych i wody z gleby, optymalizuje wykorzystanie azotu,  
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® MacroSpeed® 

OPTIMA PLUS
PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) 
z cynkiem (0,2%)

Dawka: 250-700 kg/ha.
Termin: przedsiewnie 
i pogłównie.

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany, wyprodukowany przez ICL dla fi rmy Cal-
dena.  Zbilansowana kompozycja składników w formach łatwo przyswajalnych, 
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wysoka koncentracja łatwo dostępnego dla 
roślin fosforu i potasu, cenne źródło cynku, wzbogacony o wapń i siarkę. Doskonałe 
parametry fi zyczne (wyrównana wielkość granul: 1-5 mm - 97%; gęstość nasypowa: 
1000-1200 kg/m3). 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 odpor-
ność roślin na niskie temperatury i patogeny oraz  kształtuje wielkość i jakość plonu.
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GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

20-60 l/ha po zbiorach na resztki 
pożniwne lub wiosną przy przy-
gotowaniu stanowiska, zalecana 
ilość wody 400-600 l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby, 
widoczna i trwała poprawa struktury i żyzności gleby, optymalny rozkład resztek 
pożniwnych, słomy, obornika, poplonów, wzrost poziomu próchnicy, większa siła 
kiełkowania nasion i wyrównane wschody roślin, wyraźnie większy i silniejszy 
system korzeniowy, lepsza przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny 
lepsza kondycja i odporność roślin

GRUPA AZOTY AMOFOSKA 
CORN 4-10-22

4%  N  amonowy  
10% P2O5
22% K2O
4% CaO
10% SO3
0,2% Zn
0,1% B

Burak cukrowy 200-450 kg/ha Amofoska® NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne. 
Optymalne proporcje składników pokarmowych pozwalają na wszechstronne wy-
korzystanie nawozu. Produkt doskonale sprawdzi się w nawożeniu przedsiewnym 
kukurydzy, a także innych gatunków roślin uprawnych, tj. rzepak ozimy, zboża 
ozime i jare. Obok N, P, K nawóz zawiera także wapń, magnez, siarkę, która jest 
w łatwo dostępnej formie oraz mikroskładniki takie jak bor i cynk

GRUPA AZOTY Amofoska 5-10-
25 z borem

5 % N  amonowy  
10% P2O5
25% K2O
4% CaO
14% SO
0,1%  B

Buraki cukrowe (na oborniku) 
-300-550 kg/ha
Buraki pastewne (na oborniku) 
400-650 kg/ha
Buraki ćwikłowe (na oborniku) 
200-450 kg/ha

Amofoska® NPK 5-10-25 z borem to wieloskładnikowy, nawóz granulowany. Cechu-
je się dużą zawartością potasu. Nawóz zawiera również wapń, magnez, siarkę oraz 
bor. Przedsiewne zastosowanie nawozu korzystnie wpływa m.in. na dobre ukorze-
nienie roślin i zwiększa ich odporność. Polecany jest do intensywnych upraw roślin 
o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, takich jak: rzepak, burak cukrowy, 
kukurydza, rośliny bobowate. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-16-18

4% N  amonowy  
16% P2O5
18% K2O
4% CaO
10% SO3

Buraki cukrowe 700-900 kg/ha Amofoska® 4-16-18 jest typowym nawozem przedsiewnym. Dodatkowa zawartość 
makroelementów i mikroelementów pochodzących z naturalnych fosforytów popra-
wia przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie 
rośliny uprawne: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz na łąkach i pastwi-
skach, sadach i uprawach warzywnych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-20

4% N  amonowy  
12% P2O5
20% K2O
5% CaO
12% SO3 

Buraki cukrowe (na oborniku) 
350-790 kg/ha

Amofoska® 4-12-20 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Polecany jest do 
przedsiewnego stosowania  pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno oziminy jak 
również gatunki jare. Nawóz zawiera dodatkowo wapń oraz siarkę, która wspomaga 
efektywność wykorzystania składników pokarmowych. 

GRUPA AZOTY Amofoska 
4-12-12

4% N  amonowy  
12% P2O5
12% K2O
9% CaO
15% SO3
2,5% MgO

Buraki cukrowe na oborniku 
350-790 kg/ha

Amofoska® 4-12-12 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada cenne 
makro- i mikroelementy pochodzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają 
przyswajalność pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym polecanym 
pod wszystkie rośliny uprawne.

GRUPA AZOTY Super Fos Dar 
40

40 %P2O5
10% CaO

Buraki 230 kg/ha Super FOS DAR 40® to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który moż-
na stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie 
rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. Oprócz fosforu, zawiera również 
wapń i siarkę. Nawóz dedykowany pod takie uprawy jak: rzepak ozimy, a także 
inne gatunki z rodziny kapustowatych, zboża ozime i jare, kukurydza, ziemniaki, 
buraki cukrowe, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna) oraz 
rośliny bobowate (soja, groch i in.).

GRUPA AZOTY Holist NK 
10-31

10%  N  
31%  K2 O
28% SO3

Burak cukrowy 250-300 kg/ha Holist® agro NK 10-31 jest nawozem azotowo-potasowym z siarką, przeznaczonym 
do stosowania na wszystkich glebach i pod różne rodzaje upraw. Można go stoso-
wać zarówno wiosną, do pogłównego zasilania upraw ozimych oraz przedsiewnego 
nawożenia gatunków jarych, jak i jesienią, zwłaszcza do przedsiewnego nawożenia 
rzepaku ozimego, szczególnie na stanowiskach mało zasobnych w azot, gdzie 
przedplonem były zboża, stosowano niskie nawożenie azotem lub nie zastosowano 
azotu na słomę. Nawóz można także wykorzystać do nawożenia użytków zielonych.

GRUPA AZOTY Holist PK 15-30 15% P2 O5
30% K2O
9% CaO
8% SO3

Brak zaleceń Holist® agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie 
roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Nawóz ten jest polecany 
w pierwszej kolejności do rzepaku ozimego i jarego, buraków, ziemniaków i roślin 
strączkowych. Efektywny jest również w uprawie warzyw wymagających dobrego 
zaopatrzenia w potas np. kapustne, marchew, seler, szpinak.

GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
6% Cao
12% SO3

Dawki dla plonowania na pozio-
mie średnim
Burak cukrowy 300-400kg/ha

Fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

fosfarm 4-8-21 4% N amonowy
10% P2O5 
15% K2O
5% Cao
12% SO3

Dawki dla plonowania na pozio-
mie średnim
Burak cukrowy 300-400kg/ha

Fosfarm 4-8-21 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy 
skład cennych makro- i mikroelementów.  Jest nawozem przedsiewnym do wymie-
szania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY Salmag® 

N(CaO,MgO) 
27(3-4) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 13,5% w formie 
amonowej i 13,5% w formie 
azotanowej. 
Zawiera także 3,0% wapnia 
rozpuszczalnego w wodzie 
(CaO) oraz 4,0% magnezu 
całkowitego (MgO).
Gęstość nasypowa: 1 kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu w kg/ha, 
(bez obornika): 
300-370 (b. małe i małe), 
410-480 (średnie), 
520-630 (duże, b. duże). 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Salmag® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach zabarwio-
nych od beżu do brązu. Granule posiadają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną 
i twardość, dzięki czemu nawóz nie zbryla się i nie kruszy. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), główne atuty to Salmag®:  
• daje możliwość wysiewu nawet do 40 m, związana z tym mniejsza eksploatacja 

maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zawartość dwóch form azotu – amonowej i saletrzanej w równych ilościach spra-
wia, że w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny 
nawóz azotowy stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszyst-
kie rośliny uprawne, na użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
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GRUPA AZOTY ZAKsan® 

N 32, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 32,0% 
azotu (N), w tym: w formie 
amonowej 16,0% i w formie 
azotanowej 16,0%. Zawiera 
wapń i magnez.
Gęstość nasypowa: ok. 0,96 
kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu w kg/ha, 
przykładowo:  
250-310 (b. małe i małe), 
340-410 (średnie), 
440-530 (duże, b. duże),

Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowane 
z terenowym doradcą rolnym.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan® to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY ZAKsan®33,5 

N 33,5, 
zawiera 
magnez i wapń 

Nawóz zawiera 33,5% 
azotu (N), w tym: w formie 
amonowej 16,8%  i w formie 
azotanowej 16,7%. Zawiera 
wapń i magnez.
Gęstość nasypowa: ok. 0,92 
kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu w kg/ha, 
przykładowo:  
250-310 (b. małe i małe), 
340-410 (średnie), 
440-530 (duże, b. duże),

Podane dawki powinny być poprze-
dzone analizą gleby i skonsultowane 
z terenowym doradcą rolnym.

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. 
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan®33,5 
to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomi-
towej. 
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek 
o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®33,5:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach 
rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.  

GRUPA AZOTY Salmag 
z borem® 

N(CaO,MgO,B) 
27(3-4-0,20)  

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
 w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 3,0% 
wapnia rozpuszczalnego 
w wodzie (CaO), 
4,0% magnezu całkowitego 
(MgO) oraz 0,2% boru (B) 
bardzo dobrze przyswajal-
nego, czyli rozpuszczalnego 
w wodzie. 
Gęstość nasypowa: 1 kg/dm3.

Orientacyjne dawki nawozu w kg/ha, 
(bez obornika): 
300-370 (b. małe i małe), 
410-480 (średnie), 
520-630 (duże, b. duże). 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Salmag z borem® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie 
zbrylający się trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (kl. ziarno-
wa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 40 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji. 

Salmag z borem® jako uniwersalny nawóz azotowy, zaleca się stosować w pierwszej 
kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku, jak 
i bez obornika. Zaleca się stosować go także pod inne okopowe (ziemniak, marchew 
pastewna), rośliny motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa 
kapustne i korzeniowe) i sadownictwie.
Salmag z borem® zaleca się także stosować na gleby ubogie w bor, których Polsce 
jest ponad 80%. 

GRUPA AZOTY Salmag 
z siarką® 
N(CaO,S) 
27(6,6-4,8) 

Nawóz zawiera 27,0% azotu 
(N), w tym: 
 w formie amonowej 13,5% 
i w formie azotanowej 
13,5%. Zawiera także 
6,6% wapnia rozpuszczalne-
go w wodzie (CaO) 
i 4,8% siarki całkowitej (S).
Gęstość nasypowa: 1,1 kg/
dm3.

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (bez obornika): 
300-370 (b. małe i małe), 
410-480 (średnie), 
520-630 (duże, b. duże). 
Podane dawki powinny być 
poprzedzone analizą gleby 
i skonsultowane z terenowym 
doradcą rolnym.

Salmag z siarką® to nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu 
od białej do szarej. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się 
trwale.   Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% 
granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z siarką®: 
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana 

z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów, 
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Siarka 
siarczanowa uodparnia rośliny i zabezpiecza je w ten składnik już od początku 
wiosennej wegetacji. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych 
ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno - glebowych jest to uni-
wersalny nawóz azotowy. 

GRUPA AZOTY Salmag® 20Mg 
plus 
N(MgO) 20(8) 

Nawóz zawiera 20,0% azotu 
(N), w tym:  
w formie amonowej 10,0%  
i w formie azotanowej 
10,0%. Zawiera także 
8% magnezu całkowitego 
w przeliczeniu na (MgO). 
Gęstość nasypowa: 1kg/dm3

Orientacyjne dawki nawozu 
w kg/ha, (stosować w dawkach 
dzielonych dostosowanych do 
potrzeb nawozowych roślin):
burak cukrowy (b.obornika)
200-250 (b. małe i małe), 
300-350 (średnie), 
400-450 (duże, b. duże), 
Z dawką 400 kg/ha nawozu 
dostarczamy roślinom ok.: 80 kg 
N oraz 24 kg MgO. 
W zależności od potrzeb, w trak-
cie wegetacji uzupełnić np.. 
ZAKsan®33,5 lub Pulan®, lub 
Saletra Amonowa 32. 

Salmag®20Mg plus  to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach 
zabarwionych od beżu do brązu. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek 
(klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 3-6 mm), Salmag®20Mg plus:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości, związana z tym mniejsza eksplo-

atacja maszyn i niższe koszty upraw, 
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co 

daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. 

blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy 
jednej aplikacji.

Salmag® 20 Mg plus to uniwersalny nawóz azotowy, który może być stosowany 
przedsiewnie i pogłównie od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża 
ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz 
w uprawie warzyw i sadownictwie. 

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 5 5%  N  amonowy  
15% P2O5
30% K2O
2% MgO
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin. 

Stosunek fosforu do potasu to 1:2. Idealny nawóz na gleby o niskiej i bardzo niskiej 
zawartości potasu.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą. 
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GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 6 6% N  amonowy  
20% P2O5
30% K2O
7% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Szczególnie polecany na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą.

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

KRZEM
6% N  amonowy  
12% P2O5
34% K2O
10% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Nawóz wzbogacony  o krzem! Krzem korzystnie wpływa na pobieranie fosforu, od-
grywa dużą rolę w budowie mechanizmów odporności na stresy. Idealny na gleby 
ubogie w potas (gleby lekkie i średnie).  
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą.

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 

PLUS
5% N  amonowy  
10% P2O5
20% K2O
7% MgO
9% SO3

Kompleksowy nawóz NPK 
zalecany do przedsiewnego 
stosowania. 
Dawkę należy dostosować do 
aktualnej zasobności gleby i wy-
magań pokarmowych roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowa-
nia na gleby ubogie w potas i magnez. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując 
przedsiewnie, mieszając z glebą.

GRUPA AZOTY Saletrzak 27 
standard 
z borem

Nawóz zawiera: 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) rozpuszczal-
nego w wodzie
co najmniej 4% (m/m) tlenku 
magnezu (MgO) całkowitego
z 0,2% (m/m) boru (B) roz-
puszczalnego w wodzie

Zalecane 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 beżo-
wego, 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. Saletrzak 
z borem 27+B standard to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypeł-
niaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez.

GRUPA AZOTY Saletra 
amonowa 
N32

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

Zalecane 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 beżo-
wego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule 
wielkości 2–6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 
0,96 kg/dm3. 

GRUPA AZOTY Saletrzak 27 
standard

Nawóz zawiera: 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) rozpuszczal-
nego w wodzie
co najmniej 4% (m/m) tlenku 
magnezu (MgO) całkowitego

Zalecane 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 beżo-
wego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią nie mniej 
niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak 27 standard to 
azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomito-
wej, zawierającej wapń i magnez. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

GRUPA AZOTY 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 PULREA®

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

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego. Można stosować 
w formie oprysku drobnokro-
plistego. Jednorazowa dawka 
mocznika PULREA® nie po-
winna 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 od-
czynie 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 RSM®

Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy

Wysokoskoncentrowany 
nawóz azotowy w formie 
wodnego roztworu saletrza-
no-mocznikowego.
Roztwór produkowany 
jest w trzech rodzajach 
dostosowanych do różnych 
temperatur transportu i prze-
chowywania.  
Zawartość azotu całkowitego 
– 32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne 
formy azotu (azotanową 
– 25%, amonową – 25%, 
amidową – 50%)

Stosowany do nawożenia przed-
siewnego 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 PULGRAN®

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

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika 
PULGRAN® nie powinna prze-
kraczać 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 kwa-
śnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.

• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń 
mechanicznych.

• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.

GRUPA AZOTY RSM® S
Roztwór 
saletrzano-
mocznikowy 
z dodatkiem 
siarki

Nawóz azotowy z siarką
Roztwór saletrzano-moczni-
kowy z siarką otrzymywany 
na bazie roztworu saletrza-
no-mocznikowego i roztwo-
ru 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 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 systema-
tycznie 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 PULGRAN® S 
Siarczan mocz-
nikowo–amo-
nowy 

Azot całkowity – 36% N 
Azot amonowy – 6% N 
Azot amidowy – 30% N 
Siarka –  8,4 S 

Do użytkowania przedsiewnego 
i pogłównego. 
Nawóz zalecany do wiosennego 
nawożenia wszystkich roślin 
uprawnych. 

• Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej) oraz siarkę w formie 
siarczanowej. 

• Wyjątkowo przydatny w uprawie roślin siarkolubnych. 
• Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopo-

wych. 
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych. 
• Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę. 

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 stanowi-
skach. 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, czo-
snek 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. OPTIPLON 4       

NOWOŚĆ

NAWÓZ NPK (S)     
4-14-30-(8)

• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych
• oprócz bieżącego nawożenia nawóz może być rekomendowany także do korekty 

zasobności gleby
• wysoka koncentracja składników pokarmowych; optymalny stosunek P do K
• nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów idealnie dostosowa-

ny do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych 
dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na 
wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem

• wysoka koncentracja składników odżywczych = mniej przejazdów rozsiewacza
• obecność siarki przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania azotu

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 użyt-

ków zielonych 
• 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 użyt-
ków 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, rzepa-

ku, 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 upraw-
ne, 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.

LUVENA S.A. LUBOPLON®

MAG-MAKS 
20-35 

NOWOŚĆ

20 MgO – 35 SO3 • zalecany  do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych 
w magnez i siarkę

• nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego  i pszenicy ozimej, 
a także buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy oraz na plantacjach wielo-
letnich 

• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występu-
je wymywanie magnezu. 

• nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać 
z glebą

• na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie 
wczesnojesiennym a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu 
składników

• w stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwięk-
szyć o 50%

• w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany 
także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania 
roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu

• na plantacjach wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną 
(przed ruszeniem wegetacji roślin) 

• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych daw-
kach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu

POLCALC Polcalc III 
Generacji

98% CaCO3 500-1000 kg·ha-1 pogłównie 
po wschodach roślin.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapiennej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren 
mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii techno-
logicznej, powstają granule nawozu o blisko stuprocentowej reaktywności. Jest to 
najlepszy granulowany nawóz wapienny dla buraka cukrowego, który ma bardzo 
duże wymagania pokarmowe w stosunku do wapnia - wykazano, iż przy plonie 
korzeni wynoszącym 40 t·ha-1 buraki cukrowe pobierają około 200 kg wapnia.

POLCALC SuperMag 55% CaCO3
42% MgCO3

500 - 1000 kg·ha-1 pogłównie 
po wschodach roślin.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapniowo-magnezowej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  
50% ziaren mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej 
linii technologicznej, powstają granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Jest 
to najlepszy granulowany nawóz wapniowo-magnezowy dla buraka cukrowego, 
który wykazuje bardzo pozytywną reakcję na pogłówne zastosowanie granulatu. 
SuperMag może  znacząco zwiększyć  możliwości plonotwórcze. Burak cukrowy 
ma bardzo duże wymagania pokarmowe w stosunku do wapnia - wykazano, iż przy 
plonie korzeni wynoszącym 40 t·ha-1 rośliny buraka cukrowego pobierają około 200 
kg wapnia oraz 44 kg magnezu.

POLCALC bi calc+ 98% CaCO3 z dodatkiem 
kwasów humusowych oraz 
bakterii z rodzaju Bacillus

500 - 1000 kg· ha-1 pogłównie po 
wschodach roślin.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości mączki wapiennej wzbogaconej 
o związki humusowe oraz bakterie z rodzaju Bacillus, które przyspieszają rozkład 
resztek pożniwnych, wiążą azot atmosferyczny oraz uruchamiają uwsteczniony 
fosfor zawarty w glebie. Mączka wapienna, wykorzystana do produkcji tego inno-
wacyjnego granulowanego nawozu wapniowego, została ekstremalnie rozdrobniona 
- 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren mączki jest 
wielkości poniżej 0,02 mm. Z niej na innowacyjnej linii technologicznej powstają 
granule nawozu o  stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulowany 
nawóz wapienny dla buraka cukrowego, który ma bardzo duże wymagania po-
karmowe w stosunku do wapnia - wykazano, iż przy plonie korzeni wynoszącym 
40 t·ha-1 rośliny buraka cukrowego pobierają około 200 kg wapnia. Bakterie z ro-
dzaju Bacillus dodane do nawozu pobierają i asymilują azot atmosferyczny zwięk-
szając zawartość tego pierwiastka w glebie oraz powodują uruchomienie dla roślin 
uwstecznionego fosforu zawartego w glebie.
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GOUDENKOR-
REL

Belenus 47,0% SO3 
13,7% K2O
17,3% CaO
5,4%  MgO

150 - 250 kg· ha-1 przed siewem 
buraków cukrowych.

Innowacyjny nawóz wieloskładnikowy wyprodukowany z przetworzonego polisul-
fatu w unikalnej innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. Belenus 
ma wysoki udział dobroczynnej siarki siarczanowej, która  wpływa na polepszenie 
warunków wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz istotnie wpływa na wzrost plonu bu-
raków cukrowych i gromadzenia sacharozy w korzeniach. Jest on niezastąpionym 
i unikalnym źródłem ekologicznego potasu o działaniu przedłużonym do 20 dni. 
Granulowany nawóz Belenus cechuje się całkowitą rozpuszczalnością oraz brakiem 
efektu zasolenia i zakwaszenia gleby. Zwiększa efektywność azotu nawozowego 
i glebowego.

GOUDENKOR-
REL

Vervactor 32,6% K2O
22,6% SO3
9,06% CaO
2,89% MgO

200 - 400 kg· ha-1 przed siewem 
buraków cukrowych.

Innowacyjny granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z prze-
tworzonego polisulfatu w unikalnej innowacyjnej technologii – G2D Nodens 
Technology. Vervactor dostarcza łatwo przyswajalnego i w pełni rozpuszczalnego 
potasu w formie siarczanowo chlorkowej. Jest nawozem o przedłużonym do 50 dni 
uwalnianiu pierwiastków. Nawóz zapewnia szerokie spektrum pokrycia zapotrze-
bowania buraków cukrowych na niezbędne pierwiastki mineralne. Vervactor jest 
nawozem w pełni rozpuszczalnym w roztworze glebowym. Nie powoduje zakwa-
szenia i zasolenia gleby. Optymalna dawka nawozu zastosowana w uprawie bura-
ków cukrowych powoduje istotny przyrost plonu korzeni oraz korzystnie wpływa 
na procent polaryzacji.

GOUDENKOR-
REL

PKSplus 11,4%  P2O5  
22% K2O    
19,9% SO3   
14,9% CaO     
 4% MgO      
1,6% Na2O

400 - 500 kg·ha-1 przed siewem 
buraków cukrowych.

Idealny nawóz wieloskładnikowy o zbalansowanym udziale fosforu, potasu, siarki, 
wapnia, magnezu i sodu w pojedynczej granuli. Nawóz cechuje pełna rozpuszczal-
ność i całkowita bioprzyswajalność niezbędnych pierwiastków w nim zawartych.  
PKSplus nie powoduje zakwaszenia oraz zasolenia gleby. Stwierdzono istotny 
przyrost plonu korzeni buraków po zastosowaniu nawozu w sugerowanej dawce. 
PKSplus wpływa korzystnie na procent polaryzacji.   

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 buraków 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 po-
trzebnej 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. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZAKŁADY 
CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” 
TARNOBRZEG 
Sp. z o.o.

Siarczan Ma-
gnezu 

MgS 21-36 W zależności od uprawianej 
rośliny i zasobności gleby 
w magnez przyswajalny nawóz 
stosuje się w dawkach od 
80-200 kg. W przypadku bura-
ków dawka nawozu wynosi od 
170 do 190 kg/ha. 

Siarczan Magnezu przeznaczony jest do regularnego nawożenia wszystkich roślin 
uprawnych. Ze względu na zawartość dobrze przyswajalnych form magnezu i siar-
ki może być stosowany również do pogłównego nawożenia w przypadku stwierdzo-
nych niedoborów magnezu i siarki. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

TIMAC AGRO Physiomax 975 Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

200-400 kg/ha Physiomax zawiera łatwo przyswajalny wapń Mezocalc, który korzystnie wpływa 
na strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia organicznego. Kompleks 
Physio+  poprawia wigor roślin oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa 
pobieranie fosforu i potasu. Rozwiązanie polecane na stanowiska wysoko zasobne 
w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego nawożenia NPK.

TIMAC AGRO Physactiv +1 Kompleks Physactiv+
CaO 29%
MgO 12%
SO3 12%

200-600 kg/ha Physactiv+1 zawiera siarkę, magnez i wapń oraz kompleks biostymulujący 
Physactiv+, który poprawia żyzność, stabilizuje mikro pH oraz  pobudza życie 
mikrobiologiczne gleby co przyczynia się do zwiększenia  dostępności składników 
pokarmowych dla roślin. Physactiv +1 poprawia także rozwój systemu korzenio-
wego, wspomaga pobieranie wapnia przez rośliny oraz wpływa pozytywnie na 
kiełkowanie. 

TIMAC AGRO TOP PHOS 15 
20 NPROCESS

Kompleks N-PROCESS
Wapń odżywczy(CaCO3) 
17,8%
N 15% (12% amonowy, 3% 
amidowy)
P2O5 20%
MgO 3%
SO3 20%
Zn 0,2%

200-600 kg/ha Nawóz TOP PHOS NP 15 20 NPROCESS jest startowym nawozem granulowanym 
aktywującym roślinę i glebę. W swoim składzie zawiera fosfor w formule  TOP 
PHOS chroniący fosfor przed uwstecznianiem w glebach kwaśnych i zasadowych. 
Zawiera również technologię N-PROCESS wpływającą na lepsze wykorzystanie 
azotu oraz chroniącą go przed stratami. Dodatkowo posiada w swoim składzie 
najważniejsze składniki pokarmowe jak: azot, magnez, siarkę, cynk i wapń odżyw-
czy wpływający korzystnie na rozwój systemu korzeniowego oraz poprawiającym 
mikro pH gleby. 

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
35 NP

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 18%
N 15% (10 % forma amono-
wa, 5% forma amidowa)
P2O5 20% 
MgO 3%
SO3 18%
Zn 0,5%

200-400 kg/ha Nawóz zawierający N i P z dodatkiem magnezu, siarki i cynku oraz łatwo przyswa-
jalnego wapnia - Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje 
harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz 
zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem się 
w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
49 NPS

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 52%
N 3% (forma amonowa)
P2O5 22% 
SO3 24%
B 0,2%

200-400 kg/ha Nawóz zawierający fosfor z dodatkiem azotu, boru, siarki oraz łatwo przyswa-
jalnego wapnia-Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje 
harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz 
zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem się 
w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. 
Zalecany do stosowania przedsiewnego.

TIMAC AGRO Eurofertil Top 
51 NPK

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 21%
N 4% (forma amonowa)
P2O5 10% 
K2O 20%
MgO 2%
SO3 17%
B 0,2%
Zn 0,15%

300-500 kg/ha Uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu, siarki, boru i cynku oraz łatwo 
przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ sty-
muluje harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. 
Nawóz zawiera fosfor w formule TOP-PHOS zabezpieczony przed uwstecznianiem 
się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. 
Zalecany do stosowania przedsiewnego
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TIMAC AGRO Sulfammo 18 
N-PROCESS

KompleksN-PROCESS
Mezocalc (CaCO3) 20%
N 18% (10% amonowy, 8% 
amidowy)
MgO 4%
Na2O 4 %
SO3 30%
Cu 0,01
Zn 0,01

200-400 kg/ha Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez, sód, 
siarkę, miedź, cynk oraz łatwo przyswajalny wapń- Mezocalc. Dzięki kompleksowi 
N-PROCESS inteligentnie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin azo-
tem z poziomu samego azotu, gleby oraz fi zjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio 
podnosi wielkość i jakość plonu. Polecany w uprawach wymagających szybkiego 
efektu działania.

TIMAC AGRO Sulfammo 23 
N-PROCESS

KompleksN-PROCESS
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 23% (11% amonowy, 
12% amidowy)
MgO 3%
SO3 31%

200-300 kg/ha Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz 
łatwo przyswajalny wapń- Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligent-
nie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego 
azotu, gleby oraz fi zjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość 
i jakość plonu. Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

TIMAC AGRO Sulfammo 30 
N-PROCESS

Kompleks N-PROCESS
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 30% (5% amonowy, 
25% amidowy)
MgO 3%
SO3 15%

250-300 kg/ha Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz 
łatwo przyswajalny wapń- Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-PROCESS inteligent-
nie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego 
azotu, gleby oraz fi zjologii roślin. N-PROCESS bezpośrednio podnosi wielkość 
i jakość plonu. Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

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

AGROSIMEX ASX Plus Gama nawozów makro- i mikro-
elementowych w zależności od 
potrzeb o zwiększonej zawarto-
ści 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 tech-
nologii nano (mikrocząsteczek). Wzmacnia mechanizmy obronne roślin, ogranicza 
presję chwaścika. 

AGROSIMEX Bolero 9,2% B 120 g/l
Bor w postaci dziesięcio-
wodnego pentaboranu sodu 
dodatek sorbitolu zapewnia 
szybkie pobieranie B i włą-
czanie w metabolizm

W fazie 6–8 liści, zabieg powtó-
rzyć po 14 dniach 1,5–2,5 l/ha 
w 300 l wody.

Uzupełniające odżywianie borem.

AGROSIMEX ASX complex B 1,1%
Cu 1,3%
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 opry-
sku w 200–300 l wody.

Nawóz mikroelementowy. 

AGROSIMEX k-leaf 52% K2O
47% SO3

4-10 kg/ha 
W fazie 6-8 liści i 10-14 dni 
później

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB® 
Organic 
Folium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 12,0% (m/m) 
min 132 g/l,
azot całkowity (N) 2,1 (m/m),
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 min. 
2-5 zabiegów oraz każdorazowo 
w razie wystąpienia warunków 
stresowych (przymrozek, grad, 
susza, wiatr, zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 lwody).
Buraki: Wykonać min. 
2-5 zabiegów: pierwszy w fazie 
2-5 liści, następnie zabiegi 
wykonywać co 7-14 dni.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Organic Folium+  
z zabiegami fungicydowymi 
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów).
• W burakach cukrowych wzrost zawartości cukru.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com
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BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ 
naturalne 
aminokwasyo asy

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/332/2016

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m) 
min 52 g/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 min. 2-5 zabiegów 
oraz każdorazowo w razie wy-
stąpienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 lwody).
Buraki: Wykonać min. 
2-5 zabiegów: pierwszy w fazie 
2-5 liści, następnie zabiegi 
wykonywać co 7-14 dni.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
L-Amino+ z zabiegami fungi-
cydowymi oraz odżywianiem 
dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów).
• W burakach cukrowych wzrost zawartości cukru.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Ca Amino Ca

Szybko 
przyswajalny  
wapń (Ca) i bor (B) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 4,75% (m/m), 
- azot całkowity 5,0% (m/m), 
- wapń (CaO) 8,0% (m/m), 
- bor (B) 0,2% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
1-2 l/ha, ilość wody: 
200-300 l/ha
– wykonać min. 2-5 zabiegi. 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Buraki: Wykonać min. 2-5 
zabiegów: pierwszy w fazie 
2-3 liści, następne zabiegi wyko-
nać co 7-14 dni. 4-5 tygodni 
przed zbiorem w celu zwiększe-
nia polaryzacji cukru.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zwiększona trwałość przechowalnicza.
• Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
• Zwiększona polaryzacja cukru.
• Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
• Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ B o

Szybko 
przyswajalny 
bor (B) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m), 
azot (N) 3,0% (m/m), 
bor (B) 5,0% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
0,6-1,5 l/ha, ilość wody: 300-
500 l/ha
– wykonać min. 2 zabiegi. 
Optymalne stężenia: 0,2-0,3% 
(200-300 ml na 100 l wody).
Buraki: Wykonać min. 2 za-
biegi: pierwszy zabieg w fazie 
grubienia korzenia, następnie 
wykonać zabieg w fazie inten-
sywnego wzrostu korzenia.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek.
• Prawidłowy wzrost organów generatywnych.
• Lepsze kwitnienie i owocowanie.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/565/2021.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ K o

Szybko przyswa-
jalny potas (K) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
5,0% (m/m), 
azot (N) 1,0% (m/m), 
potas (K2O) 24,0% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 
2-3 l/ha, ilość wody: 
300-500 L/ha
– wykonać min. 2 zabiegi. 
Optymalne stężenia: 0,3-0,4% 
(300-400 ml na 100 l wody).
Buraki: Wykonać min. 2 za-
biegi: pierwszy zabieg w fazie 
grubienia korzenia, następnie 
2 zabiegi w fazie intensywnego 
wzrostu korzenia.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Lepszy transport wody i składników pokarmowych 
• Łatwe i szybkie dostarczenie potasu do wnętrza tkanek 
• Poprawę wybarwienia owoców, ich wielkość oraz wyrównanie.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

L-Amino+ Mg 

Szybko 
przyswajalny 
magnez (Mg) 
+ naturalne ami-
nokwasy 

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 
6,0% (m/m), 
azot (N) 6,0% (m/m), 
magnez (MgO) 10,0% (m/m).

Stosować dolistnie w dawce 2-3 
l/ha, ilość wody 300-500 l/ha
– wykonać min. 2 zabiegi. 
Optymalne stężenia: 0,3-0,4% 
(300-400 ml na 100 l wody).
Buraki: Wykonać min. 2 za-
biegi: pierwszy zabieg w fazie 
4-7 liści, następnie 1-2 zabiegi 
w fazie intensywnego wzrostu 
masy liściowej.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zwiększenie zawartości chlorofi lu w roślinie.
• Łatwe i szybkie dostarczenie magnezu do wnętrza tkanek.
• Zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOLCHIM Shift B-1%
Cu-0,5% 
Mn-1% 
Zn-1,5%

2–2,5 l/ha Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroele-
menty. Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.
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BIOLCHIM Phosfi k N-3%, P-27%, K-18%, 
B-0,01%, Cu-0,02%, 
Fe-0,02%, Mn0,02%, 
Mo-0,001%, Zn--0,02%

1-2 l/ha Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choro-
by grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

CALDENA® Agravita® Aktiv 
48

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

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: od fazy 2 liści do zakry-
cia międzyrzędzi.

Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. 
Stymuluje wzrost rozety liściowej i korzenia spichrzowego, wspomaga regenerację 
uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych, szybko poprawia wigor 
i kondycję roślin, podnosi wydajność fotosyntezy, zwiększa odporność na warunki 
stresowe. Stymuluje wzrost plonu. 

CALDENA® Agravita® Aktiv 
70

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

Dawka 0,5 kg/ha.
Termin: wraz z ochroną przed 
chwościkiem.

Nawóz wyprodukowany w USA. Stała formulacja, szybka i całkowita rozpuszczal-
ność w wodzie. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością przy niskich dawkach. 
Usprawnia transport cukru do korzenia - wyższa polaryzacja, zwiększa plon korzeni 
i zawartość cukru, podnosi odporność buraka na czynniki stresowe, poprawia 
jakość technologiczną plonu. Stymuluje wzrost plonu.

CALDENA® Agravita® Mn 
EDTA Plus

Mangan (Mn) 8% schelato-
wany przez EDTA 
+ Zn - 2%, N - 5%, 
MgO - 4%

Dawka 0,5-1 kg/ha. 
Termin: od fazy 4 liści do zakry-
cia międzyrzędzi.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej techno-
logii aktywizującej pobieranie składników. Stała formulacja, szybka i całkowita roz-
puszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, wyższa przyswajalność 
i szybsza dostępność dla roślin, maksymalna efektywność przy niskich dawkach. 
Zwiększa intensywność fotosyntezy i tym samym zawartość cukru w korzeniach, 
reguluje gospodarkę azotową i hormonalną roślin, podwyższa odporność na choro-
by, zwiększa plon korzeni. Szczególnie zalecany na glebach świeżo zwapnowanych 
i o pH >6.

CALDENA® Agravita® Zn 
EDTA Plus

Cynk (Zn) 10% schelatowa-
ny przez EDTA
+ B - 1%, N - 5%, MgO - 3%

Dawka 0,5-1 kg/ha.
Termin: od fazy 4 liści do fazy 
intensywnego wzrostu korzenia.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej techno-
logii aktywizującej pobieranie składników. Stała formulacja, szybka i całkowita roz-
puszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, wyższa przyswajalność 
i szybsza dostępność dla roślin, maksymalna efektywność przy niskich dawkach. 
Warunkuje prawidłowy wzrost i rozwój buraka (synteza auksyn), zwiększa efek-
tywność wykorzystania azotu, kształtuje zawartość cukru w korzeniach, zwiększa 
odporność na niskie temperatury 
i suszę oraz patogeny.

CALDENA® Agravita® 
Micro

Bor (B) 0,3%, 
Miedź (Cu) 1,28%, 
Mangan (Mn) 5,7%, 
Cynk (Zn) 3,2%, 
Azot (N) 3,8%

Dawka: 0,75-1,5 l/ha.
Termin: od fazy 4 liści do zakry-
cia międzyrzędzi. 

Kompleksowy nawóz mikroelementowy. Płynna formulacja, optymalnie zbilanso-
wany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie. Usprawnia prawidłowy 
wzrost i rozwój roślin, zwiększa syntezę chlorofi lu i intensywność fotosyntezy, 
optymalizuje wykorzystanie makroelementów, zwiększa odporność mechaniczną 
i zdrowotność, wpływa na prawidłowe tworzenie i rozwój elementów struktury 
plonu.

CALDENA® Agravita® Bor 
15

B – 15%, N- 4,7% Dawka 2-3 l/ha. 
Termin: od fazy 2 liści do zakry-
cia międzyrzędzi.

Nawóz borowy. Bor w postaci boroetanoloaminy. Płynna formulacja, szybka i cał-
kowita rozpuszczalność w wodzie, doskonała mieszalność. Odpowiada za podziały 
komórek merystematycznych stożków wzrostu, poprawia gospodarkę wodną roślin, 
reguluje transport cukrów z liści do korzeni - większa zawartość sacharozy, zwięk-
sza odporność buraka na niskie temperatury i przeciwdziała chorobom fi zjologicz-
nym takim jak zgorzel liścia sercowego i sucha zgnilizna korzeniowa.

CALDENA® Agravita® Mo Mo - 35%, NH2 - 4,6% Dawka 60-120 g/ha.
Termin: od fazy 2 liści do zakry-
cia międzyrzędzi.

Nawóz molibdenowy. Molibden w postaci molibdenianu sodu. Stała formulacja, 
szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie. Reguluje pobieranie i wykorzy-
stanie azotu – zmniejsza zawartość melasotwórczych związków azotu, poprawia 
wartość technologiczną buraka, ułatwia przyswajalność żelaza przez rośliny, zwięk-
sza odporność buraka na warunki stresowe.

CALDENA® Agravita® 
Complete

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

Dawka 3-4 kg/ha. 
Termin: od fazy 3 liści do zakry-
cia międzyrzędzi.

Nawóz o zrównoważonym składzie NPK z mikroelementami. Stała formulacja, 
szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie. Szybko dostarcza roślinom idealnie 
zbilansowane makro i mikroelementy, co jest szczególnie ważne w warunkach ogra-
niczonej dostępności tych składników z gleby. Wpływa na prawidłowe formowanie 
liści, poprawia kondycję i wigor roślin, kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA® Agravita® 
Galaxy

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

Dawka 3-4 l/ha. 
Termin: od fazy 3-4 liści do 
zakrycia międzyrzędzi.

Nawóz o wysokiej  zawartości potasu i siarki. Płynna formulacja, szybka i całkowita 
rozpuszczalność w wodzie. Zawiera nowoczesną formę siarki o właściwościach 
antyseptycznych. Poprawia zdrowotność buraka, zwiększa efektywność wykorzy-
stania 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 we-
getacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Stała formulacja, postać grubego kryształu o unikato-
wej czystości. Wyróżnia go najwyższa jakość oraz błyskawicza
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.

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, bezob-
jawowych niedoborów można 
dwukrotnie zastosować  0,5 l/ha 
w okresie wiosennoletnim.

Uderzeniowa dawka cynku.
Zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz odporność roślin poprzez dostarcze-
nie im wysokiej dawki cynku.
• Najwyższe stężenie cynku.
• Atrakcyjny przelicznik jakości do ceny.
• Szczególnie przydatny w nawożeniu kukurydzy.
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.
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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 4-6 liści w dawce 1,0 l/
ha. Powtórzyć po 10-14 dniach 
w przypadku silnych niedo-
borów.

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 kombina-
cji dwóch form tego pierwiastka.
Wysoka rozpuszczalność w wodzie – lepsze wnikanie do wnętrza roślin
• Niski punkt higroskopijności – mniej wody potrzeba roślinie do pobrania pier-

wiastków
• Dwie formy magnezu pozwalają jednocześnie szybko uzupełnić niedobory jak 

i rozłożyć ich pobieranie w czasie
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

Effi cie-N-t 28 Płynny nawóz azotowy 
w formie amidowej na 
bazie polimerów mocznika 
o zmiennej długości

20 l/ha od zwarcia międzyrzę-
dzi, zalecana ilość wody 
100 – 300 l/ha

Wyjątkowa wydajność (20 l odpowiada 150 kg standardowego nawozu azotowego 
typu CAN), pełne wykorzystanie azotu, stabilne uwalnianie do 8 tygodni, dostęp-
ność niezależna od pogody, doskonałe przyleganie do liści, brak poparzeń, stabilne 
i wysokie plonowanie

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

10 l/ha w fazie zakrywania 
międzyrzędzi, zalecania ilość 
wody 100 – 300 l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby, 
wyraźnie większy i silniejszy system korzeniowy, lepsza przyswajalność składni-
ków pokarmowych przez rośliny lepsza kondycja i odporność roślin

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 uzu-
pełnieniem nawożenia doglebowego, szczególnie ważny w fazach zwiększonego 
zapotrzebowania na magnez i siarkę, również w sytuacjach występowania wi-
docznych 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 zwiera-
nia rzędów, łącznie ze środkami 
ochrony roślin/łącznie na ha ok. 
25 kg nawozu

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

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 między-
rzędzi.

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 niedobo-
rów 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 niedobo-
rów zabieg powtórzyć po 10-14 
dniach.

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

TIMAC AGRO Fertiactyl 
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13%
P 5%
K 8%

5 l/ha Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostar-
cza niezbędnych substancji pokarmowych. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktyw-
ność fi zjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu 
korzeniowego.

TIMAC AGRO Fertiactyl 
Radical

Kompleks Seactiv
B 9,2%
Mn 0,4%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający B i Mn.  Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność 
fi zjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korze-
niowego.

TIMAC AGRO Fertileader 
Gold BMo

Kompleks Seactiv
B 5,7%
Mo 0,35%

4 l/ha Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z komplesem Seactiv. Gwaran-
tuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie 
składników pokarmowych i wody oraz transport w roślinie. Dzięki zawartości 
mikroelementów stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport asymilatów 
i produkcję białka zwiększa odporność na zgorzel liści sercowych i korzeni (buraki). 
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TIMAC AGRO Fertileader 
Vital – 954

Kompleks Seactiv
N 9%
P 5%
K 4%
B 0,05%
Mn 0,1%
Mo 0,01%
Cu 0,02%
Zn 0,05%
Fe 0,02%

4 l/ha Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu, Zn i Fe z kom-
pleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stre-
sów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody oraz transport w rośli-
nie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych 
niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełniania ziarniaków. Produkt stosuje 
się podczas całego okresu wegetacji, w celu poprawy syntezy i magazynowania 
białek oraz cukrów w organach generatywnych. Poprawia wigor i wzrost roślin oraz 
stymuluje produkcję białek i suchej masy.

TIMAC AGRO Fertileader 
Magnum

Kompleks Seactiv
N 7%
MgO 9%

3 l/ha Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość 
procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników 
pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport 
w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na podniesienie aktywności fi zjologicznej 
roślin, m.in. intensyfi kuje fotosyntezę. Zwiększa odporność roślin na warunki 
stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 
makroelementy – azot i magnez.

UPL POLSKA Microthiol, 
Siarka Pro, 
Sulfar, Penn-
thiol

Siarka całkowita 80% 4-6 kg w 200-400 litrach wody, 
2 zabiegi, pierwszy zabieg w fa-
zie 6-8 liści, drugi zabieg przed 
zwarciem międzyrzędzi

Nawóz jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin uprawnych o dużym 
zapotrzebowaniu na siarkę oraz uprawianych na glebach ubogich w siarkę
Nawóz nie jest przewidziany do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin. 
Nie stosować nawozu 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych.

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

ADOB ADOB Mikro-
starter B

Zawartość [% wagowe]:
MgO – 16
SO3 – 33
B – 0,09
Fe – 0,1
Mn – 1,0
Mo – 0,01
Zn – 3,0

20-30 kg/ha aplikowany w rządek 
nasienny podczas siewu 

Fe, Mn, Zn – schelatowane EDTA.

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 kukury-
dzy 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.

BIOLCHIM Magnistart 
NP Zn

N-11%
P-48%
Zn-4%

30–45 kg/ha Mikrogranulat do aplikacji rzędowej przy siewie materiału siewnego zbóż. Do 
nawożenia startowego zbóż.

CALC GROUP 
SP.Z O.O.

Kreda Nawozo-
wa Granulo-
wana

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

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. Łatwa 
rozpuszczalność i szybka dostępność składników dla roślin. Zawiera połączenie 
składników pokarmowych idealnie dopasowanych do potrzeb wschodzących roślin 
i nowoczesnej technologii ROOT BOOSTER, która zapobiega stratom fosforu i za-
pewnia wielokrotnie wyższą jego efektywność wykorzystania, niezależnie od pH 
gleby. Łatwo rozpuszczalny. Bezchlorkowy. Bezpieczny dla kiełkujących nasion. Ła-
godzi skutki działania niekorzystnych warunków środowiska, pobudza kiełkowanie 
i wyrównuje wschody, stymuluje wzrost systemu korzeniowego, gwarantuje dostęp-
ność fosforu niezależnie od temperatury i pH gleby.

TIMAC AGRO Physiostart Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 25%
N 8%
P2O5 28% 
SO3 23%
Zn 2%

20-25 kg/ha Specjalistyczny nawóz mikrogranulowany, do ultrazlokalizowanego nawożenia 
roślin sianych punktowo. Idealny do buraka. Zawiera N i P z dodatkiem siarki 
i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny 
kompleks Physio+ stymuluje harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność 
roślin na warunki stresowe. Physio+ zapobiega również ryzyku wystąpienia efektu 
„leniwego korzenia”
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AGROSIMEX ASX Krzem 
plus

2,5% Si W fazie 6-8liści, następne 
zabiegi co  10-14 dni 

ASX krzem plus,usztywnia ściany komórkowe,  stymuluje procesy życiowe w sytu-
acjach 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 sytu-
acjach stresowych

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 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

BIOPHARMA-
COTECH 
Sp. z o.o. S.K.

hydroliza

enzymatyczna

AGRO-SORB® 
Organic Fo-
lium+

Biostymulator do 
upraw ekologicz-
nych i konwencjo-
nalnych. 

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021

IUNG

Naturalne wolne amino-
kwasy z hydrolizy enzyma-
tycznej 12,0% (m/m) 
min 132 g/l,
azot całkowity (N) 2,1 (m/m),
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 min. 2-5 zabiegów 
oraz każdorazowo w razie wy-
stąpienia warunków stresowych 
(przymrozek, grad, susza, wiatr, 
zimno, gorąco). 
Zalecane stężenia: 0,5-1% 
(0,5-1 l na 100 l wody).
Buraki: Wykonać min. 
2-5 zabiegów: pierwszy w fazie 
2-5 liści, następnie zabiegi 
wykonywać co 7-14 dni.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie 
AGRO-SORB Organic Folium+  
z zabiegami fungicydowymi 
oraz odżywianiem dolistnym.

Efekty działania:
• Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
• Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
• Wzrost intensywności fotosyntezy.
• Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
• Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak 

i nawozów dolistnych.
• Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i in-

sektycydów).
• W burakach cukrowych wzrost zawartości cukru.
• Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
• Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifi kowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

BIOLCHIM Folicist N org-1,5%- 
K-6,1% C org 11%  Glicyna 
Betaina- 10%

1,5 l/ha Biostymulator o działaniu antystresowym 
Wpływa na lepszy  wzrost systemu korzeniowego 

BIOLCHIM Nova N org-1% C org-10%, ami-
nokwasy roślinne, kwasy 
fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha Działanie na rozwój systemu korzeniowego. Polepsza wchłanianie substancji mine-
ralnych w strefi e korzeń-gleba. Działanie antystresowe.

BIOLCHIM Folifol N org--6%, kompleks 
18 aminokwasów roślinnych
C org-25,2%

Działanie biostymulujące i antystresowe
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnej.  Zwiększa skuteczność 
nawożenia. Działa jak adjuwant dla cieczy roboczej.

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Mulit 
Grower

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter, inne symbio-
tyczne mikroorganizmy 
glebowe)

2 – 5 l/ha w warunkach stresu 
1 – 2 tygodnie po zastosowaniu 
herbicydów

Mikrobiologiczna szczepionka, przeznaczona do wzmacniania odporności roślin. 
Wspiera zdrowy rozwój roślin i poprawia ich kondycję w trakcie wzrostu,   zwięk-
sza potencjał plonotwórczy, stymuluje regenerację tkanek roślinnych po uszkodze-
niach, poprawia odporność roślin, ogranicza rozwój mikrofl ory patogennej

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy 
huminowe, kwasy fulwowe) 
oraz potas.

0,3 – 0,6 l/ha Pobudza proces fotosyntezy, zwiększa  zawartość chlorofi lu. Stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego. Zwiększa pojemność wodną gleb,  zmniejszając zagrożenie 
suszą. Zwiększa dostępność składników pokarmowych w glebie.
Zwiększa działanie koloidów glebowych wpływając tym samym na lepszy rozwój 
roślin.

SUMI AGRO 
POLAND 
Sp. z.o.o.

Kaishi L-aminokwasy pochodzenia 
roślinnego

Dawka: 2 l/ha. Zalecana ilość 
wody: 200-1000 l w zależności 
od uprawy i użytego sprzętu. 
Zalecana ilość zabiegów: 
1-2. Terminy: Łącznie z ostat-
nim zabiegiem herbicydowym 
(przed zwarciem międzyrzędzi). 
Po okresach suszy lub nadmier-
nego uwilgotnienia.
Odstęp między zabiegami: 
10-14 dni.

Stymuluje wzrost i rozwój roślin uprawnych.
Widocznie poprawia plonowanie.
Wspomaga rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej.
Zwiększa efektywność zabiegów ochrony roślin i dokarmiających.
Łagodzi efekty uboczne stosowania środków chemicznych.
Zwiększa akumulację biomasy.
Przyśpiesza regenerację roślin po wystąpieniu stresu wywołanego mrozem,
gradobiciem, wysoką temperaturą, suszą czy zalaniem
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SUMI AGRO 
POLAND
Sp. z.o.o.

Shigeki Ekstrakt z alg morskich 
Ascophyllum nodosum oraz 
mikrolelementy

Dawka: 2-4 l/ha. Zalecana ilość 
wody: 200-1000 l w zależności 
od uprawy i użytego sprzętu. 
Zalecana ilość zabiegów: 1-3. 
Termin: W terminach powscho-
dowych zabiegów herbicydo-
wych oraz w okresie początku 
rozwoju korzenia spichrzowego. 
Odstąp między zabiegami: 
10-14 dni.

Zwiększa odporność na czynniki stresowe – wysokie temperatury,
mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin oraz inne niekorzystne 
warunki.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Stymuluje metabolizm roślin i powoduje lepsze pobieranie składników odżyw-
czych, zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

UPL POLSKA Aminoplant Azot całkowity (N)- co 
najmniej 8,5% (m/m) Zawar-
tość 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-amino-
kwasów, czyli formy najefektywniej wykorzystywanej przez rośliny. Minimalizuje 
negatywny wpływ warunków stresowych, zwiększa plon i poprawia jego jakość.

UPL POLSKA 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, wpływa 
na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest 
wskazane w warunkach stresowych, np. susza, przymrozki.

UPL POLSKA Rooter 13% pięciotlenku fosforu 
(P2O5) rozpuszczalnego 
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) roz-
puszczalnego w wodzie

1 l/ha (1-2 zabiegi) od fazy 4 li-
ści do zakrycia międzyrzędzi 

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

UPL POLSKA Multoleo 9,9% boru (B) rozpuszczal-
nego w wodzie

2 l/ha, 2 zabiegi od stadium 4 li-
ści do zwierania międzyrzędzi

Multoleo zostało wyprodukowane w oparciu o technologię PhysioActivatorTM, przy-
spiesza wzrost i rozwój roślin w początkowych etapach uprawy buraka cukrowego 
stwarzając tym samym lepsze warunki do budowy wyższego plonu
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BIOEKO GRUPA 
TAURON 
Sp. z o.o.

BGTSulCaROL 
– granulowa-
ny siarczan 
wapnia

Wapń całkowity (CaO) 
nie mniej niż 25,0%
Wapń rozpuszczalny w wo-
dzie nie mniej niż  1,0%
Siarka całkowita (SO3) 
nie mniej niż 32,0%. Zawie-
ra również makro- i mikro-
elementy

Uprawy polowe - od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni, opty-
malnie przed orką siewną, ale 
także pod uprawy przedsiewne. 
Najlepsze efekty można zauwa-
żyć, gdy nawóz jest wysiany na 
ściernisko i płytko przyorany.  
Sadownictwo, warzywnictwo 
– termin nawożenia powinien 
być ustalony indywidualnie dla 
każdej grupy.
Użytki zielone – nawożenie 
wczesną wiosną lub jesienią.
Orientacyjne dawki:
Ziemniak 350 kg/ha
Rzepak 500 kg/ha
Kukurydza 400 kg/ha
Zboża 250 kg/ha
Gorczyca 450 kg/ha
Burak cukrowy 400 kg/ha

Forma siarczanowa nawozu stanowi o jego wysokiej przyswajalności, zapewnia 
wysoki stopień łączenia i utrzymania się w profi lu glebowym. Dzięki tym wła-
ściwościom nie dochodzi do nadmiernego wypłukiwania nawozu (odpowiednia 
mobilność siarki i wapnia w glebie), co z kolei zapewnia roślinom stały dostęp do 
związków siarki i wapnia. 
Preparat znajduje zastosowanie w nawożeniu polowym, ogrodniczym, sadow-
niczym oraz użytków rolnych. Nawóz stosowany jest do uprawy zboża, roślin 
oleistych, okopowych a przede wszystkim pod uprawy wymagające zwiększonych 
ilości siarki np. rzepak, kukurydza, gorczyca, burak cukrowy, lucerna.
Wyróżniki:
• wzrost efektywności plonowania;
• nawóz nie zakwasza gleby;
• stanowi źródło mikro- i  makroelementów;
• postać siarczanowa zapewnia łatwo przyswajalny wapń i siarkę;
• wpływa na prawidłową syntezę tłuszczów w roślinach oleistych;
• optymalizuje gospodarkę azotu;
• obniża toksyczny wpływ metali ciężkich;  
• stabilizuje materię organiczną w glebie;
• reguluje gospodarkę wodną (zdolność do drenażu gleby);
• rozluźnia glebę;
• poprawia przyswajalność azotu

CALC GROUP 
Sp. z o.o.

Kreda Nawozo-
wa Granulo-
wana

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® 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 pod-
czas wzrostu roślin (zwiększają 
przyswajalność azotu)

Naturalne, wysoko reaktywne wapno węglanowe (środek wapnujący, odmiana 04). 
Powstaje w skutek 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 upra-
wie bezorkowej (wysiew wapna na słomę), rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej jak 
również do wapnowania stawów hodowlanych. Produkt Kopalni Wapienia Czatko-
wice Sp. z o.o. jest całkowicie bezpieczny dla roślin i zwierząt. Posiadamy świadec-
two kwalifi kacji produktu Gruntcal do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

LUVENA S.A. LUBOPLON® 
WAPNIOWO-
MAGNEZOWY

27 CaO-16 MgO • do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użyt-
kach 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

LUVENA S.A. LUBOPLON® 
Cal - Mag

27 CaO-16 MgO • do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użyt-
kach 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

LUVENA S.A. LUBOPLON®

MAG-MAKS 
20-35 

NOWOŚĆ

20 MgO – 35 SO3 • zalecany  do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych 
w magnez i siarkę

• nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego  i pszenicy ozimej, 
a także buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy oraz na plantacjach wielo-
letnich 

• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występu-
je wymywanie magnezu. 

• nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymie-
szać z glebą

• na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie 
wczesnojesiennym a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu 
składników

• w stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwięk-
szyć o 50%

• w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany 
także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania 
roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu

• na plantacjach wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną 
(przed ruszeniem wegetacji roślin) 

• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych daw-
kach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu
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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 granula-
cje 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 che-
micznej i dużej koncentracji węglanu wapnia (91-93%) 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 sto-
sowania 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 reaktywno-
ści chemicznej (99%) i dużej koncentracji węglanu wapnia (91-93%), jego stosowa-
nie jest relatywnie korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby, całko-
wicie bezpiecznym dla rośliny uprawnej. Dzięki optymalnemu rozdrobnieniu, 98% 
poniżej 0,125 mm, bardzo dobrze wchodzi w reakcję, szybko (ale nie gwałtownie) 
podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, 
reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury 
gruzełkowej, sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów (bakterie), a ogra-
nicza ilość grzybów. 

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-powietrz-
ne, 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 agrotech-
nicznych. 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.

POLCALC Polcalc III 
Generacji

98% CaCO3 400 - 1000 kg·ha-1 po wscho-
dach lub na oziminy wczesną 
wiosną.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapiennej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren 
mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii tech-
nologicznej, powstają granule nawozu o blisko  stuprocentowej reaktywności. 
Jest to najlepszy granulowany nawóz wapienny dla większości roślin uprawnych, 
warzywniczych i ogrodniczych.  Rośliny wykazują bardzo pozytywną reakcję na 
pogłówne zastosowanie granulatu, który może  znacząco zwiększyć możliwości 
plonotwórcze roślin  oraz zawartość przyswajalnego wapnia  w glebie. 

POLCALC SuperMag 55% CaCO3
42% MgCO3

400 - 1000 kg·ha-1 jesienią po 
wschodach ozimin lub wczesną 
wiosną przed zastosowaniem 
nawozów azotowych.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki 
wapniowo-magnezowej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  
50% ziaren mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej 
linii technologicznej, powstają granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. 
Jest to najlepszy granulowany nawóz wapniowo-magnezowy dla większości upra-
wianych roślin. Rośliny wykazują bardzo pozytywną reakcję na pogłówne zastoso-
wanie granulatu, który może znacząco zwiększyć możliwości plonotwórcze roślin 
uprawnych oraz zawartość przyswajalnego wapnia i magnezu w glebie.

POLCALC bi calc+ 98% CaCO3 z dodatkiem 
kwasów humusowych oraz 
bakterii z rodzaju Bacillus

400 - 1000 kg·ha-1 na ściernisko 
oraz po wschodach roślin lub 
na oziminy, wczesną wiosną, 
przed ruszeniem wegetacji.

Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości mączki wapiennej wzbogaconej 
o związki humusowe oraz bakterie z rodzaju Bacillus, które przyspieszają rozkład 
resztek pożniwnych, wiążą azot atmosferyczny oraz uruchamiają uwsteczniony fos-
for zawarty w glebie. Mączka wapienna, wykorzystana do produkcji tego innowacyj-
nego granulowanego nawozu wapniowego, została ekstremalnie rozdrobniona - 100% 
cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż  50% ziaren mączki jest wielkości 
poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii technologicznej, powstają gra-
nule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulowany nawóz 
wapienny dla większości roślin uprawnych, warzywniczych i ogrodniczych.  Rośliny 
wykazują bardzo pozytywną reakcję na pogłówne zastosowanie granulatu, który 
może znacząco zwiększyć  możliwości plonotwórcze roślin oraz zawartość przyswa-
jalnego wapnia w glebie. Bakterie z rodzaju Bacillus, zawarte w nawozie, pobierają 
i asymilują azot atmosferyczny, zwiększając zawartość tego pierwiastka w glebie oraz 
powodują uruchomienie dla roślin uwstecznionego fosforu zawartego w glebie.

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 przelicze-
niu na masę nawozu odpowiada 
130–480 kg nawozu na hektar. 
Nawóz może być stosowany 
samodzielnie lub jako składnik 
mieszanki z innymi nawozami 
granulowanymi przygotowanej 
pod konkretne potrzeby nawo-
żonej rośliny. 

Nawóz przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczy-
nie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich uprawach rolni-
czych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną 
zawartość magnezu powinien być on stosowany przede wszystkim na gleby o ni-
skiej i bardzo niskiej zasobności w magnez. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

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 przelicze-
niu na masę nawozu odpowiada 
130–350 kg nawozu na hektar.  

Nawóz przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczy-
nie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich uprawach rolni-
czych 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. Nawóz zalecany jest również do 
stosowania w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, szczególnie na 
glebach kwaśnych i lekko kwaśnych. W sadownictwie nawóz ten jest szczególnie 
polecany do stosowania w uprawie odmian jabłoni wrażliwych na niedobór wapnia 
i gorzką plamistość podskórną owoców. 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL
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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 bardzo 
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 ciężkich od 4 do 5 
t/ha. Dolomit można stosować 
latem, jesienią po zbiorach ( 
terminy optymalne) lub wiosną 
pod uprawy przedsiewne (termin 
dopuszczalny), najlepiej 3–4 
tygodnie przed planowanym 
wysiewem nasion lub sadzeniem 
roślin oraz przed zastosowaniem 
innych nawozów. Po wysianiu 
nawóz należy wymieszać z glebą 
na głębokość ok. 20cm. Po kątem 
likwidacji kwasowości gleby 
nawożenia Dolomitem należy po-
wtarzać w odstępach 2-3 letnich. 

Dolomit jest popularnym nawozem przeznaczonym do stosowania w uprawach wa-
rzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, szczególnie na glebach bardzo kwaśnych, 
kwaśnych i lekko kwaśnych, o niskiej zasobności w magnez i wapń. Nawóz efek-
tywnie doprowadza glebę do optymalnych wartości pH neutralizując kwasowość 
gleby. Oprócz działania odkwaszającego Dolomit jest cennym nawozem zawiera-
jącym wapń i magnez w ilościach gwarantujących produkcję „zdrowej żywności”.  
Stosowanie Dolomitu między innymi: ułatwia przemieszczanie się związków 
mineralnych w roślinie, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, likwiduje kwaso-
wość gleby, poprawia strukturę gleby, poprawia wzrost, wigor i zdrowotność roślin 
oraz zwiększa ich plonowanie, poprawia rozkład resztek słomy i obornika tworząc 
próchnicę, jak też przeciwdziała występowaniu chorób fi zjologicznych związanych 
z niedoborem wapnia (gorzka plamistość podskórna jabłek, sucha zgnilizna wierz-
chołkowa pomidorów). 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA 
WWW.ZCHSIARKOPOL.PL
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AGROSIMEX Rosahumus 85% kwasy
humusowe,
K2O 12%
Fe 0,6%

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

Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturę gleby,  wpływa na zwięk-
szenie dostępności składników pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrz-
ne 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 Rhizosum N 
plus

1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii 
Azotobacter salinestris
0,45% Fe
4,5,% Mn
80% substancja organiczna 
w s.m.

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

Środek poprawiający właściwości gleb, zawiera bakterie   Azotobacter salinestris 
wiążące wolny azot z powietrza. Podnosi efektywność zastosowanych nawozów 
azotowych, pozwala obniżyć dawki azotu o 20-50%.

CALDENA® Organic 
Booster

Sucha masa - 88% min.
Wilgotność - 12% maks.
Materia organiczna - 65% 
min.
Kwasy humusowe - 20% 
min.
Azot (N całkowity) -4,2%
Azot (N organiczny) -3,5%
Azot (N amonowy) - 0,7%
Fosfor (P2O5) - 3,0% 
Potas (K2O) - 2,8%, 
Wapń (CaO) - 9,0% 
Magnez (MgO) - 1,0%
Siarka (SO4) - 0,5%
Bor (B) - 40 mg/kg
Miedź (Cu) -100 mg/kg
Żelazo (Fe) - 1000 mg/kg
Mangan (Mn) - 480 mg/kg
Molibden (Mo) - 11 mg/kg
Cynk (Zn) - 400 mg/kg
C/N 9

Dawka: 800-3000 kg/ha. Termin: 
może być stosowany o każdej 
porze roku, niezależnie od 
poziomu i terminu nawożenia 
mineralnego. Najlepszy efekt 
uzyskamy po wymieszaniu 
nawozu z podłożem.

Najwyższej jakości nawóz organiczny. 100% pochodzenia organicznego w formie 
granulatu, zawiera aż 65% materii organicznej, źródło kwasów humusowych, 
makro i mikroskładników, zalecany także w gospodarstwach ekologiczny dzięki 
certyfi kacji ECOCERT, wolny od patogenów i nasion chwastów. Poprawia żyzność 
i urodzajność gleby, zwiększa aktywność mikrobiologiczną, reguluje i stabilizuje 
odczyn gleb, zwiększa pojemność wodną gleby, ogranicza skażenie gleby pestycy-
dami i metalami ciężkimi.

GREENLAND 
TECHNOLOGIA 
EM

EM Naturalnie 
Aktywny

Efektywne Mikroorganizmy 
EM (Lactobacillus planta-
rum, bakterie fototrofi czne, 
Saccharomyces cerevisiae, 
Azotobacter)

20-60 l/ha po zbiorach na 
resztki pożniwne lub wiosną 
przy przygotowaniu stanowiska, 
zalecana ilość wody 400-600 
l/ha

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby; 
widoczna i trwała poprawa struktury i żyzności gleby, optymalny rozkład resztek 
pożniwnych, słomy, obornika, poplonów, wzrost poziomu próchnicy, większa siła 
kiełkowania nasion i wyrównane wschody roślin, wyraźnie większy i silniejszy 
system korzeniowy, lepsza przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny 
lepsza kondycja i odporność roślin.

LUVENA S.A. LUBOPLON®

MAG-MAKS 
20-35 

NOWOŚĆ

20 MgO – 35 SO3 Zalecany do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych 
w magnez i siarkę. Nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego  
i pszenicy ozimej, a także buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy oraz na 
plantacjach wieloletnich. Wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszo-
nych, w których występuje wymywanie magnezu. Nawożenie najlepiej wykonać 
przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą. Na glebach lekkich 
zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie wczesnojesiennym 
a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu składników. W stanowi-
skach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwiększyć o 50%
W uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany 
także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania 
roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu. Na plantacjach wielo-
letnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną (przed ruszeniem wegeta-
cji roślin). W trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych 
dawkach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu
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LUVENA S.A. LUBOPLON® 
WAPNIOWO-
MAGNEZOWY

27 CaO-16 MgO Do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użyt-
kach 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

LUVENA S.A. LUBOPLON® 
Cal - Mag

27 CaO-16 MgO • do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użyt-
kach 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

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy 
huminowe, kwasy fulwowe) 
oraz potas.

0,3-1 l/ha Przyspiesza mineralizację resztek  pożniwnych, zwiększa pojemność wodną gleby. 
Zapobiega erozji gleb poprzez zwiększenie działania koloidów glebowych. Aktywi-
zuje rozwój mikroorganizmów glebowych. 

UPL POLSKA Basamid dazomet 300-500 kg gleba przed założe-
niem plantacji, od końca sierp-
nia do połowy października 
lub wiosną od końca marca do 
początku kwietnia

Dezynfektant w formie granul, przeznaczony do kompleksowego odkażania podłoża 
oraz gleby w polowej uprawie roślin i w uprawie pod osłonami. Pod wpływem wil-
goci środek rozkłada się, wydzielając produkty gazowe, np. izotiocyjanian metylu.

UPL POLSKA ZEBA skrobia zmodyfi kowana 
podstawionymi łańcuchami 
bocznymi kopolimerów 
propenamidu i kwasu akry-
lowego w formie soli potaso-
wych – 88%

1,7-11,2 kg/ha, wyższe dawki 
(7,9-11,2 kg/ha) stosować na gle-
bach lekkich o małym potencja-
le retencji wody, produkt należy 
wprowadzić na głębokość 
10-15 cm poniżej poziomu 
gleby, bezpośrednio 
w pobliże kiełkujących nasion 
lub strefę korzeniową sadzonek. 
W przypadku roślin drobnona-
siennych (koniczyna, lucerna, 
trawa nasienna, roślinność 
pastwiskowa), ZEBA należy 
wysiewać razem z nasionami 
w dawce 3,4-4,5 kg/ha

Biodegradowalny superabsorbent w formie mikrogranul, przeznaczony do stosowa-
nia w uprawach rolnych, ogrodniczych i w leśnictwie. Zeba pochłania wodę z gle-
by w okresie jej dużego nawilgocenia i oddaje w czasie okresowych niedoborów 
wody w glebie. Mikrogranule preparatu szybko wchłaniają nadmiar wody tworząc 
miękki hydrożel, z którego rośliny mogą ją pobierać w okresach niedoboru wody.
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