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To już ósme wydanie naszego KATALOGU – a w nim
jak zwykle kilka ciekawych artykułów, m.in. o dokarmianiu pozakorzeniowym roślin, o wykorzystaniu azotu,
o znaczeniu potasu w glebie i roślinie... I można by spokojnie przejść do lektury, gdyby nie fakt, że nasz świat stanął
na głowie. Zaczęło się od niezrozumiałych, ogromnych
podwyżek cen gazu, które pociągnęły za sobą wzrost cen
nawozów sztucznych. Rolnicy zaczęli zastanawiać się, jak
utrzymać dochodowość gospodarstw a tu – minęło kilka
miesięcy – i Rosja napadła na Ukrainę. Do Rosji przyłączyła się Białoruś. Historia przyspieszyła. Jak będzie wyglądał
jutro nasz świat – nikt nie jest w stanie tego przewidzieć.
Wszyscy wiemy, że gaz używany do produkcji nawozów w Polsce, w dużej części pochodzi z Rosji. Białoruś
jest natomiast wielkim eksporterem nawozów. W szaleńczym tempie rosną też ceny paliwa, a za nimi rosną koszty produkcji. Jak będzie wyglądał rynek rolny jesienią, po
żniwach? Jakie będą ceny płodów rolnych? Czy rolnicy na
Ukrainie będą w stanie obsiać pola, a później zebrać plony? (Pamiętajmy, że Ukraina i Rosja są wielkimi eksportetami zboża, kukurydzy, oleju słonecznikowego).
Łatwo jest postawić pytanie, ale wskażcie mi tego, kto
zna odpowiedź.
Jednego możemy być pewni – że niczego nie możemy
być pewni.
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dr inż. Tamara Jadczyszyn
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

INTER-NAW

– system doradztwa nawozowego
W 2018 roku, na obszarze całej Polski, rozpoczęto wdrażanie tzw. programu
azotanowego, którego celem jest ograniczenie strat azotu
i zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami. Nakłada on na
producentów roślin obowiązek stosowania nawozów azotowych zgodnie
z planem nawożenia, opracowywanym indywidualnie dla każdego pola.

D

otyczy to gospodarstw o powierzchni użytków rolnych większej niż 100 ha i gospodarstw prowadzących chów zwierząt, których obsada przewyższa 60 DJP
średniorocznie.
Gospodarstwa niespełniające powyższych warunków
nie muszą opracowywać planu. Dawki nawozów azotowych powinny dobierać w taki sposób, aby całkowita ilość
azotu wnoszonego na danym polu nie przekraczała dopuszczalnej ilości – w zależności od gatunku rośliny uprawnej.
Program azotanowy określa precyzyjnie sposób sporządzania planu i zawiera potrzebne do tego dane. Jest to zadanie
czasochłonne i żmudne, zwłaszcza przy złożonej strukturze zasiewów i dużej liczbie pól w gospodarstwie. Dlatego
w ramach projektu strategicznego, finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, opracowano narzędzie informatyczne wspomagające producentów rolnych
i doradców. Nosi ono nazwę INTER-NAW, będącą jednocześnie akronimem projektu realizowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, a wykonawcami Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy
Instytut Badawczy w Falentach.

Plan nawożenia azotem
INTER-NAW umożliwia określenie zalecanych dawek
mineralnych nawozów azotowych na poszczególne pola
w gospodarstwie metodą uproszczonego bilansu składnika. Po stronie przychodowej uwzględnia się następujące
źródła azotu:
• nawozy naturalne i organiczne,
• środki wspomagające uprawę roślin i wykorzystywane rolniczo odpady lub produkty uboczne,
• zasoby glebowe składnika,
• ilość azotu pozostawionego przez przedplony bobowate.
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Przyswajalność dla roślin azotu pochodzącego z różnych źródeł jest zróżnicowana. Dlatego dla potrzeb bilansowania przelicza się pulę składnika z dowolnego źródła
na tzw. „azot działający”, czyli równoważny działaniu N
z nawozów mineralnych. Stronę „rozchodową” bilansu
stanowi prognozowane pobranie składnika przez rośliny

uprawne, którego wartość zależy od potrzeb pokarmowych danego gatunku oraz poziomu plonowania w warunkach polowych. W zrównoważonym gospodarowaniu
azotem zakłada się, że ilość składnika dostępnego na
danym polu powinna równoważyć potrzeby pokarmowe
roślin. Takie podejście zapewnia wysoką efektywność
nawożenia i minimalizuje pozostałości w glebie azotu
podatnego na wymywanie do wód podziemnych.

Kompleksowy plan nawożenia
i wapnowania
Jednym z podstawowych warunków efektywnego
wykorzystania składników nawozowych przez rośliny
jest odpowiednia podaż i właściwe proporcje wszystkich

pierwiastków niezbędnych dla wzrostu i plonowania.
Niedobór któregokolwiek z pierwiastków w żywieniu
ogranicza wzrost roślin i pobieranie pozostałych składników pokarmowych, zgodnie z prawem minimum Liebiga.
Dlatego system doradztwa INTER-NAW daje także możliwość opracowania kompleksowego planu nawożenia
obejmującego oprócz azotu także fosfor, potas, magnez
i siarkę. Dawki nawozów określa się na podstawie specyficznych potrzeb pokarmowych poszczególnych gatunków roślin z uwzględnieniem zasobności gleby. W bilansie składników, który jest podstawą wyznaczania dawek
nawozów mineralnych, uwzględnia się także nawozy
naturalne i organiczne oraz inne produkty czy odpady
wykorzystywane rolniczo, a także pozostawione na polu
produkty uboczne (słoma, liście) przedplonu. Dawki
nawozów mineralnych są kalkulowane w taki sposób, aby
zasoby dostępnych form składników w glebie osiągnęły
z czasem poziom średni, czyli optymalny z uwagi na
efektywność produkcji i aspekty środowiskowe. Warunkiem uzyskania prawidłowego zalecenia jest posiadanie
aktualnego wyniku badania zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych. System umożliwia określenie dawek P, K, Mg, S dla różnych gatunków
roślin rolniczych i trwałych użytków zielonych.
Równie ważnym czynnikiem, warunkującym przyswajanie przez rośliny składników pokarmowych oraz
ich przemiany i przemieszczanie, jest pH gleby. Regulacja
odczynu gleb zakwaszonych jest zatem jednym z kluczowych działań ograniczających straty biogenów. Dlatego
kompleksowy plan nawożenia pola obejmuje również
dawki wapna nawozowego niezbędnej dla odkwaszenia
gleby. W systemie doradztwa INTER-NAW zaproponowano innowacyjne podejście do problemu wapnowania.
Rekomendowana dawka wapna obliczana jest w taki sposób, aby podnieść pH gleby do poziomu optymalnego.
W warunkach gleb silnie zakwaszonych, jeśli dawka
wapna jest bardzo wysoka, zaleca się jej podział na dawkę
podstawową i uzupełniającą.

Zalecenia mikroelementowe
System zaleceń INTER-NAW obejmuje także doradztwo w zakresie nawożenia mikroelementami najważniejszych gatunków roślin rolniczych. Podstawą oceny
potrzeb nawożenia mikroelementami jest oznaczenie
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zawartości mikropierwiastków w glebie. Laboratoria
okręgowych stacji chemiczno-rolniczych proponują
obecnie znacznie tańszą, od dotychczas stosowanej,
metodę oznaczania zawartości mikroelementów według
metody Mehlich 3. Opracowane zostały również liczby
graniczne do oceny zasobności gleby w mikroelementy
oznaczone tą metodą, co umożliwiło stworzenie nowego
systemu zaleceń. Obejmują one wielkość rekomendowanej dawki i sposób stosowania (doglebowo, dolistnie)
nawozów zawierających bor, cynk, mangan, miedź,
molibden, żelazo.

Inne funkcje systemu INTER-NAW
Jednym z kluczowych etapów w planowaniu nawożenia jest zagospodarowanie nawozów naturalnych. INTERNAW umożliwia obliczenie ilości nawozów nagromadzonych w gospodarstwie na podstawie informacji o obsadzie
zwierząt i sposobu ich utrzymania. Określa także zawartość azotu, fosforu, potasu i magnezu w tych nawozach.
Możliwe jest sporządzanie bilansu składników pokarmowych NPKMg na poszczególnych polach, w oparciu
o dostarczone przez użytkownika informacje i opracowany
wcześniej plan nawożenia. Wartość salda bilansu składników wskazuje na kierunek zmian zasobności gleby (wzrost
pod wpływem nadwyżki bilansowej składnika lub spadek
w przypadku ujemnego salda).
INTER-NAW posiada także moduł do tworzenia „listy
zakupu” nawozów dla danego gospodarstwa na podstawie zapotrzebowania na poszczególne składniki mineralne oraz wapno, wynikające z planów nawożenia poszczególnych pól. Uwzględnia się przy tym zawartość czystego
składnika w różnych rodzajach nawozów. Odpowiedni
moduł programu umożliwia też prowadzenie ewidencji
zabiegów nawożenia, co jest wymogiem programu azotanowego w odniesieniu do wszystkich gospodarstw
o powierzchni równej lub większej niż 10 ha albo obsadzie zwierząt powyżej 10 DJP. Informacje wprowadzone
przez użytkownika są przechowywane w celu ich wykorzystania w kolejnych latach. Są one chronione hasłem
tworzonym przez właściciela gospodarstwa. Dostęp do
danych jest możliwy tylko poprzez zalogowanie się do

systemu przy użyciu posiadanego hasła. Do systemu
mogą być wczytywane wyniki badań gleby wykonywanych w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych, uzyskane w formie cyfrowej. Ma to znaczenie szczególnie
przy dużej ilości analizowanych próbek gleby. System
doradztwa nawozowego INTER-NAW jest dostępny jako
aplikacja na urządzenia mobilne (komputer, tablet, smartfon) i jako narzędzie do pracy on-line na serwerze zarządzanym przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą.
Oba narzędzia są dostępne bezpłatnie poprzez stronę
www.schr.gov.pl. Warunkiem korzystania w trybie on-line
jest zalogowanie się do systemu.

Publikacja finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu GOSPOSTRATEG, numer umowy GOSPOSTRATEG1/389038/8/NCBR/2018
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dr Ryszard Brodowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Celowość dokarmiania
pozakorzeniowego roślin
Rośliny pobierają składniki pokarmowe głównie przez system korzeniowy,
dlatego też prawidłowo przeprowadzone nawożenie doglebowe,
dostarczające roślinom pierwiastków ważnych dla ich prawidłowego wzrostu
i rozwoju jest zasadniczym zabiegiem agrotechnicznym. Podczas wegetacji
roślin może jednak dochodzić do wielu sytuacji, w których pobieranie
składników przez system korzeniowy roślin jest znacznie utrudnione. Ma to
miejsce w okresach suszy, przy nieuregulowanych stosunkach powietrznowodnych w glebie, przy małej zawartości składników w środowisku wzrostu
roślin, względnie ich niedostępności na skutek wymycia, uwstecznienia lub
zbyt wysokiego czy zbyt niskiego pH gleby.

D

odatkowo w okresie intensywnego wzrostu roślin
szybkość pobierania pierwiastków przez system korzeniowy jest zbyt wolna. Wówczas zastosowanie dokarmiania dolistnego ogranicza negatywny wpływ niedoboru
składników pokarmowych na procesy życiowe roślin.
Dokarmianie pozakorzeniowe roślin stanowiąc uzupełnienie nawożenia doglebowego zapewnia ciągłość

.
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pobierania składników w czasie wegetacji roślin oraz
zwiększa ich stopień wykorzystania. Zabiegi dokarmiania
dolistnego nie tylko mikro-, ale również makroskładnikami stały się nieodzownym elementem prawidłowo prowadzonej agrotechniki. Aplikacja dolistna składników
pokarmowych w okresie intensywnego wzrostu roślin
wpływa korzystnie na ich procesy metaboliczne, a tym
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samym umożliwia ochronę potencjału plonotwórczego
roślin. Początkowo dokarmianie pozakorzeniowe zalecane było tylko interwencyjnie, umożliwiając szybkie
zaopatrzenie roślin w składniki niezbędne w konkretnej
fazie rozwojowej lub też w momencie pojawienia się
objawów ich niedoboru. Jednak w ostatnim okresie dokarmianie dolistne stało się nieodzownym elementem działań profilaktycznych, które przyczyniają się do ograniczenia występowania niedoborów składników pokarmowych
w roślinach, a także wpływają na zwiększenie ich odporności na stresy abiotyczne i biotyczne.

Kiedy dokarmianie pozakorzeniowe
makro- i mikroelementami jest wskazane?
Czynnikiem ograniczającym pobieranie składników
pokarmowych z gleby może być niedobór wody. Ostatnio na wielu obszarach okresowe niedobory wody
w produkcji roślinnej zdarzają się coraz częściej.
W warunkach klimatycznych Polski jednymi z głównych czynników, które wpływają na ograniczenie pobierania składników mineralnych z gleby jest ilość oraz
rozkład opadów w sezonie wegetacyjnym. W Polsce
w ostatnich latach podczas sezonu wegetacyjnego na

Dawniej dokarmianie pozakorzeniowe
zalecane było tylko interwencyjnie.
Jednak w ostatnim okresie stało się
ono nieodzownym elementem działań
profilaktycznych.

przeważającej części kraju obserwuje się wystąpienie
ujemnego klimatycznego bilansu wodnego. Składniki
pokarmowe, które obecne są w glebie, jak również
makro- i mikroelementy aplikowane doglebowo w postaci nawozów, są tylko wówczas dostępne dla roślin, gdy
ulegną one rozpuszczeniu w wodzie. Stąd też efektywne
pobieranie składników mineralnych można osiągnąć
w warunkach odpowiedniej wilgotności gleby, a najlepsze efekty nawozowe mają miejsce po wystąpieniu opadów atmosferycznych. Równomierny rozkład opadów
atmosferycznych w okresie wegetacji roślin daje możliwość stopniowego przemieszczenia się składników
nawozowych w bezpośrednie sąsiedztwo systemu korzeniowego roślin uprawnych.
Ograniczone pobieranie wody i składników mineralnych dostarczonych doglebowo ma również miejsce
w okresie wiosennym czy jesiennym, kiedy to czynnikiem ograniczającym jest niska temperatura gleby, która
wpływa na zakłócenie funkcjonowania systemu korzeniowego roślin. Czynnikiem warunkującym pobieranie
składników aplikowanych doglebowo jest również odczyn
gleby, który w sposób pośredni lub bezpośredni oddziałuje na ich pobieranie z nawozów mineralnych. Najlepsza
przyswajalność większości makro- i mikroelementów
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przez rośliny ma miejsce przy pH w granicach od 6 do 7.
W glebach kwaśnych dochodzi do znacznego zmniejszenia pobierania wody ze składnikami mineralnymi, w efekcie ograniczonego rozwoju systemu korzeniowego roślin,
głównie poprzez działanie aktywnych w środowisku kwaśnym jonów glinu. Przy słabo funkcjonującym systemie
korzeniowym odpowiednie zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe możliwe jest głównie dzięki zastosowaniu dokarmiania pozakorzeniowego.

Efektywność dokarmiania
pozakorzeniowego roślin
Wykorzystanie składników nawozowych aplikowanych pozakorzeniowo jest znacznie większe w porównaniu do wykorzystania tych samych składników dostarczanych roślinom w nawożeniu doglebowym. Dodatkowo
dokarmianie dolistne, zarówno makro-, jak i mikroskładnikami, relatywnie ogranicza ryzyko wystąpienia objawów ich niedoborów na roślinach, jak również wpływa
na zwiększenie tolerancji roślin na stresy biotyczne
i abiotyczne. Aplikacja pozakorzeniowa daje możliwość
zastosowania makro- i mikroelementów w miejscu ich
bezpośredniego zapotrzebowania (blaszka liściowa czy
inna nadziemna część rośliny), co ogranicza nakłady
energetyczne ponoszone na transport składnika pokarmowego pobranego przez system korzeniowy.

Czynniki warunkujące efektywność
dokarmiania pozakorzeniowego roślin
Efektywność dokarmiania pozakorzeniowego roślin
zależy między innymi od warunków atmosferycznych,
takich jak temperatura czy wilgotność, panujących
w momencie przeprowadzania zabiegu dokarmiania
dolistnego. Zabiegi dokarmiania pozakorzeniowego
powinny być wykonywane przy temperaturze w granicach 15 ºC i przy wilgotności powietrza wahającej się
w przedziale 60–80%. W przypadku utrzymujących się
warunków bardzo suchych i konieczności dostarczenia
składników pokarmowych drogą pozakorzeniową, możliwe jest stosowanie nawozów dolistnych przy wilgotności
powietrza powyżej 40%. Nie zaleca się dokarmiania pozakorzeniowego roślin przy temperaturze wyższej niż 20 ºC,
jak również przy niskiej wilgotności powietrza, gdyż
wówczas zabieg ten jest mało efektywny, między innymi
ze względu na szybkie odparowanie kropli cieczy roboczej, zanim jeszcze przedostanie się ona do liścia. Dokarmiania dolistnego roślin nie należy prowadzić przy intensywnym nasłonecznieniu roślin oraz przy wietrze, znoszącym krople cieczy użytkowej.
Podczas przeprowadzania zabiegu dokarmiania pozakorzeniowego należy także zadbać o właściwą temperaturę cieczy użytkowej, która nie powinna być niższa niż
12 ºC. Dodatkowo powinno się dostosować stężenie
składników nawozowych do fazy rozwojowej roślin oraz
warunków pogodowych. W przypadku konieczności
zastosowania zabiegu dokarmiania dolistnego roślin po
opadach deszczu należy zmniejszyć stężenie cieczy roboczej, aby nie spowodować poparzenia roślin, gdyż opad
atmosferyczny przyczynia się do częściowego zmywania
woskowej warstwy ochronnej znajdującej się na blaszce
liściowej roślin.

Wybór formy składnika pokarmowego
w nawozach dolistnych
Obecne na rynku nawozy do aplikacji dolistnej zawierają poza mikroelementami również makroelementy,
w tym głównie azot i magnez, jak również siarkę, potas
oraz fosfor. Efektywność dokarmiania pozakorzeniowego
zależy w znacznym stopniu od formy w jakiej występuje
składnik pokarmowy w nawozie dolistnym. Dolistne
nawozy mikroelementowe zawierają mikroelementy
w postaci soli nieorganicznych lub chelatów i kompleksów organicznych. Nośnikami mikroelementów mogą być
również aminokwasy. Wysokoskoncentrowane sole nieorganiczne (na przykład siarczan miedzi czy siarczan
cynku) stanowią najstarszą i zarazem najprostszą formę
stosowaną w nawozach dolistnych. Są one dobrze rozpuszczalne w wodzie i stosunkowo dobrze przyswajalne
dla roślin. Zaletą stosowania soli nieorganicznych mikroskładników nawozowych jest możliwość ich stosowania
przy niższych temperaturach powietrza w porównaniu
do form chelatowych.

Dolistne nawozy chelatowe
Nowocześniejszą formułą są nawozy mikroelementowe na bazie chelatów, które stanowią związki kompleksowe, w których kation metalu (na przykład miedź, cynk,
mangan czy żelazo) połączony jest z cząsteczką organiczną. W nawozach stosowane są zarówno syntetyczne, jak
i naturalne kompleksony organiczne. (Chelat z języka

greckiego chele oznacza szczypce czy kleszcze kraba). Na
rynku nawozowym pojawiają się również związki wielokleszczowe, które zawierają więcej niż jeden atom donorowy i mogą zajmować więcej niż jedno miejsce koordynacyjne metalu.
Formy chelatowe mikroskładników zastosowane
w nawozach dolistnych odznaczają się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie i są bardzo łatwo dostępne
i przyswajalne dla roślin, co związane jest między innymi
z łatwym przenikaniem połączeń chelatowych przez
błony komórkowe. Zasadniczą rolą chelatów jest działanie ochronne mikroskładnika, polegające na jego ochronie miedzy innymi przed uwstecznieniem. Po aplikacji
form chelatowych mikroskładników są one łatwo dostępne dla roślin, które przez swoje liście mogą pobierać
mikroskładniki nie tylko w postaci uwolnionego jonu
metalu, ale również jako całą cząsteczkę chelatu.
W porównaniu do soli nieorganicznych mikroskładników
formy chelatowe są znacznie szybciej i efektywniej pobierane przez rośliny, stąd też możliwe jest zastosowanie
niższej dawki, w odniesieniu do dawki, którą należałoby
zastosować w formie soli.
Dodatkowo cząsteczki chelatów nie ulegają uwstecznieniu w tkankach przewodzących liścia, gdyż są obojętne chemicznie. Ważnym czynnikiem determinującym
efektywne pobieranie form chelatowych mikroskładników nawozowych jest temperatura powietrza, która
powinna mieścić się w granicach od 15 do 25 ºC. Dlatego

też nawozy dolistne na bazie chelatów nie są zalecane do
wczesnowiosennych czy późnojesiennych zabiegów
dokarmiania pozakorzeniowego roślin.

Czynniki chelatujące mikroskładniki
w nawozach dolistnych
Najbardziej znanymi związkami kompleksowymi syntetycznymi tworzącymi z mikroelementami połączenia
chelatowe są: EDTA – kwas etylenodwuaminoczterooctowy, HEEDTA – kwas N-(hydroksyetylo) etylenodwuaminotrójoctowy, DTPA – kwas dwuetylenotrójaminopięciooctowy, EDDHA – kwas etylenodwuamino di (2-hydroksyfenylo) octowy, EDDHHA – kwas etylenodwuamino di
(2-hydroksy-4-metylofenylo) octowy czy kwas cytrynowy.
Natomiast wśród naturalnych kompleksów organicznych
największą rolę odgrywają ligninosulfoniany i kwasy
humusowe. W występujących na rynku nawozach do
dokarmiania pozakorzeniowego najczęściej jako substancje chelatujące mikroskładniki wykorzystuje się EDTA,
DTPA, IDHA (pięciokleszczowy czynnik chelatujący) czy
HBED (sześciokleszczowy czynnik chelatujący).
W dobie dążenia do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych coraz większą uwagę przykłada się do
bezpieczeństwa stosowania związków kompleksujących
dla organizmów żywych i środowiska przyrodniczego.
Dąży się do tego, aby nośniki mikroelementowe pozostające po pobraniu składników pokarmowych z nawozów
chelatowych ulegały rozkładowi z wytworzeniem form,
które są bezpieczne dla środowiska przyrodniczego. Jednocześnie zwraca się uwagę, aby czas niezbędny do
pobierania mikroskładnika nawozowego przez roślinę
odpowiadał okresowi biodegradowalności użytego nośni-
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Formy chelatowe mikroskładników
zastosowane w nawozach
dolistnych odznaczają się bardzo
dobrą rozpuszczalnością w wodzie
i są bardzo łatwo dostępne
i przyswajalne dla roślin

ka chelatowego. Spośród wykorzystywanych obecnie
substancji chelatujących mikroskładniki nawozowe najbardziej biodegradowalnym chelatem jest IDAH. Z kolei
najbardziej odpornym na rozkład, a tym samym najdłużej
utrzymującym się w środowisku przyrodniczym, czynnikiem chelatującym jest bardzo często stosowany w nawozach dolistnych EDTA.
W ostatnim okresie na rynku nawozowym pojawiają się
nawozy dolistne, w których nośnikami składników pokarmowych są aminokwasy pochodzenia roślinnego. W odróżnieniu od soli czy syntetycznych chelatów molekuły aminokwasów, ze względu na pełną kompatybilność z metabolizmem dokarmianych roślin, są w znacznie krótszym
czasie pobierane przez rośliny, nawet do 2–4 godzin od
dolistnej aplikacji nawozu. Dodatkowo charakteryzują się
niemal 100% wykorzystaniem składników nawozowych
przez rośliny, które wykorzystują nie tylko składnik nawozowy, ale również transportujący go aminokwas.

dr inż. Sylwester Lipski

Kwasy Humusowe – nowa era
Wydawało się, że o wielokierunkowym wpływie kwasów humusowych
na jakość gleby napisano już wszystko, ale nadszedł europejski Zielony
Ład i odświeżył ich rolę i znaczenie. Produkty, oparte o kwasy humusowe
zastosowane doglebowo, mogą zwiększyć sekwestrację węgla w glebie
i zawartość próchnicy. A o to właśnie chodzi m.in. w nowych europejskich
wytycznych dla rolnictwa.

W

ejście w życie 16 lipca 2022 r. nowej dyrektywy
ustanawiającej przepisy dotyczące udostępniania
na rynku produktów nawozowych zwiększy rolę kwasów
humusowych, jako składników nawozów organicznych
i organiczno-mineralnych.
Na koniec 2021, mieliśmy w obrocie handlowym blisko
setkę produktów do zastosowanie w uprawie roślin, które
zawierają w swoim składzie kwasy humusowe. Około
połowa z nich to środki, w których kwasy humusowe stanowią ponad 50% zawartości. W pozostałych stanowią
jedynie dodatek do głównych komponentów czynnych.
W większości są to produkty z importu, z innych krajów UE, wprowadzane do obrotu handlowego na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu. Mamy także
polskich producentów, którzy od wielu lat, z powodzeniem konkurują z produktami zagranicznymi. W Polsce,
kwasy humusowe są wytwarzane z importowanych
leonardytów lub rodzimych surowców, jak węgiel brunatny i torf. Na rynku można spotkać także koncentraty
kwasów humusowych wytworzonych z drewna przetworzonego w procesach fizycznych i chemicznych. Komercyjne produkty zawierające kwasy humusowe mają postać
płynną (koncentrat do rozcieńczania wodą) lub stałą (proszek do rozpuszczania w wodzie).

Ze względu na swoją specyfikę,
produkty zawierające kwasy
humusowe są wprowadzane do
obrotu jako: nawozy organiczne
lub organiczno-mineralne, środki
poprawiające właściwości gleby –
do zastosowań doglebowych lub
stymulatory wzrostu roślin – do
zastosowań nalistnych.
.
NAWOZENIE 2022

Ze względu na swoją specyfikę, produkty zawierające
kwasy humusowe są wprowadzane do obrotu jako: nawozy organiczne lub organiczno-mineralne, środki poprawiające właściwości gleby – do zastosowań doglebowych
lub stymulatory wzrostu roślin – do zastosowań nalistnych. Produktów do zastosowań doglebowych jest najwięcej na rynku. Kwasy humusowe, najczęściej w postaci
płynnej, są stosowane doglebowo, przed zasianiem lub
wysadzeniem roślin, a także doglebowo w trakcie wegetacji. Są one stosowane także poprzez systemy nawadniania dokorzeniowo (w gruncie i w uprawach pod osłonami) oraz w kulturach hydroponicznych. Kwasy humusowe aplikuje się także nalistnie, najczęściej w początkowych fazach rozwoju roślin. W tym przypadku, ich aplikacja pogłówna ma na celu stymulację wzrostu roślin
i wywołanie określonych reakcji fizjologicznych. Celem
aplikacji kwasów humusowych do gleby jest wykorzystywanie tzw „efektu multigeo”, który polega na wielokierunkowym działaniu:
• poprawie właściwości fizycznych, szczególnie zawartości węgla organicznego w glebie, kompleksu sorpcyjnego, retencji wody, stosunków powietrzno-wodnych,
trwałości gruzełków glebowych itp.,
• poprawie właściwości chemicznych, czyli zwiększenie dostępności składników pokarmowych dla roślin,
poprawa odczynu pH gleby, zmniejszenie koncentracji
toksycznych jonów glinu,
• zwiększenie aktywności i liczebności mikroflory glebowej, albowiem wykazano, że kwasy humusowe
stanowią źródło substancji wzrostowych dla mikroorganizmów glebowych oraz są stymulatorami ich
aktywności
• stymulacja wzrostu systemu korzeniowego, albowiem
kwasy humusowe i ich pochodne wykazują działanie
zbliżone do roślinnych hormonów wzrostu i stymulują podziały komórkowe i wzrost elongacyjny komórek
stożków wzrostu korzeni.
Należy przypomnieć (bo to ważne), że nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy
dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozo-
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wych UE, wyróżnia dwie nowy kategorie
(PFC) nawozów: organiczne i organiczno-mineralne. W obu kategoriach nawozy mogą
mieć formę stałą i płynną. Jest to ogromna
szansa dla produktów zawierających kwasy
humusowe, gdyż ze względu na swój skład,
spełniają one doskonale wymagania nowych
kategorii nawozów:
• co najmniej 15% C (m/m) w organicznych
nawozach stałych,
• co najmniej 5% C (m/m) w organicznych
nawozach płynnych,
• co najmniej7,55% C (m/m) w organicznomineralnych nawozach stałych,
• co najmniej 3% C (m/m) w organiczno-mineralnych nawozach płynnych.
Pod pojęciem handlowym „kwasy humusowe” mieszczą się preparaty zawierające
wyizolowane mieszaniny kwasów huminowych i fulwowych, o różnych proporcjach
między sobą. Kwasy humusowe stanowią
główny (60–80%) składnik naturalnej substancji organicznej gleby, czyli próchnicy.
Naukowcy do tej pory jeszcze nie poznali
dokładnie w jaki sposób powstają związki
próchniczne w glebie. Natomiast, zgodni są co
do tego, że ogromną rolę w tym procesie pełni
lignina, która pod wpływem procesów mikrobiologicznych i chemicznych ulega w glebie
modyfikacji do kwasów humusowych (teoria
Waksmana i teoria polifenolowa). To jest
ważna wiadomość dla rolnika, który chce
podnieść zawartość związków próchnicznych
w glebie. Aby do tego doszło nie wystarczy
wnieść do gleby substancję organiczną. Musi
to być substancja organiczna zawierająca
ligninę i celulozę, a tym cechują się rośliny,
które osiągnęły pełną dojrzałość, po przekwitnięciu. Dużą zawartością ligniny i celulozy
cechuje się słoma zbóż, kukurydzy, rzepaku,
natomiast mniej jest jej w poplonach uprawianych na tzw „zielony nawóz”.
Kwasy huminowe i fulwowe różnią się
między sobą masą molekularną, liczbą grup
funkcyjnych, stopniem polimeryzacji, rozpuszczalnością oraz wieloma innymi parametrami. No i oczywiście, różnią się wpływem
na glebę i na rośliny uprawne.
Kwasy huminowe to frakcja związków
makromolekularnych o charakterze aromatycznym, barwy od ciemnobrązowej do czarnej.
Zazwyczaj są ekstrahowane z gleby za pomocą
rozpuszczalników alkalicznych. Do tej pory,
ich struktura nie jest w pełni poznana. Zakłada
się, że są polimerami, których podstawowym
elementem budowy jest rdzeń w postaci pierścienia aromatycznego połączony z aminokwasami, cukrami, peptydami, kwasami alifatycznymi itp. Rdzeń składa się z pierścieni fenolowych lub związków zawierających azot
w postaci cyklicznej. Bardzo ważną część
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Kwasy humusowe nie zastąpią
obornika, gdyż obornik to połączenie
substancji organicznej, kwasów
humusowych i mikroorganizmów
pożytecznych dla gleby.

budowy molekuły stanowią grupy funkcyjne. Najważniejsze z nich to grupy metoksylowe, karboksylowe, karbonylowe, fenolowe, chininowe i alkoholowe.
Natomiast kwasy fulwowe to frakcja związków próchniczych rozpuszczalnych w wodzie, roztworze NaOH,
rozcieńczonych kwasach. Mają barwę od żółtej do żółtobrązowej. Z wapniem, magnezem, sodem, potasem tworzą łatwo rozpuszczalne sole, natomiast z żelazem i glinem kompleksy chelatowe. Ich budowa nie jest dokładnie
poznana.

Technologie wytwarzania kwasów
humusowych
Kwasy humusowe, na skalę przemysłową pozyskuje
się z naturalnych zasobów przetworzonej substancji organicznej, jakimi są: torf, węgiel brunatny, leonardyty

i lignity. Kwasy humusowe mogą pochodzić z różnych
źródeł, jednak najlepszymi parametrami dotyczącymi
gęstości, stosunku C/N i jednorodności charakteryzują się
te uzyskane z leonardytów (kopaliny będącej formą
pośrednią między torfem a węglem brunatnym), które
zawierają ponad 50% kwasów humusowych. Większość
humusowych preparatów handlowych, znajdujących się
na polskim rynku zawiera ekstrakty z leonardytów wydobywanych w Niemczech, na Ukrainie, Turcji, USA lub
z młodych pokładów węgla brunatnego.
Według polskiego opisu patentowego nr PL107698,
dotyczącego sposobu wytwarzania nawozu mikroelementowego, kwasy huminowe, uzyskuje się poprzez traktowanie węgla brunatnego kwasem mineralnym, takim jak
kwas solny czy kwas siarkowy o stężeniu od 1 do 3%.
Z opisu patentowego nr US 4319041 (USA) znany jest
sposób wytwarzania kwasów huminowych z kopalin stanowiących ich źródło poprzez ekstrakcję z mieszaniną
wody i sody kaustycznej przy wartości pH od 6,5 do 8,0
do momentu uzyskania ciekłego preparatu kwasów huminowych. Najpopularniejsza metoda przemysłowa to ekstrakcja mieszaniny kwasów huminowych i fulwowych
z rozdrobnionej masy (torf, węgiel brunatny, leonardyt)
przy pomocy silnej zasady, zazwyczaj potasowej (KOH)
lub sodowej (NaOH). Powstający roztwór ma odczyn bardzo alkaliczny (wysokie pH) i zawiera sód lub potas. Aby
rozdzielić kwasy fulwowe od huminowych, wykorzystuje
się fakt, że kwasy huminowe wytrącają się w środowisku

kwaśnym. Obniża się więc pH roztworu przy pomocy np.
kwasu siarkowego, kwasy huminowe ulegają wytrąceniu
(stają się nierozpuszczalne), a pozostały roztwór zawiera
prawie wyłącznie kwasy fulwowe. Technologie wytwarzania kwasów humusowych, na skalę komercyjną, sprawiają, że koncentraty kwasów humusowych zawierają
także spore ilości potasu lub sodu, których zasady są stosowane w procesie ekstrakcji.
W sprzedaży znajdują się także produkty wytworzone
w oparciu o lignosulfoniany. Związki te powstają jako
pochodne ligniny, przy produkcji celulozy z masy drzewnej. Mają wiele właściwości korzystnych, z punktu widzenia rolniczego, jednak nie są kwasami humusowymi.

Działanie kwasów humusowych
Kwasy humusowe, w postaci obornika, kompostów
itp., są najstarszymi substancjami aktywnymi lub odżywczymi stosowanymi przez człowieka w celu podniesienia
żyzności gleby i plonowania roślin uprawnych. Nie znano
wtedy ich właściwości i funkcji, ale dostrzegano i doceniano efekty, jakie powodują w glebie oraz efekty w postaci bujniejszego rozwoju i wzrostu roślin oraz wyższych
plonów.

Kwasy humusowe mają bardzo duży
wpływ na właściwości fizyczne,
chemiczne i biologiczne gleby.

Z tego powodu wiele firm oferujących preparaty
zawierające kwasy humusowe, posługuje się sloganem,
że ich produktem można zastąpić obornik. Nie jest to
prawda, gdyż obornik to połączenie substancji organicznej, kwasów humusowych i mikroorganizmów pożytecznych dla gleby. Szczególnie ten ostatni element jest czynnikiem wyróżniającym obornik na tle produktów komercyjnych oferowanych jako środki do poprawienia właściwości gleby.
Kwasy humusowe mają bardzo duży wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Dlatego, w ich przypadku, mówienie o „efekcie multigeo” jest
w pełni uzasadnione. Powodując sklejanie się cząstek
szkieletowych gleby w większe agregaty wpływają na
tworzenie się struktury gruzełkowatej, poprawiając stosunki powietrzne. Jest to korzystne zarówno dla gleb
piaszczystych (zwiększenie zwięzłości), jak i ciężkich
(rozluźnienie i napowietrzanie). Mają także wysoką
pojemność wodną, dzięki czemu mogą zatrzymać kilkakrotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin, co jest właściwością cenną głównie dla gleb
piaszczystych. Kwasy humusowe tworzą kompleksy
z minerałami ilastymi, budując kompleksy organicznomineralne poprawiające właściwości sorpcyjne gleby.
Kwasy fulwowe mają większą niż huminowe zdolność
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sorpcyjną w stosunku do jonów metali (m.in. Mg, Mn, Fe,
Al) oraz fosforu i uwalniają je w miarę zapotrzebowania
roślin. Dzięki temu zawarte w nawozach składniki mineralne są zatrzymywane w strefie korzeniowej i zmniejsza
się ich wypłukiwanie w głąb gleby. Na glebach lekkich
kwasy humusowe ograniczają wymywanie azotu, potasu,
magnezu i wapnia oraz mogą znacznie poprawić pobieranie fosforu, redukując jego wiązanie w glebie. Gleby
zasobne w związki humusowe odznaczają się zdecydowanie wyższą aktywnością biologiczną. Kwasy humusowe stymulują wzrost i namnażanie się pożytecznych
mikroorganizmów glebowych (m.in. bakterii z rodzajów
Azotobacter i Nitrosomonas). Ponadto makro- i mikroorganizmy glebowe czerpią z substancji organicznej niezbędną energię i mineralne składniki pokarmowe. Zwiększają
także produkcję enzymów roślinnych oraz sprzyjają tworzeniu się chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach
i wspomagają fotosyntezę oraz zwiększają zawartość
witamin i minerałów w roślinach.
Kwasy fulwowe mają krótsze łańcuchy i mniejszą
wagę cząsteczkową. Mają też zdolność regulacji procesów
metabolicznych roślin, szczególnie wzrostu (dzielenia się
i wydłużania komórek). Kwasy huminowe są cięższe
(dłuższe łańcuchy) i są jakby prekursorami próchnicy
w glebie. Systematyczne aplikacje kwasów humusowych
zwiększa zawartość próchnicy w glebie, poprawia jej
strukturę w kierunku gruzełkowatej, ale przede wszystkim stymuluje wzrost i rozwój korzeni.

Jak wybrać kwasy humusowe
Ich koszt to od 100 do nawet 400 zł/ha (zależnie od
dawki). Są także tańsze. Pojawiają się bowiem preparaty
humusowe z Ukrainy, Chin, Turcji a anwet produkty
rodzimej produkcji.
W zależności od koncentracji kwasów humusowych,
producenci zalecają stosować je od 1 do 40 l/ha. Mowa
tutaj o zastosowaniu doglebowym produktów płynnych.
Przy mnogości produktów humusowych, znajdujących się w sprzedaży, pojawia się pytanie, które są najlepsze, najbardziej warte swojej ceny. Z pewnością
warto wybierać te produkty, które są dobrze opisane:
gdzie podana jest zawartość węgla organicznego (m/m),
podział na frakcje kwasów fulwowych i huminowych,
ich procentowy udział w produkcie, jest informacja
o zasoleniu roztworu, jest podana informacja o surowcu
z którego wytworzono preparat, zamieszczona jest informacja o odczynie roztworu produktu i zawartości związków mineralnych. Produkt powinien być wyposażony
w Kartę Charakterystyki Produktu (z angielskiego
MSDS), opisującą jego właściwości, zasady zachowania
bezpieczeństwa podczas użytkowania i stosowania. Najcenniejszym źródłem informacji o produkcie powinny
być wyniki jego zastosowania, czy to w postaci rezultatów badań naukowych, prac wdrożeniowych, czy opinie
jego użytkowników. Z tego powodu, produkty humusowe, które zostały dokładnie przebadane w doświadczeniach ścisłych (wykonanych przez kompetentne jednostki naukowe) na roślinach uprawnych, których
wpływ na glebę, jej aktywność biologiczną oraz wpływ
na wzrost i rozwój roślin zostały udowodnione, są warte
większej uwagi.

mgr Jakub Cholewa

Jak dobrze wykorzystać azot?
Potrzeba zakupu nawozów azotowych rośnie wprost proporcjonalnie wraz
z końcem zimy i początkiem wegetacji. Ceny są wysokie, ciągle niestabilne.
Nieuchronnie zbliżają się terminy podania pierwszych dawek.
Po co nam ten azot?
Azot stanowi podstawowy element budowy białek
roślinnych, jest pierwiastkiem niezbędnym dla rozwoju
roślin praktycznie na każdym etapie fazy wegetatywnej
i generatywnej. Bez azotu nie ma ani plonu, ani jakości.
Będąc pierwiastkiem o decydującym znaczeniu biologicznym i plonotwórczym jest on kluczowym elementem
nawożenia gleby. Przemyślany plan jego podania powinien stanowić punkt wyjścia do stworzenia strategii optymalnego wykorzystania azotu w gospodarstwie
Z jednej strony wiemy, że azot trzeba podać, ponieważ
od tego zależeć będzie plon, z drugiej, koszt nawożenia
azotem jest kilkukrotnie wyższy niż rok wcześniej.
Postawmy więc pytanie – czy można zaoszczędzić na
azocie?
Jedną z lepszych odpowiedzi będzie taka, że najłatwiej jest oszczędzić po prostu lepiej wykorzystując to co
jest do dyspozycji. Innymi słowy, zamiast koncentrować
się na tym, czy przy 300 kg saletry na 1 ha pszenicy zysk
będzie większy niż koszt produkcji oraz gdzie i za ile taką
saletrę kupić, może równolegle poszukać i pogłowić się
nad innymi zagadnieniami i rozwiązaniami w zakresie
nawożenia azotem. W konsekwencji zmiana optyki może
doprowadzić do optymalizacji wykorzystania tego składnika, przy potencjalnie zmniejszonej jego dawce, zmniejszonej w stosunku do przyzwyczajeń rolnika, a niekoniecznie w odniesieniu do realnych potrzeb roślin w danej
fazie wzrostu.
Konieczności poszukiwania nowych metod nawożenia azotem w bardzo trudnej sytuacji kosztowej sprzyjają również wymagania dyrektywy azotanowej, które prowadzą do realnego zmniejszenia dawki N na 1ha.
Nakłada się na to także wyraźna zmiana klimatu,
szczególnie okresy suszy oraz nadmiernych i skumulowanych opadów, w których dotychczasowe strategie
podawania azotu bywają zwyczajnie zawodne.
Należy również uwzględnić straty azotu i jego faktyczne wykorzystanie. Wielu rolników nie jest świadoma, że
tylko pewna część, bardzo ostrożnie około 50%, jest
wykorzystywana przez rośliny, a pozostała ilość tylko
w niewielkiej części zwiększa zasób glebowy. Znaczna
część azotu dostarczonego do gleby w formach nawozów
syntetycznych, ale również w formie nawozów naturalnych takich jak gnojowica jest bowiem tracona. Dzieje się
tak, ponieważ gleba nie jest w stanie zakumulować azotu
w formach dostępnych dla roślin w dużych ilościach –
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dlatego są one albo bezpowrotnie tracone, albo przechodzą w formy niedostępne.
Strat tych uniknąć się nie da, natomiast jest możliwe
i konieczne ich ograniczanie przy użyciu wszelkich
dostępnych metod, z których jedna, polegająca na dolistnym podaniu azotu w formie ureaformu, zostanie omówiona w dalszej części artykułu.
Aby lepiej zrozumieć ograniczenia i wyzwania związane z azotem, warto przywołać kilka podstawowych
informacji w temacie pierwiastka nitrogenium.
W przyrodzie istnieją dwa naturalne i teoretycznie
nieograniczone źródła azotu:, ziemia i powietrze. Istotne
jest jednak to, że z żadnego z tych naturalnych zasobów
rolnicy i ich uprawy nie mogą skorzystać bezpośrednio.
Azot z powietrza jest dla roślin niedostępny, natomiast

Zdecydowana większość badań
pokazuje pozytywny wpływ
zastosowania inhibitorów nitryfikacji na
efektywność wykorzystania azotu.

zdecydowana większość azotu w glebie jest wbudowana
w związki o skomplikowanej strukturze i bardzo trudno
dostępne dla roślin, aż do czasu ich wystarczającego rozkładu.
Natura, z jednej strony uczyniła azot jednym z motorów napędowych wegetacji, a z drugiej strony ograniczyła
roślinom możliwość jego nieograniczonego wykorzystania, uzależniając ilość azotu dla roślin od aktywności
mikroorganizmów, które są głównym procesorem i konsumentem azotu w glebie. W środowiskach naturalnych,
których nikt azotem nie nawozi, pierwiastka tego jest
jednak dosyć dla wszystkich roślin. Dzieje się tak, ponieważ określone grupy mikroorganizmów mają zdolność wiązania azotu z powietrza żyjąc samodzielnie lub
w symbiozie z roślinami bobowatymi, inne mikroorganizmy natomiast są w stanie uwolnić odżywcze związki
azotu, które rośliny mogą wykorzystać dla procesów
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budowy tkanek. Daje to roślinom wiosenną pulę azotu
(mineralizacja) i stopniowy dostęp do związków tego
pierwiastka rozłożony w czasie w trakcie wegetacji.
Związki azotu wytwarzane przez przyrodę w warunkach naturalnych to między innymi azot saletrzany i azot
amonowy, czyli dokładnie takie same związki jak te, które
dostarczamy z nawożeniem mineralnym.

Jak ograniczyć straty
Z dostępnych rolnikom metod ograniczenia strat
azotu warto wspomnieć o kilku metodach i sposobach.
Cześć z nich to jednak działania, które trzeba rozłożyć na
kilka lat.

stymulacyjną i ograniczają wrażliwość roślin na warunki
stresu.

Inhibitory zatrzymują mikroby
Jeszcze inną metodą ograniczenia strat azotu jest
wykorzystanie w nawozach azotowych inhibitorów ureazy i nitryfikacji. Podstawowym ich celem jest hamujący
wpływ na określone grupy mikroorganizmów glebowych
związanych z obiegiem azotu w glebie.
Zdecydowana większość badań naukowych oraz praktyka rolnicza wskazują, że w niektórych strategiach podawania azotu użycie inhibitorów znacząco ogranicza straty
tego pierwiastka.

Próchnica
Pierwszą z metod jest poprawa właściwości gleby,
rozumiana jako zwiększenie w niej zawartości próchnicy.
Co nam to daje? Próchnica wiąże w swojej masie pewną
część azotu, która podlega wiosennej mineralizacji. Ma
również właściwości sorpcyjne, które mogą utrzymać jon
amonowy w roztworze glebowym tak, że będzie on
dostępny dla roślin. Budowa próchnicy to nie tylko więcej wody w glebie, to również więcej naturalnego azotu
na wiosnę oraz lepsze utrzymywanie azotu dostarczonego z nawożeniem.
W glebach bogatych w próchnicę o uregulowanym pH
łatwiej utrzymać jest również naturalną populację mikroorganizmów z grupy azotobacter, które wiążąc azot
z powietrza również wzbogacają glebę w ten pierwiastek.

Inne składniki pokarmowe
Bardzo prostą i skuteczną metodą lepszego wykorzystania azotu jest uwzględnienie nawożenia innymi pierwiastkami, z których najważniejszym będzie siarka oraz
cynk, mangan, molibden i miedź.
Siarka równolegle w azotem stanowi podstawowy
budulec dla kluczowych aminokwasów. Brak dostępnej
siarki, pomimo dostępności azotu prowadzi do znacznego
ograniczenia potencjalnego plonu i jego jakości. Niewykorzystany azot stracimy. Należy więc zadbać o dostępność
siarki w glebie, ponieważ jest ona często kluczowym
czynnikiem ograniczającym efektywność wykorzystania N. Ciekawym źródłem siarki (zawieraja jej 26%)
jest tiosiarczan amonu, który może być stosowany samodzielnie oraz w mieszaninach z RSM i gnojowicą. Technologia stosowania tiosiarczanu amonu jest stosunkowo
nowym rozwiązaniem w warunkach krajowych, jest natomiast powszechnie stosowana jako element nawożenia
azotem i siarką w wielu rozwiniętych rolniczo krajach
Europy oraz USA.
Mikroelementy, szczególnie cynk, mangan, molibden
i miedź wchodzą w skład enzymów, które kierują biosyntezą i transformacją azotu w wytwarzane przez roślinę
związki. Ich brak, podobnie jak brak siarki, również
w konsekwencji uniemożliwia wykorzystanie azotu.
Wiele polskich gleb jest bardzo ubogich w przywołane
mikroelementy. Warto więc z jednej strony sprawdzić ich
zawartość oraz zastanowić się nad podawaniem mikroelementów częściej i w bardziej różnorodnym składzie.
Niektóre nawozy mikroelementowe pełnią również rolę
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Azot podany dolistnie nie decyduje
o sukcesie nawożenia N, ponieważ
ta rola zarezerwowana jest przede
wszystkim dla azotu podawanego
doglebowo.

Część rolników z dużą rezerwą podchodzi do mocznika z dodatkiem inhibitora ureazy, traktując ten wymuszony prawem dodatek jedynie jako zbędny dodatkowy
koszt. Wydaje się, że jest to jednak rozwiązanie korzystne,
które w praktyce prowadzi do ograniczenia straty azotu
i lepszego jego wykorzystania, ponieważ dzięki inhibitorowi azot pozostanie w glebie dłużej.
Na rynku promowane są także inhibitory nitryfikacji,
których zadaniem jest również ograniczenie tempa przemian mikrobiologicznych azotu. Zdecydowana większość
badań pokazuje pozytywny wpływ zastosowania inhibitorów nitryfikacji na efektywność wykorzystania azotu.
Warto wspomnieć również o przywołanym wcześniej tiosiarczanie amonu, który chociaż nie spełnia prawnej
definicji inhibitora, to wykazuje porównywalne do inhibitorów działanie, ograniczając zarówno proces nitryfikacji jak i tempo rozkładu azotu amidowego, dostarczając
równocześnie siarkę.

A może więcej N dolistnie?
Ostatnią strategią, którą warto wypróbować jest zastosowania azotu dolistnie, ale w inny sposób niż typowa
praktyka polegająca na dodatku mocznika do oprysków
ŚOR.
Słusznie uważa się, że potrzebnych roślinie ilości
azotu nie da się dostarczyć bazując jedynie na zabiegach dolistnych, które mogą spełniać wyłącznie rolę
pomocniczą i uzupełniającą dla nawożenia doglebowego.
Powszechne oczekiwanie jest takie, że azot podany
dolistnie ma dać szybki efekt i dostarczyć N skutecznie,
gdy z jakichś względów roślina nie pobiera azotu z gleby.

Azot podany dolistnie nie decyduje o sukcesie nawożenia N, ponieważ ta rola zarezerwowana jest przede
wszystkim dla azotu podawanego doglebowo.
Warto ten pogląd zrewidować i odnieść możliwość
nawożenie dolistnego azotem w nowych formach do konkretnych faz wegetacyjnych oraz fizycznej dostępności
azotu z gleby.
Podstawową formą azotu wykorzystywaną dolistnie
jest forma amidowa, czyli mocznikowa.
Znane są zasady dotyczące maksymalnych stężeń
i warunków aplikacji tej formy azotu dolistnie, dla przykładu na początku fazy krzewienia zbóż bezpieczne stężenie mocznika to nawet 20% natomiast w fazie kłoszenia
to około 5%.
Oznacza to, że co do zasady, wraz z wiekiem liści
spada ich odporność na stężenie mocznika, a przekroczenie maksymalnych stężeń lub/i wykonanie oprysku
z mocznikiem poza optymalnymi warunkami (ekspozycja
na słońce, sucho) znacząco zwiększa ryzyko widocznych
i niewidocznych uszkodzeń roślin w późniejszych fazach
wegetacji. Dzieje się tak ponieważ, po zabiegu dolistnym,
część mocznika może ulec amonifikacji i krystalizacji na
powierzchni roślin, uszkadzając ich tkankę. Zamiast
odżywienia pojawia się stres i zwiększona podatność na
choroby (uszkodzona powierzchnia liścia)
Metoda podawania dolistnego mocznika ma więc podstawowe ograniczenie – zwiększająca się podatność liści
na uszkodzenia wraz ze stężeniem N i wiekiem liści.
Możemy w miarę bezpiecznie podawać mocznik
dolistnie wiosną, wtedy, gdy w glebie i tak mamy całkiem
sporo dostępnych form azotu, natomiast jesteśmy ograniczeni z jego podaniem w większych dawkach w późniejszych fazach wegetacji, kiedy azot z gleby również może
być niedostępny. W okresie, w którym utrzymanie azotu
na odpowiednim poziomie jest kluczowe dla plonu
i jakości, możemy zwyczanie nie mieć warunków do aplikacji azotu amidowego dolistnie w potrzebnym roślinom
dawkach.

Na początku fazy krzewienia zbóż
bezpieczne stężenie mocznika to nawet
20% natomiast w fazie kłoszenia to
około 5%.

Rozwiązaniem może być zastosowanie dolistnych
nawozów azotowych opartych o polimery mocznika.
Nawozy te to odrębna kategoria nawozów azotowych WE,
która określa je jako płynny roztwór mocznika i ureformu. Mieszanina obu tych substancji nadaje nawozom
nowe właściwości, które warto wykorzystać jako element
strategii lepszego wykorzystania azotu.
To co odróżnia te nawozy od roztworu mocznika, to
przede wszystkim fakt, że ureaform tworzy strukturę
podobną do polimeru, który porównać można do łańcucha, z którego zbudowany jest azotu. Skrajne części takie-
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go łańcucha składają się z cząsteczek, które roślina może
pobrać i przyswoić tak jak cząsteczkę amidową, natomiast ogniwa łańcucha położone w jego środku, nie są
dostępne, ani też nie reagują z blaszką liściową. Każde
uwolnione i pobrane przez roślinę skrajne ogniwo łańcucha umożliwia pobranie kolejnego. Proces ten jest rozłożony w czasie i w zależności od proporcji mocznika
i ureformu oraz dawki nawozu może trwać nawet do
8 tygodni. Część azotu jest dostępna natychmiast, natomiast reszta stopniowo uwalnia się na powierzchni roślin
i pozostaje do dyspozycji roślin, gdy z różnych względów
inne źródła azotu są niedostępne lub ich transport i transformacja są zaburzone.
Istotne jest również to, że nawozy zwierające ureaform
nie są podatne na zmywanie z powierzchni liści oraz nie
powodują uszkodzeń, ponieważ mają mniejsza reaktywność na powierzchni tkanek roślin w porównaniu z mocznikiem.
Właściwości nawozów zawierających płynny ureaform otwierają zupełnie nowe możliwości podania azotu
dolistnie w późniejszych fazach wegetacji np. na etapie
kłoszenia, co pozwala zabezpieczyć dostępność azotu na
wysokim poziomie i dzięki temu znacząco poprawić
jakość i zwiększyć plon bez ryzyka uszkodzeń.
Część badań wskazuje, że nawozy zawierające ureaform mogą być nie tylko uzupełnieniem, ale również
alternatywą dla nawozów doglebowego podawanych jako
tzw. dawka jakościowa, szczególnie w warunkach skrajnie suchych (brak pobrania) lub mokrych (wypłukanie
lub zbyt szybkie pobranie form azotanowych z gleby).
Warto wykorzystać również ten typ nawozu do zabiegów w początkowych fazach wegetacji jako alternatywa
do zabiegów z mocznikiem, szczególnie w okresach zahamowania wegetacji oraz po uszkodzeniach roślin przez
choroby grzybowe.
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Znaczenie potasu
w glebie i roślinie
Potas obok azotu pobierany jest przez rośliny w największych ilościach,
przy wysokich plonach, nawet powyżej 300 kg/ha K2O, choć przeciętnie
w granicach 120–180 kg/ha. W okresie intensywnego przyrostu, niektóre
gatunki roślin, zwłaszcza wytwarzające wyłącznie części wegetatywne
(np. okopowe), pobierają dziennie nawet kilkanaście kg/ha potasu (K2O).

G

leby polskie są ubogie w ten składnik, bowiem około
40 proc. z nich wykazuje niedoborową zawartość potasu. Najuboższe w potas są gleby lekkie, ale też organiczne, np. torfy i mursze. Szacuje się, iż spośród czynników
pokarmowych, niedobór potasu w naszych glebach jest
drugim, po kwaśnym odczynie, czynnikiem ograniczającym wysokość i jakość plonów. Potas spełnia w roślinie
cztery zasadnicze funkcje:
• aktywuje ponad 60 reakcji enzymatycznych, związanych m.in. z tworzeniem i transportem asymilatów
oraz przetwarzaniem azotu w pełnowartościowe białko
• reguluje gospodarkę wodną roślin, m.in. poprzez
otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych oraz
lepszy rozwój systemu korzeniowego
• zwiększa odporność roślin na niskie i wysokie temperatury, czyli stresy abiotyczne roślin
• zwiększa odporność roślin na patogeny chorób, czyli
na stresy biotyczne roślin.
Dobre zaopatrzenie roślin w potas ułatwia pobieranie
i przepływ wody przez komórki korzenia i jej transport
w wiązkach przewodzących. Rośliny wykazują wówczas
niższy współczynnik transpiracji, czyli zużywają mniej
wody na wyprodukowanie jednostki suchej masy. Dzięki
temu lepiej przetrzymują okresy suszy, dłużej w ciągu
dnia utrzymują turgor, co przejawia się większą aktywnością fotosyntezy i korzystnym wskaźnikiem asymilacji
netto. Dłuższa żywotność roślin w ciągu dnia zapewnia
prawidłowy wzrost i rozwój oraz syntezę i gromadzenie
materiałów zapasowych, głównie węglowodanów,
a w następstwie tłuszczy i białek. Jon potasowy ułatwia
też transport tych związków w roślinie i zwiększa pojemność organów spichrzowych, gdzie są odkładane. Niedoboór potasu powoduje obniżenie zawartości cukru
w korzeniach buraka oraz skrobi w bulwach ziemniaka
i ziarniakach zbóż. Objawia się to m.in. ciemnieniem
miąższu bulw ziemniaka, drobnieniem ziarna zbóż (większy udział pośladu), brakiem ziarniaków na wierzchołkach kolb kukurydzy. Niedobór potasu (także niektórych
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innych składników, zwłaszcza siarki) w stosunku do
azotu skutkuje zazwyczaj małą efektywnością wykorzystania tego plonotwórczego składnika, a w konsekwencji
obniżeniem plonów i ich jakości. Gromadzą się wówczas
w roślinach nieprzetworzone związki azotu, będące
dobrą pożywką dla patogenów chorób grzybowych.

Nie stosuj potasu w wierzchnią
warstwę gleby
Nawozy potasowe, a zwłaszcza fosforowe słabo przemieszczają się w profilu glebowym, dlatego powinny być
stosowane pod orkę siewną (pod ozime formy zbóż i rzepaku) lub zimową (rośliny jare). Ich głębsze umieszczenie
w glebie (10–20 cm, pod zboża 5–10 cm) wpływa na lepszą przyswajalność składników oraz korzystnie oddziałuje na rozrost korzeni, które „w poszukiwaniu składników
pokarmowych i wody” (znane zjawisko chemo- i hydro-

Niedobór potasu w naszych glebach
jest drugim, po kwaśnym odczynie,
czynnikiem ograniczającym wysokość
i jakość plonów.

tropizmu) wnikają i penetrują głębsze warstwy gleby.
Jedynie na glebach lekkich nawozy potasowe, ze względu
na możliwość wymycia mogą być dzielone i stosowane
także lub wyłącznie wiosną (pod rośliny jare). Dobre efekty uzyskuje się też przy ich wnoszeniu pod uprawiane
w gospodarstwie międzyplony, przeznaczane na nawóz
zielony. Pogłówne stosowanie nawozów potasowych
wczesną wiosną na oziminy można tolerować, ale nie

się ze zbędnym wynoszeniem tego składnika oraz pogorszeniem jakości zebranego plonu. Dotyczy to zwłaszcza
roślin młodych oraz uprawianych na cele pastewne, zbieranych przed zakończeniem pełnej wegetacji. Nadmiar
potasu powoduje wówczas niekorzystne zmiany w składzie mineralnym roślin, głównie w wyniku antagonizmu,
czyli blokady w pobieraniu magnezu (Mg), wapnia (Ca)
i boru (B). Przykładem jest tężyczka pastwiskowa, spotykana przy wiosennym wypasie bydła na pastwiskach,

Nadmiar potasu powoduje niekorzystne
zmiany w składzie mineralnym roślin,
głównie w wyniku antagonizmu, czyli
blokady w pobieraniu magnezu (Mg),
wapnia (Ca) i boru (B).

zalecać. W latach lub w okresach suchszych potas jest
wyraźnie słabiej pobierany z gleby, zwłaszcza z wierzchniej warstwy i wówczas mogą przejściowo wystąpić jego
niedobory w roślinie, mimo wysokiej zawartości w glebie.
Na glebach zasobnych w potas (w zależności od zwięzłości gleby – ponad 18–25 mg K2O w 100 g gleby), można
zrezygnować w danym roku z nawożenia tym składnikiem, zwłaszcza jeśli nawozy są drogie oraz uprawiane są
rośliny mniej wymagające w stosunku do potasu, np.
zboża. Rośliny reagują zazwyczaj korzystniej zwyżką
plonu na „starą” zasobność gleby, niż na bieżące nawożenie, oczywiście pod warunkiem wysokiej zasobności
gleby w potas lub inne składniki. Jest to też istotne
z uwagi na fakt, iż roślinom należy zapewnić dobre
zaopatrzenie w potas od początku ich wegetacji. Zbyt
wysokie, jednorazowe dawki potasu, zwłaszcza stosowane w powierzchniową warstwę gleby, powodują wzrost
jej zasolenia, utrudnienie w kiełkowaniu nasion i rozwoju siewek, a nawet jej degradację (niszczenie gruzełkowatej struktury). Gleba po deszczach staje się zlewna, łatwo
zaskorupia się, a przy tym (z gleb lekkich i kwaśnych)
następuje łatwe wymywanie tego składnika. Stąd przy
dawkach potasu przekraczających 150 kg/ha K2O wskazany jest podział na dwie mniejsze, np. jesienną (pod orkę
siewną lub zimową) oraz wiosenną (przed pierwszymi
uprawkami). Potas w warunkach dobrego uwilgotnienia
gleby jest dość łatwo pobierany z gleby i wnoszonych
nawozów, niekiedy ponad potrzeby pokarmowe uprawianych roślin. Jest to tzw. pobieranie luksusowe, co wiąże
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spowodowana niską temperaturą oraz nadmiarem azotu
i potasu w runi pastwiskowej, co skutkuje niekorzystnym
stosunkiem kationów potasu (nadmiar) do sumy kationów dwuwartościowych: wapnia i magnezu (niedobór) –
K:(Ca+Mg). W skrajnych przypadkach może dochodzić
do zgonu zwierząt. Tak więc przy nadmiernym (luksusowym) pobraniu potasu pogarsza się jakość pastewna
i spożywcza zebranych roślin – dotyczy to głównie organów wegetatywnych (liści, łodyg, korzeni, bulw). Może
to też skutkować wzrostem uwilgotnienia tkanek i komórek rośliny, co zmniejsza ich mrozoodporność. Podobne
efekty, ale w większym stopniu, wywołuje nadmiar azotu
(N) w formie saletrzanej.

Objawy niedoboru potasu widoczne
są na starszych liściach
Potas w roślinie akumulowany jest głównie w częściach wegetatywnych, tj. łodygach i liściach. Stąd po
przyoraniu i mineralizacji słomy zbóż (w tym kukurydzy), rzepaku, liści buraka, łęcin ziemniaka, łodyg tytoniu, pędów i liści malin (warto zagospodarować ich część
nadziemną po jesiennym zbiorze owoców) wnosi się do
gleby znaczne ilości składników mineralnych, głównie
potasu (niekiedy ponad 200 kg/ha K2O). Objawy niedoboru potasu uwidaczniają się w pierwszej kolejności na
starszych (dolnych) liściach (podobnie jak azotu, fosforu
i magnezu), bowiem w przypadku niedoboru tych składników przemieszczają się one ze starszych do młodszych
części rośliny, głównie liści. Typowe objawy niedoboru
potasu na roślinach są następujące:
• żółtawe, a następnie brązowiejące i wykruszające się
plamy, poczynając od wierzchołka i brzegów starszych
liści, młodsze liście mniejsze
• zwiędły wygląd roślin, które wcześniej (w godzinach
rannych) tracą turgor. Potas „odpowiada” bowiem za
gospodarkę wodną roślin
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• gorsze krzewienie zbóż i słabiej rozwinięte rośliny
dwuliścienne – cienkie łodygi, podatne na wyleganie,
mniejsza masa roślin, gorzej rozwinięty system korzeniowy
• gorsza zimotrwałość roślin ozimych oraz większa
podatność roślin jarych na wiosenne przymrozki,
bowiem przy niedoborze potasu rośliny nie gromadzą
dostatecznej ilości cukrów w soku komórkowym i są
wówczas bardziej „uwodnione” i w większym stopniu
podatne na niskie temperatury
• przy dużym deficycie potasu zanika dominacja wierzchołkowa pędu głównego, z powodu braku fitohormonów – auksyn, w wyniku czego rozwijają się pędy
boczne.

Ustal dawkę potasu na podstawie
zasobności gleby i wymagań
pokarmowych roślin
Dawki nawozów potasowych powinny być ustalane
na podstawie wymagań pokarmowych roślin, jak też
zasobności gleby. Za optymalną przyjmuje się średnią lub
wysoką (w zależności od zwięzłości gleby, wymagań
pokarmowych roślin i osiąganych plonów) zawartość
przyswajalnego potasu w glebie, czyli w zakresie 18–25
mg K2O w 100 g gleby. Przy niższej zasobności, jak też
w dolnym przedziale podanego zakresu, a przede wszystkim możliwości uzyskania wysokich plonów, uzasadnione jest zwiększenie dawek tego składnika. Nie można
natomiast liczyć na dobre wykorzystanie potasu przy jego
wnoszeniu w wierzchnią warstwę gleby (pod bronę lub
kultywator), zwłaszcza w okresach posusznych. Wprawdzie przy dobrej zasobności gleby nie powinno to skutkować zniżką plonu, gdyż rośliny skorzystają z zapasów
glebowych, natomiast przy niskiej zasobności, należy się
liczyć z istotnym spadkiem plonów. Ze względu na fakt,
iż w praktyce stosowane są często nawozy wieloskładnikowe, należy zwracać uwagę na stosunek potasu do fosforu w zakupywanych nawozach. 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 potasu (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 potasu (K2O) i 1,8 kg
fosforu (P2O5,)
• 1 t bulw ziemniaka – 6,5 kg potasu (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 fosforu (P2O5).
Wynika z tego, że podstawowe zboża, uważane za
rośliny fosforolubne, pobierają ponad dwukrotnie więcej
potasu niż fosforu, podczas gdy okopowe, pastewne i specjalne (chmiel, tytoń) 3–5 krotnie więcej. W związku
z tym, podczas zakupu nawozów należy zwracać uwagę
na proporcje pomiędzy nimi, biorąc też pod uwagę ich
zasobność w glebie.
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W określonych sytuacjach wskazane jest też dolistne
dokarmianie roślin potasem, nie tylko przy widocznych
objawach jego niedoboru, ale też (lepszy efekt plonotwórczy) profilaktycznie. Ta forma umożliwia szybkie dostarczenie składnika w okresie wegetacji roślin, choć w niewielkim stopniu zaspokoi potrzeby pokarmowe. Niemniej, przy widocznych symptomach niedoboru, złagodzi jego brak i przyniesie wymierne efekty plonotwórcze.
W tym celu wskazany jest zakup specjalistycznych nawozów z wysoką zawartością tego, a przy okazji również
innych składników.

Zwracaj uwagę na stosunek potasu
do fosforu w stosowanych nawozach
Na polskim rynku oferowane są następujące nawozy
potasowe:
• Sól potasowa (KCl) – zawiera 60 proc potasu (K2O)
i 40 proc. chloru (Cl)
• Siarczan potasu (K2SO4) – zawiera 50 proc. K2O, 18
proc. S i 2–2,5 proc. Cl
• Korn-Kali – zawiera 40 proc. K2O, 6 proc. MgO, 4 proc.
S, 3 proc. Na oraz Cl
• Patent Kali – zawiera 30 proc. K2O, 10 proc. MgO i 17
proc. S
• Kainit magnezowy – zawiera 11 proc. K2O, 5 proc.
MgO, 17 proc. S oraz Cl
• Saletry: potasowa (KNO3) – zawiera 13,5 proc. N i 46
proc. K2O oraz potasowo-wapniowa (KNO3 + Ca(NO3)2
– zawiera 14,2 proc. N, 24 proc. K2O i 12 proc. CaO.
Mimo dość bogatej oferty nawozów potasowych składnik ten wnoszony jest do gleby najczęściej w postaci

Objawy niedoboru potasu uwidaczniają
się w pierwszej kolejności na starszych
(dolnych) liściach (podobnie jak
azotu, fosforu i magnezu), bowiem
w przypadku niedoboru tych
składników przemieszczają się one ze
starszych do młodszych części rośliny,
głównie liści.

chlorku potasu, czyli popularnej soli potasowej oraz typowych nawozów wieloskładnikowych, zawierających od
kilku do ponad 30 proc. K2O oraz inne składniki. W znacznie mniejszej skali stosowany jest natomiast siarczan
potasu. Sól potasowa jest nawozem wyraźnie tańszym od
siarczanu potasu, ale zawiera w dużych ilościach, niepożądany w niektórych uprawach chlor (ziemniak, tytoń,
chmiel, owoce jagodowe i pestkowe, winorośl, ogórki,
cebula, sałata, uprawy szklarniowe, drzewa iglaste, niektóre rośliny ozdobne). Z kolei siarczan potasu zawiera
dodatkowo siarkę, pobieraną przez niektóre rośliny
w większych ilościach (rzepak, gorczyca, cebula, czosnek, por, bobowate grubo- i drobnonasienne). Niemniej
jeśli siarczan potasu stosowany jest w większych daw-

kach (300–400 kg/ha), wówczas zaopatrzenie roślin
w potas jest wystarczające, natomiast w siarkę nadmierne. Tak duże dawki zakwaszają glebę oraz powodują
rozmywanie gruzełków, a więc niszczą strukturę, w wyniku czego zwiększa się po opadach zaskorupienie gleby,
zaś w śrucie poekstrakcyjnej rzepaku (po wytłoczeniu
i ekstrakcji oleju z nasion) wzrasta zawartość szkodliwych dla zwierząt glukozynolanów.

Jak rozstrzygnąć ten dylemat i co radzić
w tym zakresie rolnikom.
Z badań prowadzonych przez autorów niniejszego
artykułu wynika, że najlepszym rozwiązaniem, np. na
plantacjach ziemniaków, ale też tytoniu i chmielu jest
wysiew około połowy dawki potasu w okresie jesiennym
(pod orkę zimową), w postaci soli potasowej oraz drugiej
połowy wiosną w postaci siarczanu potasu (przed pierwszymi uprawkami). Wówczas anion chlorowy (Cl-) z wniesionej jesienią soli potasowej jest wypłukiwany w znacznej części poza system korzeniowy uprawianych roślin,
podczas gdy kation potasowy (K+) jest zatrzymywany
przez kompleks sorpcyjny gleby i wykorzystywany przez
rośliny. Z kolei po wniesieniu wiosną siarczanu potasu
obydwa jony, czyli potasowy i siarczanowy (K+ i SO42-) są
dostępne dla roślin, ale wnosi się wówczas połowę dawki
siarki, a przy tym w wystarczającej ilości dla pokrycia
potrzeb pokarmowych większości roślin. Podobny schemat nawożenia roślin potasem, z podziałem na dawkę
jesienną (w postaci soli potasowej) i wiosenną (siarczanu
potasu) można odnieść do innych roślin, nietolerujących
chloru lub pod które pierwiastek ten nie jest wskazany.

Niedobór potasu powoduje obniżenie
zawartości cukru w korzeniach buraka
oraz skrobi w bulwach ziemniaka
i ziarniakach zbóż.

.
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

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%

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

AGROSIMEX

CaTs

9% CaO,
25% SO3

3–6 kg/ha. Nawóz należy stosować przed siewem nasion
w formie oprysku doglebowego
w 300–500 l.
Zaprawianie ziarna 200 ml/100 kg
ziarna.
3-5 l/ha. Nawóz należy stosować
jesienią/ wiosną od 4 liścia do
końca krzewienia
10-20 l/ha

AGROSIMEX

Rhizosum N
plus

AGROSIMEX

KTS –tiosiarczan potasu

1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii
Azotobacter salinestris
0,45% Fe, 4,5% Mn
80% substancja organiczna
w s.m.
25% K2O
42,5% SO3

ANWIL S.A.

saletra
amonowa

34% azotu (N)

ANWIL S.A.

saletrzak
CANWIL
z magnezem

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

ANWIL S.A.

saletrzak
CANWIL S
z siarką

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

CALDENA®

MacroSpeed®
Green

MgO 25%, SO3 50%

CALDENA®

MacroSpeed®
Tiger

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

CALDENA®

MacroSpeed®
Power

NPK (SO3) 12-15-21 (20)

CALDENA®

MacroSpeed®
Optima Plus

PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8)
z cynkiem (Zn)

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

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

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

20-150 l/ha, po ruszeniu wegetacji Nawóz można stosować łącznie z RSM, najlepsze źródło potasu i siarki do pierwszych
wiosennych zabiegów w rzepaku i zbożach ozimych. Płynna forma nawozu podnosi
zdecydowanie efektywność nawożenia.
Uniwersalny nawóz azotowy,
stosowany przedsiewnie i pogłównie, do wszystkich roślin
i rodzajów gleb
szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałającej) 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
• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości
Uniwersalny nawóz azotowy,
granul, z dodatkiem wypełniacza dolomitowego
stosowany przedsiewnie i po• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałagłównie, do wszystkich roślin
jącej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej)
i rodzajów gleb
• zabezpieczony przed zbrylaniem
szczegóły na www.anwil.pl/PL/
• zawiera dodatkowo magnez, który jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju
NaszaOferta/NawozyAzotowe
i wzrostu rośliny
• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu korzeniowego, zmniejszający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie
• chroni środowisko poprzez niższą emisji CO2 oraz niższe utlenianie amoniaku
Uniwersalny nawóz azotowy, sto- • granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości
granul, sypkości oraz dobrej rozpuszczalności w wodzie
sowany przedsiewnie i pogłównie,
• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałado wszystkich roślin i rodzajów
jącej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej)
gleb, a szczególnie na gleby kwa• zabezpieczony przed zbrylaniem
śne, ubogie w magnez i siarkę
• zawiera siarkę zwiększającą efektywność nawożenia azotem
szczegóły na www.anwil.pl/PL/
• zawartość magnezu i siarki korzystnie wpływa na: poprawę kondycji roślin,
NaszaOferta/NawozyAzotowe
wzrost ilości i jakości plonu oraz zawartość i jakość białka w roślinie
• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu zmniejszający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie
Dawka: 100-140 kg/ha.
Nawóz granulowany wyróżnia: wysoka zawartość magnezu i siarki: 25% magnezu (MgO)
Termin: przedsiewnie
całkowicie rozpuszczalnego w wodzie i 50% siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej
w wodzie, najwyższa jakość i wyrównana granulacja (gęstość nasypowa: 1280 kg/m3,
i pogłównie.
wielkość granul: 2-5 mm), uniwersalność zastosowania (typ gleby, termin), równomierny
wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul - do 40 m, bardzo szybka rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność składników dla roślin.
Dawka: 250-450 kg/ha.
Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin,
Termin: przedsiewnie
azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich
i pogłównie.
temperaturach), wysoka koncentracja potasu, dodatkowa zawartość siarki i cynku
wspomagających pobieranie i wykorzystanie azotu, doskonałe parametry fizyczne (wyrównana wielskość granul, gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), równomierny wysiew do
szerokości 32 m. Stymuluje przyrost biomasy, zwiększa odporność roślin na suszę i wyleganie, poprawia zimotrwałość i zdrowotność roślin, wspomaga efektywne wykorzystanie
nawożenia azotowego.
Dawka: 300-500 kg/ha.
Nawóz NPK z siarką, granulowany. Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa
Termin: pierwsza dawka
przyswajalność pierwiastków. Azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby
startowa; przedsiewnie lub
i doskonale działa w niskich temperaturach), fosfor szybko dostępny dla roślin (w ponad
pogłównie.
97% rozpuszczalny w wodzie), wysoka zawartość siarki w łatwo przyswajalnej formie
siarczanowej, doskonałe parametry fizyczne (wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 980-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój
systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, poprawia zimotrwałość i zdrowotność roślin.
Dawka: 150-450 kg/ha.
Nawóz PK z wapniem siarką i cynkiem, granulowany. Bardzo dobra rozpuszczalność
Termin: przedsiewnie
w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie potasu i polihalitu
i pogłównie.
(naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę), zawartość 5 składników
pokarmowych w jednej granuli, doskonałe parametry fizyczne (wyrównana wielkość
granul, gęstość nasypowa: 1000-1200 kg/m3), równomierny wysiew do 36 m. Stymuluje
przyrost biomasy, podnosi efektywność nawożenia azotowego, zwiększa odporność roślin
na patogeny i niskie temperatury, łagodzi stres suszy glebowej i niskich temperatur.
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Dawka/Termin

CALDENA®

MacroSpeed®
Fosfor Plus

P2O5 (CaO) 47 (24)

Dawka: 150-250 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

CALDENA®

MacroSpeed®
Potas Plus

K2O (CaO, MgO, SO3) 37
(8-3-23)

Dawka: 200-300 kg/ha. Termin:
przedsiewnie i pogłównie.

CHEMIROL

Naturvital Plus Całkowity ekstrakt humusowy: Zabieg nalistny podczas krzewie-

CHEMIROL

Raiza Mix

CHEMIROL

COMPO
EXPERT

21% w/wKwasy humusowe:
nia i intensywnego wzrostu
14% w/wKwasy fulwowe 7% 2-3 l/ha
w/w Potas (K2O) rozpuszczalny
w wodzie 6% w/w

Aminokwasy ogółem 12%
m/m, azot ogółem 1,92% m/m,
bor 0,20 % m/m, miedź 0,10%
m/m, żelazo 1,10 % m/m,
mangan 0,5% m/m, molibden
0,02% m/m, cynk 0,20 % m/m
Baktokompleks Baktokompleks to 5 szczepów
bakterii glebowych z rodzaju
Bacillus
(1 000 000 000 w ml)

Novatec 26

Zalecana dawka 150 – 200 ml /
Płynny preparat do zaprawiania nasion. Precyzyjna aplikacja bezpośrednio w miejsce
100 kg materiału siewnego w stan- początkowego wzrostu rośliny gwarantuje szybki i wyrównany start niezależnie od
dardowej dawce wody.
warunków otoczenia oraz uwalnia maksymalny potencjał rozwój
Wyjątkowa kompozycja złożona z alg Ascophyllum nodosum, wolne aminokwasy, (cytokininy, gibereliny, auksyny) oraz makro i mikroelementów gwarantuje szybki i wyrównany wzrost roślin zapewniając wielorakie korzyści, w tym poprawę zimotrwałości
Stosować na resztki pożniwne
Produkt opracowany przez naukowców z Polski wyselekcjonowany z żyjących naturalnie
– rozkład
w lokalnych warunkach bakterii. Produkt użyźnia glebę i przyczynia się do poprawy jej
Dawka : 1 l/ha
struktury, mineralizując resztki pożniwne przyczynia się do odzyskiwania składników
pokarmowych oraz ograniczania potencjału patogenów glebowych.

N 26% S13%

OD POKOLEŃ
WSPIERAMY POLSKIE ROLNICTWO

Chcesz nas bliżej poznać?
Znajdź nas i polub na

facebook/ANWILSA

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz fosforowy z wapniem, granulowany. Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
wysoka zawartość fosforu w formie dwuwodorofosforanu, który jest łatwo przyswajalny
dla roślin, fosfor w ponad 90% rozpuszczalny w wodzie, doskonałe parametry fizyczne
(wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 1000-1200 kg/m3), równomierny wysiew
do szerokości 36 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa liczbę włośników, zwiększa efektywność pobierania i wykorzystania azotu, wpływa korzystnie na
krzewienie roślin, pobudza kwitnienie i przedłuża żywotność pyłku, zwiększa tolerancję
roślin na niskie temperatury.
Nawóz potasowy z wapniem, magnezem i siarką, granulowany. Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie potasu
i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę), zawartość 4
składników pokarmowych w jednej granuli, siarka o wydłużonym uwalnianiu (mniejsze
straty na skutek wymywania), doskonałe parametry fizyczne (wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 1200 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 36 m. Wspomaga
gospodarkę wodną roślin, łagodzi stres suszy glebowej i niskich temperatur, zwiększa
efektywność plonotwórczą azotu, podnosi odporność roślin na patogeny i wyleganie,
poprawia wartość plonu.
Naturvital Plus to produkt zarejestrowany przez IUNG Puławy do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem SE/20/2019.
Pzygotowanie produktu z leonardytów zapewnia:
Jednolity surowiec i pewny stały skład
Brak zanieczyszczeń metalami ciężkimi
Efektywność przebadana w ośrodkach naukowych na świecie
Powtarzalność jakościowa każdej partii produktu

Nawóz azotowy z inhibitoren nitryfikacji – lepsze wykorzystanie azotu brak strat związanych z wymywaniem N
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Właściwości produktu. Uwagi
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie składników mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, w tym azotowych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, w tym azotowych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
Innowacyjny nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego polisulfatu,
w unikalnej innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. Ma wysoki udział
dobroczynnej siarki siarczanowej, która polepsza warunki wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz istotnie wpływa na wzrost plonu zbóż. Jest on niezastąpionym i unikalnym źródłem
ekologicznego potasu o działaniu przedłużonym do 20 dni. Granulowany nawóz cechuje
się całkowitą rozpuszczalnością oraz brakiem efektu zasolenia i zakwaszenia gleby.
Zwiększa efektywność azotu nawozowego i glebowego.
Innowacyjny, granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego polisulfatu w unikalnej, innowacyjnej technologii. Dostarcza łatwo przyswajalnego
i w pełni rozpuszczalnego potasu w formie siarczanowo chlorkowej. Jest nawozem
o przedłużonym do 50 dni uwalnianiu pierwiastków. Jest nawozem w pełni rozpuszczalnym w roztworze glebowym. Nie powoduje zakwaszenia i zasolenia gleby. Optymalna
dawka nawozu, zastosowana w uprawie zbóż, powoduje istotny przyrost plonu ziarna
oraz korzystnie wpływa na jego cechy jakościowe.
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.
Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Optymalne proporcje składników
pokarmowych pozwalają na wszechstronne wykorzystanie nawozu. PObok N, P, K nawóz
zawiera także wapń, magnez, siarkę, która jest w łatwo dostępnej formie oraz mikroskładniki takie jak bor i cynk
To typowy nawóz przedsiewny. Dodatkowa zawartość makroelementów i mikroelementów pochodzących z naturalnych fosforytów poprawia przyswajalność pozostałych
składników nawozu.
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.
Nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada cenne makro- i mikroelementy pochodzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają przyswajalność pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym.
To uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który można 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 azotowo-potasowy z siarką, przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach
i pod różne rodzaje upraw – zarówno wiosną, do pogłównego zasilania upraw ozimych
oraz przedsiewnego nawożenia gatunków jarych, jak i jesienią. Nawóz można także wykorzystać do nawożenia użytków zielonych.
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.
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Plonar Active
Magnez
+ Siarka

20% - materia organiczna
60% - kwasy humusowe
15% - CaO
4,5% - MgO
9% - S

GOUDENKORREL

Belenus

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

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

GOUDENKORREL

Vervactor

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

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

GOUDENKORREL

PKSplus

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY
GRUPA AZOTY

35% - materia organiczna
65% - kwasy humusowe
3,5% - P2O2
6,5% - K2O
9% - CaO
0,2% - MgO
0,4% - S
9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn
34 mg/kg - Mn
31 mg/kg - B
980 mg/kg - Fe
1,8 mg/kg - Mo
20% - materia organiczna
60% - kwasy humusowe
3% - P2O2
7,5% - K2O
10% - CaO
3% - MgO
10% - S
3 mg/kg - Cu
120 mg/kg - Zn
10 mg/kg - B
3800 mg/kg - Fe

11,4% P2O5
22% K2O
19,9% SO3
14,9% CaO
4% MgO
1,6% Na2O
Amofoska Corn 4% N amonowy
10% P2O5, 22% K2O
4-10-22
4% CaO, 10% SO3
0,2% Zn, 0,1 % B
4% N amonowy
Amofoska
16%P2O5, 18% K2O
4-16-18
4% CaO, 10% SO3
4% N amonowy
Amofoska
12%P2O5, 20% K2O
4-12-20
5%CaO, 12% SO3

GRUPA AZOTY Amofoska

125 kg-500 kg/ha
(w zależności od zasobności gleby
w składniki pokarmowe)
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola. Nawóz można również stosować w
uprawach uproszczonych. Można
stosować jednocześnie z innymi
nawozami mineralnymi.
100 kg-500 kg/ha. Najkorzystniej
przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby (do
10-15 cm). Można stosować pogłównie przez cały okres wegetacji. Rozsiewamy równomiernie na
powierzchni pola. Nawóz można
również stosować w uprawach
uproszczonych. Można stosować
jednocześnie z innymi nawozami.
-1

200 - 300 kg·ha-1 należy zastosować przedsiewnie lub na oziminy,
wczesną wiosną, na 3 tygodnie
przed ruszeniem wegetacji roślin.
Zboża oz./jare 200-450 kg/ha

Zboża ozime 300-500 kg/ha
Zboża jare 250-400 kg/ha
Pszenica ozima
300-570 kg/ha
Pszenica ozima 300-570 kg/ha

GRUPA AZOTY Super Fos Dar

4% N amonowy
12% P2O5, 12% K2O
9% CaO, 15% SO3, 2,5 MgO
40% P2O5, 10% CaO

GRUPA AZOTY Holist NK

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
Brak zaleceń

4-12-12
40

10-31

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

26

Dawka/Termin
Cykl roczny 60 kg/ha;
Cykl 5 letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do10 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola.
Nawóz można również stosować
w uprawach uproszczonych. Można stosować jednocześnie z innymi nawozami mineralnymi.

EKODARPOL

Zboża - 150 kg/ha
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GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy
GRUPA AZOTY
GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY
GRUPA AZOTY
GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY
GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

To nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy skład cennych makro10% P2O5, 15% K2O
i mikroelementów. Jest nawozem przedsiewnym do wymieszania z glebą. Polecany pod
6% Cao, 12% SO3
uprawy ozime i jare.
Zboża oz 200-350 kg/ha
To nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy skład cennych makrofosfarm 4-8-21 4% N amonowy
10% P2O5 , 15% K2O
Zboża jare 200-350 kg/ha
i mikroelementów. Jest nawozem przedsiewnym do wymieszania z glebą. Polecany pod
5% Cao, 12% SO3
uprawy ozime i jare.
pszenica ozima - 330-520
Nawóz zawiera 27,0% azotu
Granule posiadają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i twardość, dzięki czemu
Salmag®
pszenica jara - 300-520
(N), w tym:
nawóz nie zbryla się i nie kruszy.
N(CaO,MgO)
jęczmień jary - 150-410
• daje możliwość wysiewu nawet do 42 m, związana z tym mniejsza eksploatacja
13,5% w formie amonowej
27(3-4)
maszyn i niższe koszty upraw,
i 13,5% w formie azotanowej.
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
3,0% wapnia rozpuszczalnego
daje stabilną jakość plonów,
w wodzie (CaO) oraz 4,0%
Zawartość dwóch form azotu – amonowej i saletrzanej w równych ilościach sprawia, że
magnezu całkowitego (MgO).
w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny nawóz azotowy
stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawne, na
użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
Nawóz zawiera 32,0% azotu
Orientacyjne dawki nawozu w kg/ Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. ZAKsan® to azotan
ZAKsan®
ha, (stosować w dawkach dzielo- amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej.
(N), w tym:
N 32,
w formie amonowej 16,0%
nych dostosowanych do potrzeb
Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek Zaksan®:
zawiera
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana
i w formie azotanowej 16,0%. nawozowych roślin):
magnez i wapń Zawiera wapń i magnez.
z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
pszenica ozima - 340-560
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
Gęstość nasypowa:
pszenica jara - 280-500
daje stabilną jakość plonów,
ok. 0,96 kg/dm3.
jęczmień jary - 120-340
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw.
blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy
jednej aplikacji.
Nawóz zawiera 27,0% azotu
Orientacyjne dawki nawozu w kg/ Nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach. Zabezpieczony środkami
Salmag
(N), w tym: w formie amono- ha, (stosować w dawkach dzielo- antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności
z borem®
N(CaO,MgO,B) wej 13,5% i w formie azota- nych dostosowanych do potrzeb granulek (kl. ziarnowa: 92% granulek o wymiarach 2-5 mm):
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana
nowej 13,5%. Zawiera także
nawozowych roślin):
27(3-4-0,20)
z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
3,0% wapnia rozpuszczalnego pszenica ozima(*) - 330-520,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
w wodzie (CaO), 4,0% (MgO) jęczmień jary - 150-410,
(*)
-w zależności od potrzeb uzudaje stabilną jakość plonów,
oraz 0,2% (B) bardzo dobrze
pełnić np. Zaksan®
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi, co umożprzyswajalnego,
90-150 kg/ha
liwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy jednej aplikacji.
Nawóz zawiera 27,0% azotu
Orientacyjne dawki nawozu w kg/ To nawóz granulowany, zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
Salmag
(N), w tym w formie amonowej ha, (stosować w dawkach dzielo- trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek Salmag z siarką®:
z siarką®
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, związana
13,5% i w formie azotanowej nych dostosowanych do potrzeb
N(CaO,S)
z tym mniejsza eksploatacja maszyn i niższe koszty upraw,
13,5%. Zawiera także
nawozowych roślin):
27(6,6-4,8)
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
6,6% wapnia rozpuszczalnego pszenica ozima - 330-520,
daje stabilną jakość plonów,
w wodzie (CaO) i 4,8% siarki pszenica jara - 300-520
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
całkowitej (S).
jęczmień jary - 150-410
Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Zawartość dwóch
form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach
klimatyczno - glebowych jest to uniwersalny nawóz azotowy.
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Stosunek fosforu do potasu to 1:2. Idealny nawóz na gleby o niskiej i bardzo niskiej
POLIFOSKA®5 5% N amonowy
15% P2O5, 30% K2O
ny do przedsiewnego stosowania. zawartości potasu.
2% MgO, 7% SO3
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm.
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Szczególnie polecany na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas oraz pod
POLIFOSKA®6 6% N amonowy, 20% P2O5
30% K2O, 7% SO3
ny do przedsiewnego stosowania. rośliny potasolubne.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm.
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Kompleksowy nawóz NPK z siarką o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosunku 1:1.
POLIFOSKA®8 8% N amonowy
24% P2O5, 24% K2O
ny do przedsiewnego stosowania. POLIFOSKA®8 polecana jest na stanowiska o zbliżonej zasobności w fosfor i potas oraz
9% SO3
pod zboża gdy przyorywana jest słoma.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm
6% N amonowy
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Nawóz NPK z siarką dodatkowo wzbogacony o mikroskładniki: żelazo i cynk oraz tytan!
POLIFOSKA®
25% P2O5, 25% K2O
ny do przedsiewnego stosowania. Nawóz o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosunku 1:1.
TYTAN
5% SO3, 0,5% Fe
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm
0,05% Zn, Ti
6% N amonowy
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Nawóz wzbogacony o krzem! Krzem korzystnie wpływa na pobieranie fosforu, odgrywa
POLIFOSKA®
12% P2O5, 34% K2O,
ny do przedsiewnego stosowania. dużą rolę w budowie mechanizmów odporności na stresy, zwiększa wytrzymałość meKRZEM
10% SO3
chaniczną 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
5% N amonowy
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowania na
POLIFOSKA®
10% P2O5, 20% K2O
ny do przedsiewnego stosowania. gleby ubogie w potas i magnez. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewPLUS
7% MgO, 9 % SO3
nie, mieszając z glebą na głębokość 15-20 cm.
21% N, 13% N amonowy
Zaleca się stosować pogłównie
Powstaje w wyniku zmieszania siarczanu amonu, mocznika i drobno zmielonego magnePOLIFOSKA®
8% N amidowy, 4% MgO
wiosną.
zytu. Azot udostępniany jest roślinom równomiernie. Zaletą tego nawozu jest możliwość
21
35% SO3
zastosowania wiosną azotu i siarki, która jest łatwo wymywana.
Nawóz polecany na plantacje dobrze rozkrzewione.
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego.
Saletrosan® 26 26% azotu (N), w tym w formie wiosną
amonowej 19% i 7% w formie 120-150
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości
saletrzanej. Zawiera także 13% Zalecana dawka nie pokrywa
2-6 mm, nie mniej niż 95% masy nawozu.
(S) [stanowi to 32,5% w prze- potrzeb nawozowych azotem,
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3. Saletrosan® 26 to mieszanina azotanu amonu i siarczanu
amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez.
liczeniu na trójtlenek siarki
a jest wiosenną dawką startową,
(SO3)], rozpuszczalnej w woby zabezpieczyć rośliny głównie
dzie, w formie siarczanu.
w siarkę
32% azotu (N), w tym w forżyto, jęczmień i owies - na każdą 1 Nawóz granulowany, zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
Saletra
mie amonowej 16% i 16%
t ziarna 50 kg/ha - 78
trwale. Granule wielkości 2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość
amonowa
w formie saletrzanej oraz
pszenice i pszenżyto - na każdą 1 t nasypowa: 0,96 kg/dm3. Saletra amonowa 32 to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatN32
kiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez.
wapń i magnez.
ziarna 56 94 kg/ha

.
NAWOZENIE 2022

Zboża oz 200-350 kg/ha
Zboża jare 200-350 kg/ha
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Z B O Ż A
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
makro

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
standard

GRUPA AZOTY Saletrzak 27

standard plus

GRUPA AZOTY Saletromag®

GRUPA AZOTY Saletrosan® 26
z borem

GRUPA AZOTY PULAN®

Saletra
amonowa
34,4 N

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

żyto, jęczmień i owies
na każdą 1 t ziarna 60-90 kg/ha
pszenice i pszenżyto – na każdą 1
t ziarna 67-110 kg/ha

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).
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego,
nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią nie mniej niż 94%
masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak 27 standard to azotan amonu
(saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej
wapń i magnez. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

GRUPA AZOTY PULREA®

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

GRUPA AZOTY PULGRAN®

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

Mocznik 46N

Mocznik 46N

Zalecane dawki w kg/ha
żyto, jęczmień i owies – na każdą
1 t ziarna 60-90
pszenice i pszenżyto – na każdą 1
t ziarna 67-110
Zalecane dawki w kg/ha
żyto, jęczmień i owies – na każdą
1 t ziarna 60-90
pszenice i pszenżyto – na każdą 1
t ziarna 67-110

Nawóz granulowany o zabarwieniu ceglasto pomarańczowym. Granule o wymiarach
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 mikroelementu - jest dodatkowym plusem oferowanego nawozu.

Zalecane dawki nawozu
w kg/ha
Zboża – wiosną - 160-400
Wiosenna dawka startowa; uzupełnić podczas wegetacji innym
nawozem azotowym; z dawką 320
kg/ha Saletromagu® dostarczamy
roślinom: 80 kg N, ok 22 kg S (tj.
55 kg SO3) oraz ok. 20 kg MgO
Zalecane dawki w kg/ha
Zboża – wiosna - 120-200
Zalecana dawka nie pokrywa potrzeb nawozowych azotem, a jest
wiosenną dawką startową, którą
należy uzupełnić podczas wegetacji innym nawozem azotowym;

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 mechaniczna 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 nawozu na całej powierzchni pracy rozsiewacza.

Do stosowania przedsiewnego
i pogłównego

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

Nawóz występuje w postaci równomiernych granul wielkości 2÷6 mm, o zabarwieniu 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 szczególnie 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.
• 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.
• Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
• Do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny
warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
• Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.
• Jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie
rośliny uprawy polowej.
• Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem bardzo kwaśnych,
zasadowych lub świeżo zwapnowanych.
• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• 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®

Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

GRUPA AZOTY

Do nawożenia przedsiewnego
i pogłównego.

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

Typowy nawóz przedsiewny.

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

Produkowany jest w trzech
rodzajach, dostosowanych do
różnych temperatur transportu
i przechowywania.
Zawartość azotu całkowitego –
32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne
formy azotu (azotanową –
25%, amonową – 25%, amidową – 50%)
Roztwór otrzymywany na baRSM® S
Roztwór sale- zie roztworu saletrzano-mocztrzano-moczni- nikowego i roztworu mocznika
z siarczanem amonu.
kowy z siarką Azot całkowity – 26%
Azot amonowy – 6,6%
Azot azotanowy – 4%
Azot amidowy – 15,4%
Siarka – 3% S
Nawóz azotowy z siarką
PULSAR®
Azot całkowity – nie mniej niż
Siarczan
20,8% N
amonu
Azot amonowy – nie mniej niż
20,8% N
Siarka – 24,2% S

Roztwór
saletrzanomocznikowy

GRUPA AZOTY
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Skład
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).
27% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5%
w formie saletrzanej. Zawiera
także 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) i 4%
magnezu całkowitego (MgO).
27% azotu całkowitego (w tym
13,5% w formie saletrzanej
i 13,5% w formie amonowej),
2% wapnia rozpuszczalnego
w wodzie w przeliczeniu na
CaO, 4% magnezu całkowitego
w przeliczeniu na MgO oraz
dodatkowo max 0,3÷0,5% żelaza w postaci siarczanu żelaza.
25% azotu (N) w tym 16%
w formie amonowej i 9%
w formie saletrzanej, 7% (S)
w formie siarczanowej, czyli łatwo dostępnej dla roślin (17,5%
w przeliczeniu na trójtlenek
siarki (SO3) oraz 6% (MgO)
całkowitego. Produkt zawiera
niewielkie ilości żelaza
26% azotu całkowitego (N),
w tym w formie amonowej
19% oraz 7% w formie saletrzanej oraz 32,5% (SO3),
tj. 13% siarki (S), całkowicie
rozpuszczalnej w wodzie
w formie siarczanu, oraz 0,3%
boru (B), bardzo dobrze rozpuszczalnego w wodzie
Azotan amonu 34,4% N
Azot całkowity – 34,4% N
Azot amonowy – 17,2% N
Azot azotanowy – 17,2% N

Z B O Ż A
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY Saletra

amonowa
N32

GRUPA AZOTY Saletrosan®30

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
standard

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

32% (m/m) azotu (N) całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 16%
(m/m)
azotu (N) azotanowego 16%
(m/m)
30% (m/m) azotu (N) całkowitego w formie:
18% (m/m) azotu amonowego,
12% (m/m) azotu azotanowego,
7% (m/m) siarki całkowitej, tj.
17,5% (m/m) trójtlenku siarki
(SO3) w formie siarczanowej
27% (m/m) azotu całkowitego
w formie: azotu amonowego
13,5% (m/m), azotu azotanowego 13,5% (m/m),
co najmniej 2% (m/m) tlenku
wapnia rozpuszczalnego w wodzie, co najmniej 4% (m/m)
tlenku magnezu całkowitego
14% K2O, 48% SO3, 6% MgO,
17% CaO

Zalecane dawki w kg/ha
żyto, jęczmień i owies – na każdą
1 t ziarna 50-78
pszenice i pszenżyto – na każdą 1
t ziarna - 56-94

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

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

Siarczanoazotan amonu. Ma postać równomiernych granul. Ziarna o wielkości 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 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.
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego,
nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6–4,0 mm stanowią nie mniej niż 94% masy
nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

Zalecane dawki w kg/ha
żyto, jęczmień i owies – na każdą
1 t ziarna 60-90
pszenice i pszenżyto – na każdą 1
t ziarna - 67-110

ICL

Polysulphate

K+S KALI

Korn-Kali

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

250–350 kg/ha
przed siewem

K+S KALI

EstaKieserit

25% MgO
50% SO3

100–150 hg/ha
wiosną, przed ruszeniem wegetacji

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

LUVENA S.A.

OPTIPLON 4

NAWÓZ NPK (S) 4-14-30-(8)

NOWOŚĆ

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
3,5-10-20

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

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
4-12-12

Nawóz NPK (Ca, S) 4-12-12
– (14-29)

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
0-15-15

Nawóz PK (Ca, S)
15-15 - (18-24)

NOWOŚĆ

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12

Nawóz PK (Ca, Mg, S) 12-20
- (2-4,5-6)

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12
MAX

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

.
NAWOZENIE 2022

100-200 kg/ha

Całkowicie naturalny nawóz wieloskładnikowy, dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nie zawiera chlorków, zapewnia wydłużoną dostępność składników
pokarmowych.
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.
ESTAKieserit to granulowany nawóz na bazie kizerytu, zawierający siarkę i magnez
w formie w pełni rozpuszczalnej i natychmiast dostępnej dla roślin. Nawóz działa niezależnie od pH gleby, dzięki czemu może być stosowany na wszystkich stanowiskach. Jest
dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
• specjalnie opracowany skład do nawożenia zbóż jarych i ozimych
• uwzględnia 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
• uniwersalny nawóz granulowany - oprócz bieżącego nawożenia może być rekomendowany do korekty zasobności gleby
• wysoka koncentracja składników pokarmowych; optymalny stosunek P do K
• nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów idealnie dostosowany do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych
• wysoka koncentracja składników odżywczych = mniej przejazdów rozsiewacza
• obecność siarki przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania azotu
• uniwersalny - do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża ozime
i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej
rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• 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
• 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
• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania we wszystkich
uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych
• rekomendowany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do
regulacji zasobności gleb
• poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
uprawy roślin okopowych
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby
ubogie w potas i magnez
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe,
rzepak ozimy, trwała użytki zielone)
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
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Nazwa handlowa

LUBOFOS UNI- Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 3,5-1021 - (2-2,5-14,5)
VERSAL

LUVENA S.A.

LUBOFOS
5-10-25

LUVENA S.A.

SÓL POTASOWA

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

LUVENA S.A.

LUBOPLON®
MAG-MAKS
20-35
NOWOŚĆ

30

Skład

LUVENA S.A.

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

• nawóz granulowany przedsiewny
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
Nawóz NPK (S) 5-10-25 - (15)
• pod wszystkie rośliny, szczególnie okopowe, rzepak ozimy, rośliny na paszę
• szczególnie polecany w uprawie roślin siarkolubnych
• 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
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
• aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
• zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
Nawóz K
• przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny
(Ca, Mg, S)
uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
40 – (4,5-4-13)
• 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
20 MgO – 35 SO3
• nawożenie najlepiej wykonać • zalecany do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych
przedsiewnie, a po zastow magnez i siarkę
sowaniu nawóz wymieszać
• nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego i pszenicy ozimej,
z glebą
a także buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy
• na glebach lekkich zaleca się • wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występupodział dawki, wprowadzając
je wymywanie magnezu.
od 30-50% w okresie wcze• w stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwięksnojesiennym a resztę wczeszyć o 50%
sną wiosną w celu zapobiega- • w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany
niu wymywaniu składników
także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie
Zawiera 21% wapnia oraz 17% Od wczesnej wiosny do późnej
Nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych, w tym na gleby o odczynie
siarki, który po rozpuszczeniu jesieni, jednak najlepiej stosokwaśnym i niskiej zawartości siarki i wapnia. Zalecany jest pod uprawy polowe, użytki
w glebie stanowi źródło łatwo wać go w okresie pożniwnym.
zielone, warzywa, sady oraz jagodniki - w szczególności pod rośliny mające zwiększone
przyswajalnego wapnia w for- Dawka nie mniejsza niż 1 t/ha
zapotrzebowanie na siarkę i wapń gdyż gwarantuje dobre ich odżywienie. Nawóz stosuje
2+
mie kationu Ca oraz siarki
pod wszystkie rośliny uprawne,
się w celu dostarczenia roślinom składników odżywczych, takich jak wapń (Ca) i siarka
2w formie siarczanowej SO4
co dwa lata.
(S), a także podniesienie żyzności gleby oraz zablokowanie toksycznego glinu (Al.) w glebach kwaśnych. Szczegółowe informacje na stronie. www.agrosulca.com.pl

PGE
EKOSERWIS
S.A.

Nawóz siarkowo-wapniowy
AgroSulCa

POLCALC

Polcalc III
Generacji

98% CaCO3

500 - 1000 kg·ha-1 należy zastosować jesienią po wschodach zbóż
lub wczesną wiosną około 2-3
tygodnie przed zastosowaniem
nawozów azotowych

POLCALC

SuperMag

55% CaCO3,
42% MgCO3

500 - 1000 kg·ha-1 należy zastosować jesienią po wschodach zbóż
lub wczesną wiosną około2-3
tygodnie przed zastosowaniem
nawozów azotowych

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 wczesną wiosną
około 2-3 tygodnie przed zastosowaniem nawozów azotowych

TIMAC AGRO

Physiomax 975 Kompleks Physio +

200-400 kg/ha

TIMAC AGRO

Physactiv +1

200–600 kg/ha

TIMAC AGRO

Eurofertil Top
49 NPS

Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

CaO 29%
Mg 12%
S 12%
Kompleks Physactiv +
Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 52%
N 3% (forma amonowa)
P2O5 22%, SO3 24%
B 0,15%

200-300 kg/ha

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 powstają granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Jest to 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.
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 powstają granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Jest to granulowany nawóz wapniowo-magnezowy 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.
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 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 granulowany nawóz
wapienny dla najbardziej wymagających odmian pszenicy, jęczmienia oraz innych zbóż.
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. Rozwiązanie polecane na stanowiska wysoko zasobne w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego
nawożenia NPK.
Physactiv +1, wzbogaca glebę w najważniejsze makroskładniki, podnosi mikro pH gleby,
sprzyja humifikacji resztek pożniwnych i nawozów naturalnych, pozytywnie wpływa na
żyzność gleby i życie biologiczne, podnosi wykorzystanie innych nawozów
Nawóz zawierający N i P z dodatkiem boru, siarki oraz łatwo przyswajalnego wapnia
-Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje harmonijny rozwój
roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor
w formule Top-Phos, zabezpieczony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami. Zalecany do stosowania przedsiewnego.

Z B O Ż A
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Firma

Nazwa handlowa

TIMAC AGRO

Eurofertil Top
51 NPK

TIMAC AGRO

Sulfammo 23
N-Process

TIMAC AGRO

Sulfammo 30
N-Process

TIMAC AGRO

Physio Mescal
G18

TIMAC AGRO

Physio-Natur
PKS

Skład
Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 21%
N 4% (forma amonowa)
P2O5 10%, K2O 20%
MgO 2%, SO3 17%
B 0,2%, Zn 0,15%
Kompleks N-Process
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 23% (11% amonowy, 12%
amidowy)
MgO 3%
SO3 31%
Kompleks N-Process
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 30% (5% amonowy, 25%
amidowy)
MgO 3%
SO3 15%
kompleks
Mezocalc (CaCO3) - 65,0%
P - 18,0%
Mg - 5,0%
S - 5,0%
CaCo3 – 50%
P 13%
K 15%
Mg 2%
S 19%

Dawka/Termin
300-500 kg/ha

200-300 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Uniwersalny nawóz NPK z dodatkiem magnezu, siarki, boru i cynku oraz łatwo przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje
prawidłowy 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
Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo
przyswajalny wapń- Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-Process inteligentnie podnosi
efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego azotu, gleby
oraz fizjologii roślin. N-Process bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu. Polecany
w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

200-300 kg/ha

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

200-400 kg/ha

Sprawdzony i niezawodny w uprawach paszowych, polowych i specjalistycznych. Mezocalc pomaga w uwalnianiu składników pokarmowych z gleby przez tworzenie
korzystnych warunków do rozwoju mikroflory glebowej. Physio+ to naturalny ekstrakt
z alg morskich zawierający aminopurynę, która wpływa na szybsze wschody oraz zwiększenie systemu korzeniowego.
Pierwszy specjalistyczny nawóz PK dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zawiera naturalne składniki najwyższej jakości zapewniające relatywnie wysoką
rozpuszczalność i szybkie działanie. Najwyższej jakości fosfor w formie fosforytu
miękkiego. Nawóz zapewnia również odżywianie roślin potasem i siarką dzięki zawartości siarczanu potasu. Z powodzeniem można go stosować w roślinach wrażliwych na
chlorki.

200-300 kg/ha

NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

ADOB®

ADOB Mikro
Zboże

ADOB®

ADOB Profit
10-40-8
+Mikro

ADOB®

ADOB®

ADOB®

ADOB®
ADOB®
ADOB®

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%%
N-18%, P2O5-18%,
ADOB Profit
K2O-18%, MgO-1%,
18-18-18
SO3-0,9%, B-0,05%,
+Mikro
Cu-0,1%, Fe-0,05%,
Mn-0,1%, Mo-0,01%,
Zn-0,1%
N-4%, P2O5-12%, K2O-38%,
ADOB Profit
MgO-2,3%, SO3-1,8%,
4-12-38
B-0,05%, Cu-0,1%,
+ Mikro
Fe-0,05%, Mn-0,1%,
Mo-0,01%, Zn-0,1%
Basfoliar 2.0 36 N-36,2%, MgO- 4,3%,
B-0,027%, Cu 0,27%,
Extra
Fe 0,027%, Mn 1,34%,
Mo-0,007%, Zn -0,013%
Cu-6%
ADOB 2.0 Cu

IDHA
ADOB 2.0 Mn
IDHA
ADOB Bor

AGROSIMEX

ADOB 2.0 Zn
IDHA
ASX Plus

AGROSIMEX

ASX complex

ADOB®

Skład
N-10%, K2O-5%, SO3-31%,Cu1,5%, Fe-0,3%, Mn-3%, Mo
0,02%, Zn-0,5%

.
NAWOZENIE 2022

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

3kg/ha (BBCH 33-38)

3kg/ha (BBCH 51-53)

Jeden zabieg: 1l/ha (BBCH 25-29)
Jeden zabieg: 1,5kg/ha (BBCH
25-29)

N-7,8% B-15%

Jeden zabieg: 0,3l/ha (BBCH
31-39)
Jeden zabieg: 1,0kg/ha (BBCH
31-39)

Gama nawozów makro i mikroelementowych w zależności od potrzeb o zwiększonej
zawartości fosforu, potasu,
magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez Plus
ASX Makro Plus
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.

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).

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

Mn-9%

Zn-10%

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

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

Jesień: faza 3 liści 0,3 kg/ha
wiosna: faza krzewienie
0,3–0,6 kg/ha,
zabieg wykonać w formie oprysku
w 200–300 l wody.

Nawóz mikroelementowy.
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Skład

AGROSIMEX

Mangan N
Aloy

24% Mn

Biopharmacotech

AGRO-SORB®
Organic
Folium+

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej 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).

hydroliza
enzymatyczna

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
5. Zwiększenie ilości nasion w kłosie.
6. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak
i nawozów dolistnych.
7. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów
i insektycydów).
8. Wzrost zawartości w ziarnie białka i glutenu.
9. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
10. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.

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

Stosować dolistnie w dawce 1-2 L/
ha, ilość wody:
200-300 L/ha
– wykonać min.
2-3 zabiegi oraz każdorazowo
w razie wystąpienia warunków
stresowych (przymrozek, grad,
susza, wiatr, zimno, gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1% (
0,5L-1L na 100L wody).
Zboża ozime:
1 zabieg jesienią
w fazie 3-4 liści,
2 zabiegi wiosną: pierwszy w fazie
ruszenia wegetacji, drugi w fazie
kłoszenia (przed kwitnieniem).
Zboża jare: 1-2 zabiegi: pierwszy
w fazie krzewienia roślin, drugi
w fazie kłoszenia (przed kwitnieniem).

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

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
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% (0,5L1L na 100L wody).
Zboża ozime: Wykonać min.
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fazie
3-4 liści, 1-2 zabiegi wiosną:
pierwszy
w fazie ruszenia wegetacji, drugi
w fazie kłoszenia (przed kwitnieniem).
Zboża jare: Wykonać min. 1-2
zabiegi: pierwszy w fazie krzewienia roślin, drugi w fazie kłoszenia
(przed kwitnieniem).
2–2,5 l/ha

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

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021
IUNG

L-Amino+
naturalne
aminokwasy
okwasy

hydroliza
enzymatyczna

Biostymulator do upraw
ekologicznych
i konwencjonalnych.
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/332/2016
IUNG

Biopharmacotech

L-Amino+ Ca

hydroliza
enzymatyczna

Szybko przyswajalny
wapń (Ca) i bor
(B)
+ naturalne
aminokwasy
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Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz manganowy

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% (0,5-1L
na 100L 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).

Biostymulator do upraw
ekologicznych
i konwencjonalnych.

Biopharmacotech

Dawka/Termin
1 l/ha, od 2 liscia do fazy 2 kolanka

www.agro-sorb.com

www.agro-sorb.com

BIOLCHIM

Shift

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

BIOLCHIM

Phosfik

N-3%, P-27%, K-18%, B-0,01%, 1-2 l/ha
Cu-0,02%,
Fe-0,02%, Mn0,02%,
Mo-0,001%, Zn--0,02%

Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choroby grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

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

Nawóz o działaniu stymulującym. Nawóz Agravita® Aktiv 70 wyróżnia: błyskawiczna
i całkowita rozpuszczalność w wodzie, szybkie działanie i znakomita skuteczność przy
niskich dawkach. Reguluje rozwój generatywny. Zwiększa ilość ziarniaków, podtrzymuje
zieloność liści, usprawnia transport asymilatów do kłosa – większa MTZ, wpływa na
wzrost zawartości białka w ziarnie, zwiększa odporność zbóż na czynniki stresowe.
Stymuluje wzrost plonu i poprawia jego jakość.

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

Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroelementy.
Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.

Z B O Ż A
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
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/Termin
Dawka: zaprawianie nasion - 0,250,3 kg/t, nawożenie dolistne - 0,5
kg/ha. Termin: jesienią
w przypadku opóźnionych siewów i słabego
krzewienia. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do fazy
liścia flagowego.

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz o wielofunkcyjnym zastosowaniu; przeznaczony do zaprawiania nasion
i nawożenia dolistnego, o działaniu stymulującym. Wyróżnia go błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, szybkie działanie i znakomita skuteczność przy niskich
dawkach. Reguluje wzrost wegetatywny. Wspomaga regenerację roślin po uszkodzeniach
zimowych i herbicydowych, szybko poprawia wigor i kondycję roślin, łagodzi skutki stresu,
zwiększa powierzchnię blaszki liściowej i intensywność fotosyntezy, stymuluje rozwój
systemu korzeniowego i krzewienie zbóż, wpływa na lepsze wykorzystanie składników
pokarmowych z gleby, zwiększa odporność zbóż na stresy środowiskowe i uprawowe.
Stymuluje wzrost plonu.

Dawka: 1-2,5 l/ha. Termin: jesienią
w fazie od 2 do 4 liści. Wiosną od
momentu
ruszenia wegetacji do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.

Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja,
unikalna technologia hydrolizy enzymatycznej, zawartość najwyższej jakości L-aminokwasów pochodzenia roślinnego, wysoka zawartość wolnych aminokwasów (biologicznie
aktywnych) - 61,9 g/l. Usprawnia procesy metaboliczne zachodzące w roślinie, dostarcza
roślinom dużą ilość energii i przyspiesza proces ich regeneracji, łagodzi skutki stresów
biotycznych i abiotycznych, ułatwia roślinom przezwyciężenie czynników stresowych,
zwiększa głębokość systemu korzeniowego i liczbę korzeni włośnikowych, poprawia
przyswajalność agrochemikaliów przez rośliny

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 48

CALDENA®

MicroSpeed®
Action

Aminokwasy oraz azot, fosfor,
potas i mikroskładniki pokarmowe

CALDENA®

MicroSpeed®
Smart

Ekstrakt z alg brunatnych
Dawka: 1-3 l/ha. Termin: Jesienią
(Ascophyllum nodosum) 18,7% w fazie od 2 do 4 liści. Wiosną od
oraz fosfor i potas
momentu
ruszenia wegetacji do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.

Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, delikatny proces ekstrakcji ręcznie zbieranych alg brunatnych, wysoka koncentracja
ekstraktu z Ascophyllum nodosum, bogate źródło substancji bioaktywnych. Działa
antystresowo i biostymulująco, pobudza rozwój systemu korzeniowego, aktywizuje
metabolizm roślin w sytuacjach stresowych, ułatwia roślinom przezwyciężenie stresów
(wywołanych przez suszę, niską i wysoką temperaturę, intensywne promieniowanie
słoneczne, silne wiatry) i łagodzi skutki ich działania, poprawia przyswajalność oraz
transport składników pokarmowych w roślinie.

CALDENA®

Agravita® Cu
EDTA Plus

Miedź (Cu) 8% schelatowana
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 technologii
aktywizującej pobieranie składników. Nawóz wyróżnia: błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, bardzo szybka przyswajalność i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, maksymalna
skuteczność przy niskich dawkach. Zawiera zestaw mikroelementów dostosowanych do
potrzeb pokarmowych zbóż. Kształtuje liczbę ziarniaków w kłosie, kontroluje przemieszczanie azotu z liści i źdźbeł do kłosa, zwiększa odporność zbóż na patogeny grzybowe
oraz wyleganie.

CALDENA®

Agravita® Mn
EDTA Plus

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

Dawka: 0,5 -1 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 2-3 liści.
Wiosną od momentu ruszenia
wegetacji
do fazy 3. kolanka.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej technologii
aktywizującej pobieranie składników. Nawóz wyróżnia: błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, bardzo szybka przyswajalność i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, maksymalna
skuteczność 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 4,4

Molibden (Mo) 4,4%

Dawka: 0,2-0,3 l/ha. Termin: jesienią od fazy 2-3 liści. Wiosną od
momentu ruszenia wegetacji do
fazy dojrzałości mlecznej ziarna.

Nawóz molibdenowy. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, wysoka
koncentracja molibdenu w formie molibdenianu sodu, doskonała mieszalność, łatwa
przyswajalność i efektywne działanie. 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 flagowego.

Kompleksowy nawóz mikroelementowy. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, optymalnie zbilansowany skład, łatwa przyswajalność i szybkie działanie. Reguluje
procesy metaboliczne i fizjologiczne roślin, zwiększa syntezę chlorofilu i intensywność
fotosyntezy, optymalizuje wykorzystanie makroelementów, zwiększa odporność mechaniczną i zdrowotność roślin, 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. Nawóz wyróżnia: optymalnie zbilansowany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, synergizm
trzech form azotu, efektywne współdziałanie makro i mikroelementów. 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 prawidłowe formowanie elementów
struktury plonu, poprawia 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 w formie tiosiarczanowej. Nawóz wyróżnia:
łatwa w użyciu płynna formulacja, nowoczesna forma siarki o właściwościach antyseptycznych. Wspomaga naturalną odporność zbóż na patogeny, 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 wegetacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, innowacyjna technologia produkcji, maksymalna skuteczność przy niskiej dawce. Zwiększa
syntezę chlorofilu i wydajność fotosyntezy, usprawnia rozwój i funkcjonowanie systemu korzeniowego, wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych, zwiększa
efektywność plonotwórczą azotu, podnosi odporność patogeny, łagodzi stres suszy oraz
niskich i wysokich temperatur.

CHEMIROL

MEGA ZBOŻA

Azot całkowity 8 % m/m, azot
amidowy 8 % m/m, pięciotlenek fosforu 12 % m/m, tlenek
potasu 24 % m/m, tlenek
magnezu 5 % m/m, trójtlenek
siarki 24 % m/m, miedź 0,30 %
m/m, żelazo 0,20 % m/m, mangan 0,50 % m/m, molibden 0,04
% m/m, cynk 0,20 % m/m

JESIEŃ- od fazy 4 liścia
2-3 kg/ha
WIOSNA- pełnia krzewienia:
2-4 kg/ha
WIOSNA- początek kłoszenia:
2-4 kg/ha

Specjalistyczny nawóz dolistny zaspokajający potrzeby pokarmowe zbóż

.
NAWOZENIE 2022
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CHEMIROL

Cropvit CoMo

CHEMIROL

OPTI ZBOŻA

CHEMIROL

Cropvit BMo

CHEMIROL

Cropvit Cu

CHEMIROL

Opti Siarka
80 WG

COMPO
EXPERT
COMPO
EXPERT
COMPO
EXPERT

Basfoliar Sp
20 20 20
Basfoliar
cereals
Nutrimix
complet

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
ZBOŻA

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
START

DR GREEN
SP. Z O.O.
DR GREEN
SP. Z O.O.
DR GREEN
SP. Z O.O.
EKODARPOL

EKODARPOL
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Nazwa handlowa

Skład
Kobalt 1 % m/m, molibden
10 % m/m

Dawka/Termin
Zalecane są 1-2 zabiegi
Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego.
Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy kłoszenia.
Dawka : 0,10-0,15 l/ha
Azot całkowity 14 % m/m, azot Jesień - od fazy 3 liści do spoczynazotanowy 140 g/kg, azot amo- ku zimowego.
nowy 2 % m/m, azot amidowy Wiosna - od fazy ruszenia wiosen12 %m/m,
nej wegetacji do pełnej dojrzałości
Pięciotlenek fosforu 16 %
ziarna.
m/m, tlenek potasu 16 % m/m, Dawka: 2-4 kg/ha w 4 zabiegach
tlenek magnezu 3 %m/m,
trójtlenek siarki 18 % m/m,
miedź EDTA 0,30 % m/m,
żelazo DTPA 0,15 % m/m,
mangan EDTA 0,50 %, molibden 0,04 % m/m, cynk EDTA
0,15 % m/m,
Bor 11 % m/m
Jesień – od fazy 3 liści do spoczynMOLIBDEN 0,44 % m/m
ku zimowego.
Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy kłoszenia.
Zalecane 1-2 zabiegi
Dawka : 0,3-0,5 l/ha
Miedź 6 % m/m
2-3 zabiegi :Jesień – od fazy 3 liści
do spoczynku zimowego.
Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy kłoszenia.
Dawka : 1-2 l/ha
Zawartość siarki (S) całkowi- Jesienią: wykonać 1 zabieg w fazie
tej, co najmniej 80,00% (m/m 3-4 liści;
Dawka: 6-8 kg/ha
wiosną: wykonać 1-2 zabiegi,
pierwszy do końca krzewienia,
drugi w fazie strzelania w źdźbło;
Dawka: 4-6 kg/ha
NPK 20 20 20 +ME
3-5 kg ha
Glicyna 5%, Betaina 5%+ ME
3,5% N, 3% MgO,13% S, 4%
Mn, 3% Cu, 3% Zn, 0,04%
Mo, 3% Fe
SO3 -280g/kg, MgO-9,0 g/kg
B-5,0 g/kg, Cu-50 g/kg
Fe-60 g/kg, Mn-80 g/kg
Mo-0,5 g/kg, Zn-20 g/kg
SUMA mikroelementów
215,5 g/kg

N – 120 g/kg, P2O5- 600 g/kg
SUMA makroelementów
720 g/kg
N- 100 g/kg, K2O- 400 g/kg
Dr Green
SUMA makroelementów
ENERGY
500 g/kg
P2O5- 500 g/kg, K2O- 340 g/kg
Dr Green
SUMA makroelementów
QUALITY
840 g/kg
N- 50 g/kg, P2O5- 75 g/kg
Dr Green
FOSFOROWO - Ca-80 g/kg, B- 75 g/kg
SUMA mikro i makroelemenBOROWY
tów 280 g/kg
PLONOCHRON (N) 4,5%, (K) 24%, pH~12
20% substancji organicznych,
Active Plus
w tym:
ZASADOWY
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące wzrost

PLONOCHRON
Active Plus
Wapniowomagnezowy

(N) 5%, (Ca) 4%, (Mg) 3%,
(S) 4%
45% substancji organicznych,
w tym:
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące wzrost

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości płynnego molibdenu i kobaltu, znacząco
wspomaga rośliny na glebach o nieuregulowanym odczynie, zwiększa wykorzystanie
azotu, wpływa na syntezę hormonów roślinnych odpowiedzialnych za przejście w spoczynek zimowy, zawarty w nawozie kobalt zwiększa plonowanie roślin oraz przyczyna
się do wzrostu koncentracji białka
Całkowicie rozpuszczalny nawóz dolistny z wysoką zawartością azotu, fosforu, potasu
wzbogacony o magnez i siarkę oraz schelatowane EDTA i DTPA mikroelementy

Płynny, całkowicie bezpieczny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru (150 g/l) oraz
molibdenu (6 g/l). Niedobór molibdenu ogranicza efektywność azotu i przygotowanie
roślin do zimy.

Zwiększa zawartość białka i podnosi parametry jakościowe plonu, odpowiada za efektywniejsze wykorzystanie azotu, zwiększa mechaniczną wytrzymałość roślin (m.in.
wyleganie zbóż),
Radykalne zwiększenie wykorzystania azotu.
Zwiększa plonowanie oraz poprawia parametry jakościowe plonu.

Nawóz dolistny polecany w fazie intensywnego wzrostu
Odporność na stres, wyższa zaw. białka, intensyfikuje fotosyntezę

0,5-1kg /ha

Mikroskładnikowe nawozy dolistne w postaci krystalicznej, przeznaczone do zapobiegania występowaniu niedoborów mikroskładników w uprawie zbóż

Zab. 1 jesień
od 0,5 do 1 kg/ha
Zab. 2 wiosna od 1-2 kg/ha
koniec krzewienia początek
strzelania w źdźbło
Zab. 3 - do 1 kg/ha
do liścia flagowego
od 0,5 do 2 kg/ha
koniec krzewienia początek
strzelania w źdźbło
od 0,5 do 2 kg/ha
do liścia flagowego

Nawóz wysoką skuteczność zawdzięczają nowatorskim formułom MicroActive™ oraz
MacroActive™. Zawarte w nich odpowiednio dobrane, wzajemnie uzupełniające się
związki organiczne transformują składniki pokarmowe do form skutecznie pobieranych
przez rośliny. Innowacyjne formuły aktywujące MicroActive™ oraz MacroActive™ to
również zestaw odpowiednich aminokwasów oraz witamin. Aplikowane w odpowiednich
ilościach wywierają pozytywny wpływ na szereg istotnych procesów wzrostowych.
UWAGA: zawiera stabilizator pH
Nawóz fosforowy, startowy stymulujący system korzeniowy do lepszego rozwoju.
Zawiera formułę MacroActive™

od 1 do 2 kg/ha
po kwitnieniu

Nawóz fosforowo-potasowy, poprawiający jakość biologiczną plonu.
Zawiera formułę MacroActive™

od 0,5 do 1 kg/ha
Jesień

Nawóz fosforowo-borowy stymuluje rośliny we wczesnych fazach rozwojowych. Zbudowany w oparciu o alternatywne źródło surowca

1%-2% roztwór,
2 l-5 l/ 20 0l-500 l wody/ha
- zielona ruń po ruszeniu wegetacji wiosną rośliny jare
- zielona ruń do ustania wegetacji
jesienią rośliny ozime
- przy krótkookresowych suszach
- przy widocznych niedoborach
potasu
- przy dużej presji patogenów
grzybowych
1 %-2 % roztwór
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
-w przypadku widocznych niedoborów wapnia, magnezu lub siarki

• Wysoka zawartość azotu i potasu zawartych pomaga roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób
grzybowych, a także bakteryjnych, przez co praktycznie nie ma konieczności,
chemicznej ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Nie obowiązuje okres karencji.

Nawóz potasowy, wpływający korzystnie na gospodarkę wodną w roślinie.
Zawiera formułę MacroActive™

Zastosowany fazie intensywnego wzrostu dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego do
prawidłowego rozwoju, plonowania oraz poprawi możliwości przechowalnicze plonów.
Produkt powinien być również stosowany przy występujących niedoborach wapniowomagnezowych, występujących najczęściej na glebach zakwaszonych.

Z B O Ż A
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

1%-2% roztwór
PLONOCHRON (N) 2,5%, (P) 19%
Mikroelementy schelatowane : 2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
Active Plus
przy niedoborze dostępnego
FOSFOROWY Cu-0,6%, Zn-0,9%, B-0,4%

• Poprzez swój kompleksowy skład, zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy
roślinom niezbędnego do wzrostu fosforu, azotu i mikroelementów.
• Stosowanie nawozu w tym okresie często jest niezbędne ze względu na blokowanie fosforu przez niską temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.
• Dodatkowo korzystnie zastosować przed kwitnieniem, pozwoli to na zawiązanie
większej ilości kwiatów i intensywniejsze kwitnienie

1%-2% roztwór
PLONOCHRON (N) 4,5%, (P) 5%, (K) 0,5%,
(Mg) 2%, (S) 6%, (Si) 0,2%
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
Active Plus
KOMPLETNY Mikroelementy schelatowane: W przypadku zbóż produkt najle-

Odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach wzrostu, dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawartością
wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej uprawie zbóż. Pomoże
dodatkowo zbilansować gospodarkę nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w strategicznych momentach.

FMC

EKODARPOL

40% Substancji organicznych, dla roślin fosforu. Po ruszeniu
w tym:
wegetacji, gdy temperatura przekompleks humusowy
kroczy 10°C
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost

EKODARPOL

Cu-0,7%, Zn-0,8%, Mn-0,5%,
B-0,03%
50% substancji organicznych,
w tym:
Kompleks Humusowy
Enzymy wzrostowe
Substancje stymulujące wzrost

piej zastosować w dwóch terminach. Pierwszy termin przypada
na fazę krzewienia a drugi na fazę
wzrostu poprzedzającą kwitnienie

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 odporności
roślin zbóż poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych mikroelementów.
• Kompozycja stworzona specjalnie dla roślin zbożowych.
• Najwyższa koncentracja mikroelementów.
• Najlepszy przelicznik jakości do ceny.
• Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex.

FMC

Hi–Phos

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

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

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

FMC

Zinc 69

Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Stosować 1,0 l/ha od fazy 3 liści
do 2-go kolanka (BBCH 13–32).
Jesienne stosowanie w oziminach
jest szczególnie polecane.
W przypadku lekkich, bezobjawowych niedoborów można
dwukrotnie zastosować 0,5 l/ha
w okresie wiosennoletnim

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

GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

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

Azot całkowity: 18% m/m
Krzewienie
Azot amonowy: 3,5% m/m
Początek wzrostu źdźbła w dawce
Azot azotanowy: 5% m/m
2-4 kg/ha
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 wodzie): 6 (2,4)% m/m
Mikroskładniki:
Bor (B) (0,02)
Miedź EDTA(0,05), Żelazo
EDTA (0,05), Mangan EDTA
(0,01), Molibden (0,001), Cynk
EDTA (0,03)

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

Azot całkowity 10% (m/m)
1-2 kg/ha w fazach krzewienia
Azot w formie amonowej 3,8% i wzrostu źdźbła
(m/m), azot w formie amidowej 6,2 % (m/m)
Tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie 8,0% (m/m)
Trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie 27,0% (m/m)
Miedź 1,300% (m/m)
Żelazo 0,300% (m/m)
Mangan 1,700% (m/m)
Molibden 0,030% (m/m)
Cynk 0,800 % (m/m)

• 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
fizjologicznych 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.

Azot (całkowity: 8,5% m/m
Krzewienie, Pierwsze kolano do
Azot azotanowy: 8,5% m/m
liścia flagowego, Początek kłoszeP2O5 (rozpuszczalny w wonia 2-4 kg/ha
dzie): 10,5%, K2O (rozpuszczalny w wodzie): 36% m/m,
MgO (całkowity): 2,5% m/m,
SO3 (rozpuszczalna w wodzie):
6,25 (2,5) % m/m
Mikroskładniki:
Bor (0,02), Miedź EDTA (0,05),
Żelazo EDTA (0,05),
Mangan EDTA (0,01), Molibden (0,001), Cynk EDTA 0,03

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych (Mg i S);
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY AZOPLON®
ZAKŁADY
MICRO Zboże
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

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

.
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Nazwa handlowa

Skład
Dawka/Termin
Azot całkowity: 12% m/m
Faza 3-6 liści (jesień), Krzewienie,
Azot amonowy: 9% m/m
Początek wzrostu źdźbła w dawce
Azot azotanowy: 3% m/m
2-4 kg/ha
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 46% m/m
K2O (rozpuszczalny w wodzie): 10% m/m
Mikroskładniki: (B) (0,02),
EDTA (0,05), (Fe) EDTA (0,05),
(Mn) EDTA (0,01), (Mo)
(0,001), Cynk EDTA (0,03)

Właściwości produktu. Uwagi
• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

26%N, 10%P2O5, 15% K2O,
2% MgO, 0,01% B, 0,02% Cu,
0,1% Fe, 0,04%
Mn, 0,001% Mo, 0,1% Zn

3-5 kg/ha

Dolistny, krystaliczny nawóz NPK z mikroelemantami. Zawartość mikroelementów dopasowana do potrzeb pokarmowych zbóż. Podwyższona zawartość miedzi, żelaza i cynku,
które warunkują utrzymanie wysokiej zdrowotności roślin oraz obfite plonowanie. Łatwy
w stosowaniu. Bardzo dobrze rozpuszczalny.

GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®
NUTRI NPK
12-46-10
+ mikro

ICL

Agroleaf Crop
Zboża

SUMI AGRO
POLAND
Sp. z o.o.

Topari Magnez 34,7% tlenku magnezu

Dawka: 2-4 l/ha.
Zalecana liczba zabiegów: 2-3.
Termin zabiegu: od fazy 3. liścia
do końca kwitnienia; zabiegi
wykonywać w odstępach 10-14
dni. Ilość wody w zabiegu należy
dostosować do opryskiwanej
powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym
uniknięciu ryzyka spływania.

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

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

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

UPL POLSKA

WEBER

P2O5, co najmniej 11,9 %
1-2 zabiegi
(m/m)
Od fazy 3 liści do końca krzeK2O, co najmniej 3,9 % (m/m) wienia
Zawartość suchej masy, co
najmniej 20,1 % (m/m)
Zawartość substancji organicznej, co najmniej 15,8 % (s.m.)

Jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym do stosowania dolistnego, zawierającym
filtrat z alg Ascophyllum nodosum (GA 142). Nawóz poprawia rozwój systemu korzeniowego i przyspiesza jego regenerację, a także wspomaga pobieranie składników mineralnych z gleby. Sprzyja to lepszemu wzrostowi roślin w początkowym etapie uprawy
i utrzymaniu wysokiego wigoru w dalszym okresie wegetacji, co przekłada się na wzrost
plonu.

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Algi

N ogółem, co najmniej 2,5%
m/m, (K2O) co najmniej 2,3%
m/m, B co najmniej 3,0% m/m,
Mn co najmniej 0,8% m/m,
Zn co najmniej 0,46% (m/m),
Zawartość substancji organicznej co najmniej 35% s.m.

3 zabiegi, 2-3 l/ha, jesienią: jeden
zabieg od fazy 3 liści (BBCH
13-25), wiosną: 2 zabiegi po
spoczynku zimowym do początku
kłoszenia (BBCH 31-50)

Mineralny nawóz biostymulujący z zawartością makro i mikroskładników oraz wyciągu
z alg morskich „Ascophyllum Nodosum” zawiera aminokwasy, witaminy, gibereliny, jo
oraz naturalne hormony wzrostu. Zalecany do wszystkich rodzajów upraw, zapobiegawczo oraz interwencyjnie w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki np. gradobicie,
mróz, susza itd. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Green

Azot (N) ogółem, co najmniej
2,4% (m/m), Bor (B) co najmniej 0,2%m/m, Miedź (Cu) co
najmniej 0,2%m/m, Żelazo(Fe)
co najmiej 1,3% m/m, Mangan
(Mn) co najmniej 0,5% m/m,
Molibden(Mo) co najmniej
0,02% m/m, Cynk (Zn) co
najmniej 0,5% m/m. Zawartość
aminokwasów lewoskrętnych
12,2%, Zawartość substancji organicznejco najmniej 70% s.m.

3 zabiegi, dawka 2-3 l/ha, jesienią: jeden zabieg od fazy 3 liści
(BBCH 13-25) wiosną: 2 zabiegi po
spoczynku zimowym do początku
kłoszenia (BBCH 31-50)

Mineralny nawóz biostymulujący z optymalną zawartością makro i mikro składników
oraz aminokwasów, do niwelowania wpływu i zapobiegania skutkom stresów (choroby,
warunki atmosferyczne) stymuluje prawidłowy rozwój roślin i wpływa na wzrost ilości
i wartości handlowej plonów. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro

Azot całkowity (N) 14% m/m
w tym: azot azotanowy
(NO3)2%m/m; azot amonowy
(NH4)3%m/m; azot amidowy
(NH2) 9%m/m. Pięciotlenek
fosforu(P2O5)14%m/m, Tlenek
potasu (K2O)14%m/m

2 zabiegi, zboża jare od fazy 3-4
liści d początku kłoszenia (BBCH
30-52) w odstępie 12-14 dni

Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
azotu, potasu i fosforu.
www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro P

(N) całkowity w tym: Azot
azotanowy (NO3) 1% m/m, Azot
amonowy (NH4) 5% m/m, Azot
amidowy (NH2) 5% m/m, (P2O5)
20% m/m, (K2O) 10% m/m, (B)
0,035 % m/m, (Cu) 0,045%
m/m, (Fe) 0,100% m/m, (Mn)
0,015 % m/m, (Mo) 0,007%
m/m, (Zn) 0,035% m/m.

Zboża jare 1 zabieg, dawka
3 l/ha,od fazy 3-4 liści do początku
kłoszenia (BBCH 13-50) Zboża
ozime 2 zabiegi, dawka 3 l/ha,
jesienią: 1 zabieg od fazy 3-4 liści
do 10-14 dni przed spoczynkiem
zimowym (BBCH 13-25) wiosną
1 zabieg od wznowienia wzrostu
do początku fazy kłoszenia

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, azotu
i potasu. VZ uwagi na swoją uniwersalność doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów
upraw. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na
warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro K

Azot (N) całkowity 10% m/m
w tym azot azotanowy (NO3)
3% m/m, azot amonowy (NH4)
1% m/m, azot amidowy (NH2),
6% m/m, (P2O5) 5% m/m,
(K2O) 25% m/m. (B) 0,0035%
m/m, (Cu) 0,045% m/m, (Fe)
0,100%m/m, (Mn) 0,015 %
m/m, (Mo) 0,007 % m/m, (Zn)
0,035 % m/m.

Zboża jare 1 zabieg, 3l/ha, od fazy
3-4 liści do początku kłoszenia
(BBCH 13-50)
Zboża ozime 3 zabiegi, 2-3 l/ha,
jesienią 1 zabieg od fazy 3-4 liści
(BBCH 13-25), wiosną 2 zabiegi po
spoczynku zimowym do początku
kłoszenia (BBCH 31-50)

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu
i fosforu. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów w momencie objawienie się deficytu. Zapewnia roślinom
prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed
ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

(500 g/l MgO) - zawiesina
wodorotlenku magnezu

Z B O Ż A
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
Azot (N) całkowity 8% m/m,
w tym azot azotanowy (NO3)
3% m/m, azot amonowy (NH4)
3% m/m, azot amidowy (NH2)
2% m/m, (P2O5) 16% m/m,
(B) 0,035 % m/m, (Cu) 0,045
%m/m, (Fe) 0,100% m/m, (Mn)
0,015 % m/m, (Mo) 0,007 %
m/m, (Zn) 0,035 % m/m.
Azot (N) całkowity 20% m/m,
azot azotanowy (NO3) 4%
m/m,azot amidowy (NH2) 16%
m/m, (K2O) 15% m/m, (MgO)
2%, m/m, (B) 0,025 % m/m,
(Cu) 0,055 % m/m, (Fe) 0,100
% m/m, (Mn) 0,055 % m/m,
(Mo) 0,001 % m/m, (Zn) 0,055
% m/m.
Azot (N) całkowity 8% m/m,
w tym: Azot azotanowy (NO3)
1% m/m, azot azmidowy
(NH2) 7% m/m, (K2O) 10%
m/m, (MgO) 3% m/m, i (SO3)
5% m/m, (B) 0,350 % m/m,
(Cu) 0,550 % m/m, (Fe) 1,000
% m/m, (Mn) 1,500 % m/m,
(Mo) 0,010 % m/m, (Zn) 1,000
% m/m.
(MgO) 15% m/m,
(SO3) 10% m/m

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro PK

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Kombi

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Micro

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Mg

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Zn+B

(B) 4 % m/m,
(Zn) 4 % m/m

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Extra
Zn

Cynk (Zn) 15% m/m. Nawóz
zawiera dodatkowo: azot (N)
5 % m/m, tlenek potasu (K2O)
2% m/m, trójtlenek siarki (SO3)
6% m/m

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Extra
Mn

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Cu

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Si

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Premium

.
NAWOZENIE 2022

Dawka/Termin
Zboża jare 2 zabiegi, 3 l/ha, od
fazy 3-4 liści do początku kłoszenia (BBCH 13-50),
Zboża ozime 2 zabiegi, 2-3 l/ha,
jesienią: 1 zabieg od fazy 3-4 liści
(BBCH 13-25), wiosną: 2 zabiegi
po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31-50)

Właściwości produktu. Uwagi
Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, potasu i azotu. Przeciwdziała niedoborom składników odżywczych oraz uzupełnia
je w momencie objawienia się deficytu, zapewnia roślinom prawidłowy rozwój ze względu na zbilansowany skład makro- i kluczowych mikroelementów. www.vitafer.pl

2-3 zabiegi, 2 l/ha, po rozpoczęciu wzrostu do końca kłoszenia
(BBCH 25-59)

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
potasu, magnezu, azotu i siarki. Polecany do upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Podnosi ich odporność na warunki stresowe oraz patogeny, zapewnia prawidłowy rozwój i polepsza ich zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowe plony
o wysokiej wartości handlowej. www.vitafer. pl

3 zabiegi, 0,5- 1 l/ha, jeden zabieg
jesienią: w fazie 4-8 liści (BBCH
14-18), 2 zabiegi wiosną: po wznowieniu wegetacji oraz do końca
fazy kłoszenia (BBCH 51-59)

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję
składników odżywczych z gleby. www.vitafer.pl

2-3 zabiegi, 2 l/ha, po spoczynku
zimowym do początku kłoszenia
(BBCH 31-50 )

Mineralny zawiesinowy nawóz dolistny do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania magnezu, siarki i azotu. Dostarcza roślinom optymalną ilość magnezu, który jest
dla nich bardzo istotny i pobierany w ciągu całego okresu rozwoju. W efekcie zabiegi
podnoszą odporność roślin na warunki stresowe oraz patogeny, zapewniają ich prawidłowy rozwój i polepszają zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowsze polny
o wyższej wartości handlowej. www.vitafer.pl
Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
cynku i boru. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności
na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

Zboża jare: 2 zabiegi 0,5 l/ha, od
fazy 3-4 liści do fazy kłoszenia
(BBCH 13-51) w odstępach
12-14 dni, Zboża ozime 3 zabiegi,
0,5 l/l/ha, jesienią jeden zabieg od
fazy 3-4 liści do dwóch tygodni
przed końcem wegetacji jesiennej
(BBCH 13-25), wiosną 2 zabiegi do
ruszenia wegetacji do końca fazy
strzelania w źdźbło (BBCH 25-51)
Zboża jare 2 zabiegi, 0,5-1 l/ha,
Mangan (Mn) 17% m/m, Nawóz zawiera dodatkowo: azot jesienią od fazy 3-4 liści (BBCH 1325) do końca fazy kłoszenia (BBCH
(N) 4% m/m, tlenek potasu
25-59) w odstępie
(K2O) 2% m/m, trójtlenek
siarki (SO3) 14% m/m
12-14 dni. Zboża ozime 2 zabiegi
0,5 – 1 l/ha, jesienią od fazy 3-4
liści do 2 tygodni przed końcem
wegetacji jesiennej (BBCH 13-25),
wiosną od początku wzrostu do
końca fazy kłoszenia (BBCH 25-59)
Azot (N) całkowity 15% m/m, Zboża jare 2 zabiegi, 1,5-2 l/ha,
w tym azot amidowy (NH4)
od początku krzewienia do końca
155 m/m, Miedź (Cu) 5% m/m, kłoszenia (BBCH 25-59)
Mangan (Mn) 0,500% m/m,
Zboża ozime 3 zabiegi, 1,5-2 l/ha,
Cynk (Zn) 0,500% m/m
jesienią 1 zabieg od fazy 3 liści
(BBCH 13-25) wiosną 2 zabiegi
po rozpoczęciu wzrostu do fazy 2
kolanka (BBCH 25-49) oraz w fazie
kłoszenia (BBCH 50-59)
Azot (N) całkowity 3% m/m,
Zboża jare 1 zabieg, 0,5-1 l/ha,
w tym azot amidowy (NH2)
1 podczas fazy intensywnego
3% m/m, tlenek potasu (K2O) kłoszenia, Zboża ozime 3 zabiegi,
12% m/m
0,5-1 l/ha, 1 jesienią w fazie 3-6
liści, 2 wiosną podczas fazy krzewienia, 3 podczas fazy strzelania
w źdźbło
Miedź (Cu) 4,3 % m/m, Man- Zboża ozime 1 l/ha, 3 zabiegi:
gan (Mn) 11% m/m, Cynk (Zn) jesienią 1 zabieg od fazy 3 rozwi3,7 % m/m. Nawóz zawiera
niętych liści, wiosną -pierwszy
dodatkowo azot (N) 4% m/m, zabieg od początku wegetacji do
tlenek magnezu (MgO) 2%
fazy drugiego kolanka (węzła),
m/m, trójtlenek siarki (SO3)
drugi zabieg podczas fazy kłosze17,6% m/m, molibden (Mo)
nia. Zboża jare 1 l/ha, dwa zabiegi
0,006% m/m.
od początku fazy krzewienia do
końca fazy kłoszenia

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania cynku. Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju
składniki, co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak,
ładniejszy kolor, większa jędrność) dodatkowo poprawia ich własności przechowalnicze.
www.vitafer.pl

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
manganu. Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat
w polnach oraz wspomaga proces regeneracji roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby. www.vitafer.pl

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania miedzi, siarki i azotu. Poprawia odporność roślin na warunki stresowe (m.in. susze, nawałnice, przymrozki) pomaga uzyskać większe plonowanie o wyższej jakości. www.vitafer.pl

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
krzemu i kluczowych mikroelementów. Zawarty w nawozie krzem wpływa na poprawę
systemu immunologicznego roślin ( wyższa odporność na choroby, szkodniki i inne
patogeny ) Tworzy „ochronny filtr” na powierzchni ścian komórkowych, hamując przedostawanie się szkodliwych bakterii. www.vitafer.pl
Wysoko skoncentrowany nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego
dostarczania manganu, miedzi i cynku. Gwarantuje wzrost plonu, stymuluje metabolizm
upraw i zwiększa odporność zbóż poprzez efektywne zaopatrywanie niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych. www.vitafer.pl
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Z B O Ż A
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N+

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer K

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer S

Skład
(N) całkowity 12% m/m,
w tym: azot azotanowy (NO3)
1% m/m, azot amidowy (NH2)
11% m/m, (P2O5) 4% m/m,
(K2O) 6% m/m, (B) 0,011 %
m/m, (Cu) 0,008 % m/m, (Mn)
0,014 % m/m, (Mo) 0,001%
m/m, (Zn) 0,006% m/m.
(N) całkowity 27% m/m,
w tym: azot azotanowy (NO3)
5% m/m, azot amonowy(NH4)
4% m/m, azot amidowy (NH2)
18% m/m, (MgO) 3% m/m, (B)
0,011 % m/m, (Cu) 0,195 %
m/m, (Fe) 0,021 % m/m, (Mn)
1,000 %, (Mo) 0,001 % m/m,
(Zn) 0,006 % m/m.
(N) całkowity 5% m/m, w tym:
azot azotanowy (NO3) 1%
m/m, azot amidowy (NH2) 4%
m/m, (P2O5) 8% m/m, (K2O)
12% m/m, (B) 0,011% m/m,
(Cu) 0,08 % m/m, (Mn) 0,013
% m/m, (Mo) 0,001% m/m,
(Zn) 0,006 % m/m.
(N) całkowity 15% m/m,
w tym: azot amonowy (NH4)
9% m/m, azot amidowy (NH2)
6% m/m, (SO3) 52,50% m/m,
(B) 0,011 % m/m, (Cu) 0,005
% m/m, (Fe) 0,021 % m/m,
(Mn) 0,013 % m/m, (Mo)
0,001 % m/m, (Zn) 0,005%
m/m

Dawka/Termin
3-4 zabiegi, 5l/ha, jeden zabieg
jesienią od fazy 3 liścia, (BBCH
13, 2-3 zabiegi wiosną po ruszeniu
wegetacji do końca fazy kłoszenia,
w odstępach 10-14 dni.

Właściwości produktu. Uwagi
Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu,
fosforu i potasu. Przeznaczony do upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.
Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro i kluczowych
mikroskładników. www.vitafer.pl

3-4 zabiegi, 5 l/ha, jeden zabieg
jesienią od fazy 3 liścia (BBCH13,
2-3 zabiegi wiosną: po ruszeniu
wegetacji do końca fazy kłoszenia,
w odstępach 10-14 dni

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu
i magnezu. Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych, dodatek magnezu jest
bardzo ważny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych roślin, poprawia wzrost
ich masy zielonej. www.vitafer.pl

Zboża ozime 2 zabiegi, dawka 5l/a,
od fazy strzelania w źdźbło do
grubienia pochwy liściowej liścia
flagowego (BBCH 31-51)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu i fosforu. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych
i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 4-5 l/ha, jesienią: jeden
zabieg od fazy 4-8 liści (BBCH 1625), wiosną: 1 zabieg od początku
wydłużania pędu głównego zaraz
po spoczynku zimowym (BBCH
30-40)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania siarki
i azotu. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na
warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

NAWOZY STARTOWE
Firma
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Nazwa handlowa

Skład
40% P2O5
2% Zn

AGROSIMEX

Microstar PZ

10% N,
11% SO3,

BIOLCHIM

Magnistart
NP Z
Zn
n

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

COMPO EXPERT

Easy start+ BS N -11%, P- 48%

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE BIO

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

EKODARPOL

HUMICO
ACTIVE N

TIMAC AGRO

Fertiactyl SD

0,15% Bacillus subtilis
Fe, Mn,Zn
35% - materia organiczna
65% - kwasy humusowe
3,5% - P2O2, 6,5% - K2O
9% - CaO, 0,2% - MgO
0,4% - S, 9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn, 34 mg/kg- Mn
31 mg/kg- B, 980 mg/kg- Fe
1,8 mg/kg - Mo

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

Właściwości produktu. Uwagi
Mikrogranulat do startowego nawożenia kukurydzy, rzepaku, buraków i zbóż

30–45 kg /ha

Mikrogranulat do aplikacji rzędowej przy siewie materiału siewnego zbóż. Do nawożenia startowego zbóż.

20- 30 kg/ha -wraz z siewem za
pomocą aplikatora

Mikrogranulat, nawożenie zlokalizowane. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Wspomaga pobieranie pozostałych składników pokarmowych. Warunkuje
prawidłowe kwitnienie. Zwiększa liczbę zawiązanych ziaren. Zwiększa odporność mechaniczną roślin
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych
• Zwiększa nawet 12-krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie składników mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz
kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, w tym azotowych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
Humactive complex to ponad 50% kwasów Humusowych w 80% substancji organicznej zawartej w tym nawozie, poprawia strukturę gleby i zwiększa wykorzystanie
składników mineralnych w tym azotu
Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające rozwój pozytywnej rodzimej mikroflory bakteryjnej
Nawóz donasienny z kompleksem Fertiactyl. Gwarantuje pewny siew, bardziej równomierne wschody oraz intensywny rozwój systemu korzeniowego od pierwszych
dni wegetacji. Przekłada się to na lepsze wykorzystanie wszystkich z zastosowanych
nawozów, lepszą odporność na stresy środowiskowe.

Cykl roczny 60 kg/ha;
Cykl 5 letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do 10 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola.
Nawóz można również stosować
w uprawach uproszczonych.
20% - materia organiczna;
125 kg-500 kg/ha (w zależności
60% - kwasy humusowe;
od zasobności gleby w składniki
3% - P2O2
pokarmowe)
7,5% - K2O
Przedsiewnie przed planowany10% - CaO
mi uprawkami pozwalającymi
3% - MgO
na przemieszczanie nawozu
10% - S
z wierzchnią warstwą gleby
3 mg/kg - Cu
(do 10 cm). Rozsiewamy rów120 mg/kg - Zn
nomiernie na powierzchni pola.
10 mg/kg- Bor B
Nawóz można również stosować
3800 mg/kg- Fe
w uprawach uproszczonych.
80% - substancji organicznych, 80 l nawozu/120 lwody/1 ha
50% - kwasy humusowe; 23% tuż przed siewem lub planowaN w trzech formach:amidowej, nymi uprawkami pozwalającymi
amonowej i azotanowej,
na przemieszczanie nawozu
1% - MgO, 2% - S
z wierzchnią warstwą gleby
Kompleks Fertiactyl
350 ml/100 kg nasion zbóż
Mn 1,5%, Zn 1,5 %
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AGROSIMEX

ASX Krzem
plus

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2% B,

AGROSIMEX

Maral

AGROSIMEX

Protaminal

Biopharmacotech

AGROSORB®
Folium

2,5% Si

0,6% Ti

hydroliza
enzymatyczna

6% Azot całkowity;
5% Pięciotlenek fosforu
5% tlenek potasu;
1% cynk;
7,5% węgiel organiczny
12% wolnych aminokwasów
pochodzenia roślinnego;
6,2% azot całkowity;
1,3% tlenek potasu;
1,8% pięciotlenek fosforu
- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
12,0% (m/m)
min 102g/l,
- azot całkowity (N) 2,1 (m/m),
- bor 0,02% (m/m),
- mangan 0,05% (m/m),
- cynk 0,07% (m/m).

Biostymulator
do stosowania
dolistnego do
wszystkich rodzajów upraw.
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021
IUNG

Dawka/Termin
Jesienią 0,5 l/ha w fazie 3-4 liści,
wiosną po ruszeniu wegetacji,
w fazie strzelania w źdźbło,

Właściwości produktu. Uwagi
ASX krzem plus, usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe w sytuacjach stresowych

Jesienią 0,2L/ha w fazie 3-4 liści,
wiosną po ruszeniu wegetacji,
w fazie strzelania w źdźbło,
w fazie kłoszenia
Jesienią w fazie 6-8 liści, po ruszeniu wegetacji wiosennej, w fazie
strzelania w źdźbło 0,75-1,5 l/ha

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

Nawóz należy stosować 1-3 razy
w sezonie; nawożenie dolistne
1-2,5 l/ha
Stosować dolistnie w dawkach 1-2
l/ha w 200-300 l wody – wykonać
min. 2-3 zabiegi oraz każdorazowo
w razie wystąpienia warunków
stresowych.
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.
1–2 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
Zwiększa plony; Przyśpiesza wzrost
Polepsza jakość plonów; Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych

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

BIOLCHIM

Folifol

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

BIOLCHIM

Nova

N org-1% C org-10%, aminokwasy roślinne, kwasy fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha

Działanie na rozwój systemu korzeniowego. Polepsza wchłanianie substancji mineralnych w strefie korzeń-gleba. Działanie antystresowe.

BIOLCHIM

Folicist

N org-1,5%- K-6,1% C org11%
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 nawożenia.

CHEMIROL

Nano Active

1,5-2 kg/ha; 2 aplikacje; pierwszy
oprysk od fazy krzewienia do fazy
drugiego kolanka; drugi oprysk od
fazy liścia podflagowego do końca
kłoszenia.

Jest pierwszym w Polsce nawozem dolistnym wyprodukowanym przy zastosowaniu
nanotechnologii. Dzięki zawartym w nawozie zaaktywowanym nanocząsteczkom
zapewnia roślinie lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Intensyfikując
procesy fotosyntezy pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność. Zwiększa
odporność roślin na choroby oraz szkodniki. Pomaga wydatnie zwiększyć plonowanie roślin.

CHEMIROL

Nano Active
Forte

Tlenek wapnia rozpuszczalny
w wodzie, % (m/m) 2,0; tlenek
magnezu całkowity, % (m/m)
4; Żelazo całkowite%(m/m)
0,02; Mangan całkowity%
(m/m) 0,01;
cynk całkowity% m/m) 0,002
Azot całkowity,% (m/m) 10,0;
Azot w formie amidowej
% (m/m) 10; tlenek potasu%(m/m) 13,0; tlenek magnezu
% (m/m) 2,0;
Trójtlenek siarki 5 (m/m) 12,0;
Miedź całkowita% (m/m) 0,15;
Żelazo całkowite% (m/m)
0,02; Mangan całkowity%
(m/m) 0,20

Ozime i jare: 2 aplikacje. Pierwszy
oprysk od fazy krzewienia do fazy
drugiego kolanka. Drugi oprysk
od fazy liścia flagowego do końca
kłoszenia. Dawka 4 kg/ha

Nowatorskie połączenie makro i mikroelementów w innowacyjnej formulacji
Nanotechnologiczny nawóz wieloskładnikowy NK (MG,S) 10-13 (2-12)
Skutecznie dokarmia rośliny nanocząsteczkami pokarmowymi
Zapewnia regularny, bardziej intensywny i szybszy rozwój roślin
Poprawia immunologiczną odporność roślin na choroby
Wspomaga przyrost plonu wysokiej jakości
Wieloskładnikowy nawóz dolistny do stosowania w uprawie wszystkich gatunków
roślin polowych ,warzywniczych ,gruntowych i pod osłonami, sadowniczych ,plantacjach roślin jagodowych oraz roślin ozdobnych.

.
NAWOZENIE 2022

Działanie biostymulujące i antystresowe. Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i
części nadziemnej. Zwiększa skuteczność nawożenia. Działa jak adjuwant dla cieczy
roboczej.
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Dawka/Termin
Azot 7,7 %(m/m) [masowe] w Jare i ozime: Stosować wiosną lub
formie amonowej tj. 90 g/l N-a- jesienią od fazy piórkowania do
monowego. Octan cynku 8,0% końca krzewienia. Dawka 0,8 l/ha
(m/m) [% masowe] rozpuszczalny w wodzie tj. 96 g/l

Dynamic
Cresco

CHEMIROL

Kelpak

Ekstrakt z alg Ecklonis maxima, zawierający hormony
roślinne: auksyny 11 mg/l
i cytokininy 0,31 mg/l

Opryskiwać rośliny od fazy 4 liści Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Poprawia wigor i siłę wzrostu roślin.
do fazy krzewienia. Dawka 2 l/ha Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu. Najlepsza polisa na stres - powoduje
wzrost odporności roślin na susze, przymrozki, nadmiar wilgoci, wahania temperatur, pestycydy. Środek stosowany w 54 krajach na całym świecie, należy do naturalnych stymulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie do
stosowania w uprawie roślin polowych oraz warzyw. Pobudza wzrost i rozwój roślin,
wpływa korzystnie na przyrost korzeni, podnosi plonowanie i jakość plonów.

CHEMIROL

BlueN

szczep Methylobacterium
symbioticum SB23 w ilości
3x107 JTK/g

Stosować od pełni krzewienia,
Do grupy endofitów należą unikalne bakterie zawarte w produkcie BlueN®, który
do początku kwitnienia (BBCH
zawiera wyselekcjonowany szczep bakterii Methylobacterium symbioticum SB23,
25-61)-zboża ozime. Stosować od zdolny do wiązania azotu atmosferycznego przez liście.
pełni krzewienia, do fazy drugiego
kolanka (BBCH 25-32)-zboża jare.
Dawka 333 g/ha

4% - azot mocznikowy
6% - fosfor rozpuszczalny
w wodzie
2% - potas rozpuszczalny
w wodzie
78,5% - algi morskie Ecklonia
maxima

2x2l/ha dolistnie

-

NOWOŚĆ

COMPO EXPERT

Basfolar Kelp

COMPO EXPERT

Basfoliar Avant 5,5% N
10,3 – 11,0 % Wolnych amiNatur

2x2 l/ha (0,2-0,3%)

- Stymulacja wzrostu systemu korzeniowego
- Wspomaganie pobierania składników odżywczych
- Zwiększona odporność na warunki stresowe

EKODARPOL

Humus Active
Vigor

Dolistnie:
Solo w dawce 5 l/ha/200 l wody
W celu zwiększenia efektywności
stosowania zabiegów dolistnych
można stosować do każdego
oprysku dolistnego 2 l, HUMUS
ACTIVE VIGOR. Można mieszać
z nawozami i środkami dolistnymi
pod warunkiem, że stężenie tych
środków w oprysku nie przekracza 3%.

To środek o silnym działaniu stymulującym rośliny do wzrostu. Biologicznie czynne
składniki zawarte w produkcie wspomagają rozwój roślin i budują ich odporność na
warunki stresowe. Szczególnie dobrze sprawdza się we wczesnych fazach wzrostu
roślin oraz jako środek regenerujący rośliny po przebytych stresach.
Odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów. Zastosowany
w początkowych fazach wzrostu, dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej
uprawie rolniczej. Kompleksowy skład pomoże dodatkowo zbilansować gospodarkę
nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych
w strategicznych momentach.

KWB SIENIAWA

FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy

1 l/ha w dawkach dzielonych
0,3 – 0,5 l/ha w fazach intensywnego wzrostu roślin

Poprawia skuteczność działania nawozów mineralnych. Zwiększa przepuszczalność
błon komórkowych. Zwiększa pojemność wodną gleb, zmniejszając zagrożenie
suszą. Zwiększa dostępność składników pokarmowych w glebie.
Stymuluje rozwój systemy korzeniowego.

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

CHEMIROL

90% kwasy humusowe nasycone, w tym:
88% kwasy huminowe,
2% kwasy fulwowe,
0,76*105 jtk promieniewce,
0,66*105 jtk bakterie przetrwalnikujące,
0,33*103 jtk bakterie fluoryzujące Pseudomonas,
0,40*104 jtk bakterie fosforowe,
0,38*103 jtk mikroorganizmy
celuloityczne,
0,33 jtk bakterie azotobacter,
0,59*104 jtk grzyby
huminowe, kwasy fulwowe)
oraz potas.

Wzmacnia system korzeniowy, działa przeciwstresowo
Przyczynia się do wzrostu plonu, poprawia jego jakość plonu
Szczególnie zalecany w fazach początkowego, intensywnego wzrostu
Gwarantowana zawartość fitohormonów (kontrola z każdej partii produkcji)
Dobra mieszalność z innymi nawozami i ŚOR

Kaishi
SUMI AGRO
POLAND SP. Z.O.O.

L-aminokwasy pochodzenia
roślinnego

Dawka: 1,5-2 l/ha. Zalecana ilość
wody: 200-1000 l w zależności od
uprawy i użytego sprzętu. Zalecana ilość zabiegów: 1-3. Terminy:
Wiosną, łącznie z pierwszym
wiosennym zabiegiem ochrony
roślin w fazie krzewienia. W fazie
początku strzelania w źdźbło.
W fazie liścia flagowego 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

Shigeki
SUMI AGRO
POLAND SP. Z O.O.

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 krzewienia 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 niekorzystne warunki.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Stymuluje metabolizm roślin i powoduje lepsze pobieranie składników odżywczych,
zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

SYNGENTA

Quantis

12-19% węgiel organiczny,
2% aminokwasy, 7% potas,
0,75% wapń

2 l/ha

Łagodzi stres suszy i wysokich temperatur
Dawka 2 l/ha zapewnia długi efekt działania
Stosuj razem z zabiegiem fungicydowym, najlepiej tuż przed wystąpieniem stresu
w fazie od pierwszego kolanka do pełni kwitnienia

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13 %
P 5%
K 8%

3 l/ha

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

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Record

Fertiactyl
K 30%
S 30%

3 l/ha

Połączenie Potasu i Siarki z kompleksem antystresowym oraz ukorzeniającym daje
też korzystne koszty tego zabiegu – w jednym przejeździe odżywiamy rośliny i stymulujemy ich odporność. Zawartość kwasów huminowych i fulwowych w preparacie gwarantuje urodzajność i żyzność gleby, również dzięki działaniu doglebowemu.
Podnosi odporność roślin na stresy.
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Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

1-2 l/ha
Przed wystąpieniem stresu
abiotycznego oraz w kluczowych
stadiach wzrostu i rozwoju

Nawóz płynny zawierający mikroelementy Mn i Cu z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz
transport w roślinie. Zwiększa efektywność procesu fotosyntezy, dostarcza w pełni
przyswajalnych mikroelementów odpowiedzialnych za syntezę i ochronę chlorofilu
oraz 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.
Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B,Mn, Mo, Cu, Zn i Fe z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów,
zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu
korzeniowego oraz transport w roślinie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych składników pokarmowych niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i 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.
Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość
procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników
pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport
w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na podniesienie aktywności fizjologicznej
roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa odporność roślin na warunki
stresowe. Zawiera dwa niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.
Produkowany z wyselekcjonowanych mikroalg, łączy bioaktywne peptydy działające
na rozwój systemu korzeniowego, liści i źdźbeł oraz wielomiejscowe i antystresowe
działanie kompleksu AIS dla bioaktywnego wzrostu
w każdych warunkach.
Reguluje ekspresję ponad 2000 genów uczestniczących w 3 głównych funkcjach
fizjologicznych odpowiedzialnych za wydajność agronomiczną roślin. Poprawa
fizjologii i fotosyntezy w celu przygotowania rośliny do realizacji jej potencjału
genetycznego
Jest płynnym stymulatorem wzrostu zawierającym kompleks aminokwasów pochodzenia roślinnego w połączeniu ze składnikami pokarmowymi. Optymalizuje
syntezę chlorofilu, poprawia efektywność wykorzystania azotu oraz łagodzi stres
abiotyczny w niekorzystnych warunkach.

1-2 l/ha
Przed wystąpieniem stresu
abiotycznego oraz w kluczowych
stadiach wzrostu i rozwoju

Jest płynnym stymulatorem wzrostu zawierającym kompleks aminokwasów pochodzenia roślinnego w połączeniu ze składnikami pokarmowymi. Optymalizuje
syntezę chlorofilu, poprawia efektywność wykorzystania azotu oraz łagodzi stres
abiotyczny w niekorzystnych warunkach.

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.

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.

1 l/ha, 1-2 zabiegi (pszenica ozima
i jara, pszenżyto, jęczmień 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
1 l/ha (1-2 zabiegi) od fazy 3 liści
do końca krzewienia

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

TIMAC AGRO

Seactiv Tonic

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

1,5 l/ha

TIMAC AGRO

Seactiv
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

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

Seactiv
N 7%
MgO 9%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Astelis

3l / ha

TIMAC AGRO

Genaktis

UPL POLSKA

ARYAMIN

UPL POLSKA

AMINARY

UPL POLSKA

Aminoplant

UPL POLSKA

Asahi SL

UPL POLSKA

Forthial

Cu 0,1 %, Mn 1 %, Zn 1 %
Zawiera:
Węgiel organiczny, wyciąg
z alg, krzemionkę
N 9%, P 5%, K 7%, B 0,01%,
Cu 0,002%, Fe 0,02%,
Mo 0,001%, Wyciąg z alg 30%
Krzemionka
Azot całkowity (N) , co najmniej 6,0 % (m/m)
Azot amonowy (NH4), co
najmniej 1,8 % (m/m)
(K), co najmniej 0,1 % (m/m)
(Mg), co najmniej 1,0 % (m/m)
(Mn), co najmniej 0,5 % (m/m)
(Zn), co najmniej 0,5 % (m/m)
Wolne aminokwasy, co najmniej 7,8 % (m/m)
Azot całkowity (N) , co najmniej
6,0 % (m/m)
Azot amonowy (NH4), co
najmniej 1,8 % (m/m)
(K), co najmniej 0,1 % (m/m)
(Mg), co najmniej 1,0 % (m/m)
(Mn), co najmniej 0,5 % (m/m)
(Zn), co najmniej 0,5 % (m/m)
Wolne aminokwasy, co najmniej
7,8 % (m/m)
Azot całkowity (N)- co najmniej 8,5% (m/m) Zawartość
substancji organicznej
w suchej masie: 54% (17,3%
stanowią L-aminokwasy;
82,7% bioaktywne
peptydy)
Para-nitrofenolan sodu-03%
(3g w litrze środka); orto-nitrofenolan sodu-02% (2g w litrze
środka); 5-nitrogwajakolan
sodu-01%-1g w litrze środka
6,2% azotu (N) w formie
azotanowej, 9% tlenku magnezu (MgO) rozpuszczalnego
w wodzie

UPL POLSKA

Rooter

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Patron

.
NAWOZENIE 2022

13% pięciotlenku fosforu
(P2O5) rozpuszczalnego
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie
Cynk (Zn) 7,5% (m/m)
Azot (N) 7,5% (m/m) w tym
azot amonowy (NH4) Trójtlenek siarki (SO3) 40,5% (m/m)

3l / ha

1,0 l/ha. Wiosną od wschodu
roślin.

Rooter został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM, stymuluje
rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację, poprawia pobieranie
składników mineralnych z gleby.
Płynny biostymulator nawozowy. Efekty działania: zwiększenie odporności na
czynniki stresowe np. okresy posuszne, zwiększona zdolność roślin do pobierania
i akumulacji składników pokarmowych, zwiększona zawartość chlorofilu, a co za
tym idzie zwiększoną intensywność fotosyntezy, końcowym efektem jest wyższy
i lepszej jakości plon lub utrzymanie plonu na dobrym poziome w sytuacji pojawienia się czynników stresowych. www.vitafer.pl
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Nazwa handlowa

Skład
Zawartość
N – 79,86
P2O5 – 15,84
K2O – 21,12
Zn – 0,25

Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
330 l/ha: rzędowa aplikacja w
Zawiera magnez i siarkę.
trakcie siewu lub aplikacja całopo- Opakowania: 1000 l, cysterna 18 000 l.
wierzchniowa opryskiwaczem

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 stosować przed siewem nasion
w formie oprysku doglebowego
w 300–500 l.

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

AGROSIMEX

Startus Active
Duo

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

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

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

AGROSIMEX

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 mikroskładników
z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie i poprawia jego wykorzystanie. Stosowany
razem z RSM podnosi efektywność wykorzystania azotu.,

PGE
EKOSERWIS
S.A.

Nawóz siarkowo-wapniowy
AgroSulCa

21% wapnia (Ca) oraz 17%
siarki (S) który po rozpuszczeniu w glebie stanowi źródło
łatwo przyswajalnego wapnia
w formie kationu Ca2+ oraz
siarki w formie siarczanowej
SO4 2- czyli są to takie formy
chemiczne jakie są pobierane
z gleby bezpośrednio przez
rośliny.

Stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych od wczesnej wiosny do późnej jesieni,
jednak najlepiej w okresie pożniwnym. Ogólna zasada - stosować
w dawce nie mniejszej niż 1 t/ha
pod wszystkie rośliny uprawne,
co dwa lata. Takie stosowanie
zabezpiecza potrzeby pokarmowe
dwóch roślin uprawnych.

Nawóz siarkowo-wapniowy nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych, w
tym na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki i wapnia. Zalecany jest
pod uprawy polowe, użytki zielone, warzywa, sady oraz jagodniki - w szczególności pod
rośliny mające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę i wapń gdyż gwarantuje dobre ich
odżywienie.
Nawóz stosuje się w celu dostarczenia roślinom składników odżywczych, takich jak
wapń (Ca) i siarka (S), a także podniesienie żyzności gleby oraz zablokowanie toksycznego glinu (Al.) w glebach kwaśnych. Szczegółowe informacje na stronie
www.agrosulca.com.pl

ANWIL S.A.

saletra
amonowa

34% azotu (N)

Uniwersalny nawóz azotowy,
stosowany przedsiewnie i pogłównie, do wszystkich roślin
i rodzajów gleb.
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe

Optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałającej)
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 pogłównie, 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 azotowanej (szybkodziałającej) 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, zmniejszający
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 pogłównie,
do wszystkich roślin i rodzajów
gleb, a szczególnie na gleby kwaśne, ubogie w magnez 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 azotowanej (szybkodziałającej) 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 zakwaszenie
gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

CALDENA

MacroSpeed®
Green

MgO 25%, SO3 50%

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

Nawóz granulowany MacroSpeed® Green wyróżnia: wysoka zawartość magnezu i siarki:
25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie i 50% siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej w wodzie, najwyższa jakość i wyrównana granulacja (gęstość
nasypowa: 1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm), uniwersalność zastosowania (typ gleby,
termin), równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul - do 40 m, bardzo szybka
rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność składników dla roślin. Zwiększa
efektywność wykorzystania azotu, stymuluje syntezę chlorofilu i proces fotosyntezy,
nie powoduje zakwaszenia gleby, usprawnia rozwój systemu korzeniowego, wspomaga
zdrowotność roślin, zwiększa tolerancję na suszę i mróz, wpływa korzystnie na wielkość
plonów oraz poprawia ich parametry jakościowe.

CALDENA

MacroSpeed®
Tiger

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

Dawka: 300-500 kg/ha.
Nawóz NPK z siarką i cynkiem. Nawóz wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność w woTermin: przedsiewnie i pogłównie. dzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, azot w formie amonowej (nie ulega
wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), wysoka koncentracja
potasu, dodatkowa zawartość siarki i cynku wspomagających pobieranie i wykorzystanie
azotu, doskonałe parametry fizyczne, równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje
przyrost biomasy, zwiększa odporność roślin na suszę i wyleganie, poprawia zimotrwałość
i zdrowotność roślin, wspomaga efektywne wykorzystanie nawożenia azotowego, kształtuje
wielkość i jakość plonu.

ADOB

ADOB MA

AGROSIMEX

KUKURYDZA
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
NPK (SO3) 12-15-21 (20)

Dawka/Termin
Właściwości produktu. Uwagi
Dawka: 400-600 kg/ha.
Nawóz NPK z siarką. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność
Termin: pierwsza dawka startowa; w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, azot w formie amonowej (nie
przedsiewnie lub pogłównie.
ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), fosfor szybko
dostępny dla roślin (w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie), wysoka zawartość siarki
w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej, doskonałe parametry fizyczne, równomierny
wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, poprawia zimotrwałość i zdrowotność roślin, optymalizuje nawożenie
azotem, kształtuje wielkość i jakość plonu.
Dawka: 200-500 kg/ha.
Nawóz PK z wapniem siarką i cynkiem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozTermin: przedsiewnie
puszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie potasu
i pogłównie.
i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę), zawartość 5
składników pokarmowych w jednej granuli, doskonałe parametry fizyczne, równomierny
wysiew do 36 m. Stymuluje przyrost biomasy, podnosi efektywność nawożenia azotowego,
zwiększa odporność na patogeny i niskie temperatury, łagodzi stres suszy glebowej i niskich temperatur, wpływa korzystnie na plon oraz jego parametry jakościowe.
Dawka: 200-300 kg/ha.
Nawóz granulowany fosforowy z wapniem. Nawóz wyróżnia: bardzo dobra rozpuszTermin: przedsiewnie
czalność w wodzie, wysoka zawartość fosforu w formie dwuwodorofosforanu, który jest
i pogłównie.
łatwo przyswajalny dla roślin, fosfor w ponad 90% rozpuszczalny w wodzie, doskonałe
parametry fizyczne, równomierny wysiew do szerokości 36 m. Stymuluje rozwój systemu
korzeniowego i zwiększa liczbę włośników, zwiększa efektywność pobierania i wykorzystania azotu, wpływa korzystnie na krzewienie roślin, pobudza kwitnienie i przedłuża
żywotność pyłku, zwiększa tolerancję roślin na niskie temperatury i okresowy niedobór
wody, poprawia wielkość i jakość plonu.
Dawka: 200-400 kg/ha.
Nawóz granulowany potasowy z wapniem, magnezem i siarką. Nawóz wyróżnia: barTermin: przedsiewnie
dzo dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin,
i pogłównie.
połączenie potasu i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez
i siarkę), zawartość 4 składników pokarmowych w jednej granuli, siarka o wydłużonym
uwalnianiu (mniejsze straty na skutek wymywania), doskonałe parametry fizyczne, równomierny wysiew do szerokości 36 m. Wspomaga gospodarkę wodną roślin, łagodzi stres
suszy glebowej i niskich temperatur, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, podnosi
odporność roślin na patogeny i wyleganie, poprawia wartość spożywczą i technologiczną
plonu użytkowego.

CALDENA

MacroSpeed®
Power

CALDENA

MacroSpeed®
Optima Plus

PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8)
z cynkiem (Zn)

CALDENA

MacroSpeed®
Fosfor Plus

P2O5 (CaO) 47 (24)

CALDENA

MacroSpeed®
Potas Plus

K2O (CaO, MgO, SO3)
37 (8-3-23)

CHEMIROL

Naturvital Plus Całkowity ekstrakt humusowy: Kukurydza na ziarno i kiszonkę, w Produkt zarejestrowany przez IUNG Puławy do stosowania w rolnictwie ekologicznym

CHEMIROL

Raiza Mix

CHEMIROL

21% w/w Kwasy humusowe:
fazie 4-6 liści
14% w/w Kwasy fulwowe 7% Dawka : 2-3 l/ha
w/w Potas (K2O) rozpuszczalny
w wodzie 6% w/w

pod numerem SE/20/2019. Przygotowanie produktu z naturalnych leonardytów zapewnia: jednolity surowiec i pewny stały skład, brak zanieczyszczeń metalami ciężkimi,
efektywność przebadana w ośrodkach naukowych na świecie, powtarzalność jakościowa
każdej partii produktu

Aminokwasy ogółem 12%
m/m, azot ogółem 1,92% m/m,
bor 0,20% m/m, miedź 0,10%
m/m, żelazo 1,10% m/m,
mangan 0,5% m/m, molibden
0,02% m/m, cynk 0,20% m/m

150 – 200 ml / 100 kg materiału
siewnego w standardowej dawce
wody.

Płynny preparat do zaprawiania nasion. Ultra precyzyjna aplikacja bezpośrednio w miejsce początkowego wzrostu rośliny gwarantuje szybki i wyrównany start niezależnie od
warunków otoczenia oraz uwalnia maksymalny potencjał rozwój
Wyjątkowa kompozycja złożona z alg Ascophyllum nodosum, wolne aminokwasy, (cytokininy, gibereliny, auksyny) oraz makro i mikroelementów gwarantuje szybki i wyrównany
wzrost roślin zapewniając wielorakie korzyści

Baktokompleks Baktokompleks to 5 szczepów

Stosować na resztki pożniwne
– rozkład
Dawka : 1 l/ha

Produkt opracowany przez naukowców z Polski wyselekcjonowany z żyjących naturalnie
w lokalnych warunkach bakterii. Produkt użyźnia glebę i przyczynia się do poprawy jej
struktury, mineralizując resztki pożniwne przyczynia się do odzyskiwania składników
pokarmowych oraz ograniczania potencjału patogenów glebowych.

COMPO
EXPERT
COMPO+GA

Novatec 26

N 26%, S13%

500 kg/ha

Nawóz azotowy z inhibitoren nitryfikacji- lepsze wykorzystanie azotu brak strat związanych z wymywaniem N

RSM+NOVATECONE

32%N

300 l+2,5 L NOVATEC ONE

Wydłuża działanie azotu do 2-3 miesiecy po aplikacji

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE
BIO

Cykl roczny 80 kg/ha;
Cykl 5 letni 400 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do 10 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola.
Nawóz można również stosować
w uprawach uproszczonych. Można stosować jednocześnie z innymi nawozami mineralnymi.

GOUDENKORREL

Belenus

35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% P2O2
6,5% - K2O
9% - CaO
0,2% MgO
0,4% - S
9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn
34 mg/kg - Mn
31 mg/kg - Bor B
980 mg/kg - Żelazo Fe;
1,8 mg/kg - Mo
47,0% SO3
13,7% K2O
17,3% CaO
5,4% MgO

GOUDENKORREL

Vervactor

bakterii glebowych z rodzaju
Bacillus
(1 000 000 000 w ml)

.
NAWOZENIE 2022

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

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie składników mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
150 - 250 kg·ha-1 należy zastoso- Innowacyjny granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego
wać przed siewem kukurydzy.
polisulfatu, w unikalnej, innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. Belenus ma wysoki udział dobroczynnej siarki siarczanowej, która wpływa na polepszenie
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 zasolenia i zakwaszenia
gleby. Zwiększa efektywność azotu nawozowego i glebowego. Wykazano znaczący wpływ
nawozu na plonowanie kukurydzy.
200-300 kg·ha-1 należy zastosować Innowacyjny, granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego
przed siewem kukurydzy.
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 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 powoduje istotny przyrost plonu ziarna oraz korzystnie wpływa na jego cechy jakościowe.
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KUKURYDZA
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

GOUDENKORREL

Nazwa handlowa

PKSplus

GRUPA AZOTY AMOFOSKA

CORN 4-10-22

GRUPA AZOTY Amofoska
5-10-25
z borem

GRUPA AZOTY Amofoska
4-16-18

GRUPA AZOTY Amofoska
4-12-20

GRUPA AZOTY Amofoska
4-12-12

GRUPA AZOTY Super Fos Dar
40

GRUPA AZOTY Holist NK
10-31

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

4% N amonowy
10 % P2O5, 22% K2O
4% CaO, 10% SO3
0,2% Zn, 0,1% B
5 % N amonowy
10% P2O5, 25% K2O
4% CaO, 14% SO
0,1% B
4% N amonowy
16% P2O5, 18% K2O
4% CaO, 10% SO3
4% N amonowy
12% P2O5, 20% K2O
5% CaO, 12% SO3
4% N amonowy
12% P2O5, 12% K2O
9% CaO, 15% SO3, 2,5% MgO
40% P2O5, 10% CaO

10% N, 31% K2 O
28% SO3

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

GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy
GRUPA AZOTY
GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

10% P2O5, 15% K2O
6% CaO, 12% SO3
fosfarm 4-8-21 4% N amonowy
10% P2O5, 15% K2O
5% CaO, 12% SO3
Nawóz zawiera 27,0% azotu
Salmag®
(N), w tym:
N(CaO,MgO)
13,5% w formie amonowej
27(3-4)
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
®
Nawóz zawiera 32,0% azotu
ZAKsan
(N), w tym:
N 32,
w formie amonowej 16,0%
zawiera
i w formie azotanowej 16,0%.
magnez i wapń Zawiera wapń i magnez.
Gęstość nasypowa: ok. 0,96
kg/dm3.

GRUPA AZOTY Salmag

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

z borem®
N(CaO,MgO,B)
27(3-4-0,20)

GRUPA AZOTY
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Dawka/Termin
250 - 300 kg·ha-1 należy zastosować przed siewem kukurydzy.

Właściwości produktu. Uwagi
Idealny nawóz wieloskładnikowy o zbalansowanym udziale fosforu, potasu, siarki,
wapnia i magnezu w pojedynczej granuli. Nawóz cechuje pełna rozpuszczalność i całkowita bioprzyswajalność pierwiastków. 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.
Kukurydza Z/K 200-450 kg/ha
Może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne. Optymalne proporcje składników
pokarmowych pozwalają na wszechstronne wykorzystanie nawozu. Obok N, P, K nawóz
zawiera także wapń, magnez, siarkę, która jest w łatwo dostępnej formie oraz mikroskładniki takie jak bor i cynk
To wieloskładnikowy, nawóz granulowany. Cechuje się dużą zawartością potasu. Zawiera
również wapń, magnez, siarkę oraz bor. Przedsiewne zastosowanie nawozu korzystnie
wpływa m.in. na dobre ukorzenienie roślin i zwiększa ich odporność. Polecany jest do
intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu.
Jest typowym nawozem przedsiewnym. Dodatkowa zawartość makroelementów i mikroelementów pochodzących z naturalnych fosforytów poprawia przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie rośliny uprawne.
Kukurydza na ziarno
To nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Polecany jest do przedsiewnego stosowania
370-740 kg/ha
pod wszystkie rośliny uprawne, zarówno oziminy jak również gatunki jare. Nawóz
zawiera dodatkowo wapń oraz siarkę.
Kukurydza na ziarno - 370-740
To nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada cenne makro- i mikroelementy pochokg/ha
dzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają przyswajalność pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym polecanym pod wszystkie rośliny uprawne.
Kukurydza 200 kg/ha
To uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który można 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 i in.).
Kukurydza na ziarno/na paszę
Nawóz azotowo-potasowy z siarką, przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach
250-300 kg/ha
i pod różne rodzaje upraw – 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.
Brak zaleceń
Jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. 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.
Kukurydza na ziarno/na paszę
fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy skład
300-400 kg/ha
cennych makro- i mikroelementów. Jest nawozem przedsiewnym do wymieszania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.
Kukurydza na ziarno/na paszę
fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy skład
300-400 kg/ha
cennych makro- i mikroelementów. Jest nawozem przedsiewnym do wymieszania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.
Orientacyjne dawki nawozu
To nawóz granulowany. Granule posiadają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i twarw kg/ha:
dość, dzięki czemu nawóz nie zbryla się i nie kruszy. Główne atuty:
• daje możliwość wysiewu nawet do 42 m,
kukurydza na ziarno:
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, ,
380 (bardzo małe i małe),
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
510 (średnie),
Zawartość dwóch form azotu – amonowej i saletrzanej w równych ilościach sprawia, że
580 (duże, b. duże),
w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny nawóz azotowy
stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawne, na
użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
Orientacyjne dawki nawozu
Nawóz granulowany. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
w kg/ha,:
trwale. ZAKsan® to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95%
kukurydza na ziarno:
granulek o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®:
330 (bardzo małe i małe),
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów,
440 (średnie),
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
500 (duże, b. duże),
daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne.
Orientacyjne dawki nawozu
Nawóz granulowany. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
w kg/ha:
trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (kl. ziarnowa: 92% granulek
kukurydza na ziarno: 380 (bardzo
o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
małe i małe), 510 (średnie), 580 (duże, • daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
b. duże),
daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
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.
Orientacyjne dawki nawozu w kg/ Nawóz granulowany. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
ha, przykładowo:
trwale. ZAKsan®33,5 to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem)
mączki dolomitowej. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa:
kukurydza na ziarno:
95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®33,5:
330 (bardzo małe i małe),
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów,
440 (średnie),
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
500 (duże, b. duże)
daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach rolnych
oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
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Nazwa handlowa

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

Skład
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.

GRUPA AZOTY Salmag®20Mg

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

GRUPA AZOTY POLIDAP®

18% N amonowy
46% P2O5
5% SO3
5% N amonowy
15% P2O5, 30% K2O
2% MgO, 7% SO3
6% N amonowy
20% P2O5, 30% K2O, 7% SO3
8% N amonowy
24% P2O5, 24% K2O
9% SO3
6% N amonowy
25% P2O5, 25% K2O
5% SO3 , 0,5% Fe
0,05% Zn, Ti
6% N amonowy
12% P2O5, 34% K2O, 10% SO3

plus
N(MgO) 20(8)

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®5
GRUPA AZOTY POLIFOSKA®6
GRUPA AZOTY POLIFOSKA®8
GRUPA AZOTY POLIFOSKA®
ZCH POLICE
TYTAN
GRUPA AZOTY POLIFOSKA®
KRZEM

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®
PLUS

GRUPA AZOTY Saletrosan®26

GRUPA AZOTY Saletrosan®30

GRUPA AZOTY Saletra

amonowa
N32

GRUPA AZOTY Saletrosan® 26
plus

.
NAWOZENIE 2022

5% N amonowy
10% P2O5, 20% K2O
7% MgO, 9 % SO3
Nawóz zawiera: 26% azotu
(N), w tym w formie amonowej
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.

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

Właściwości produktu. Uwagi
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 uniwersalny nawóz azotowy.
Orientacyjne dawki nawozu w kg/ Nawóz granulowany o równomiernych. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek
ha, (stosować w dawkach dzielo- (klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 3-6 mm), Salmag®20Mg plus:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości,,
nych dostosowanych do potrzeb
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
nawozowych roślin):
daje stabilną jakość plonów,
kukurydza na ziarno: 200-450
Z dawką 400 kg/ha nawozu dostar- • doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
Salmag® 20 Mg plus to uniwersalny nawóz azotowy, który może być stosowany przedczamy roślinom ok.:
siewnie i pogłównie od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime
80 kg N oraz 24 kg MgO.
W zależności od potrzeb, w trak- i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie
warzyw i sadownictwie.
cie wegetacji uzupełnić
np.. ZAKsan®33,5 lub Pulan®, lub
Saletra Amonowa 32.
Dawkę należy dostosować do
POLIDAP® zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyżaktualnej zasobności gleby i wyszą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® przedsiewnie. W uprawie kukurydzy
polecany do siewu współrzędnego.
magań pokarmowych.
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Stosunek fosforu do potasu to 1:2. Idealny nawóz na gleby o niskiej i bardzo niskiej
ny do przedsiewnego stosowania. zawartości potasu.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm.
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Polecany na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas oraz pod rośliny potasony do przedsiewnego stosowania. lubne. Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm.
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Kompleksowy nawóz NPK z siarką o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosunku 1:1.
ny do przedsiewnego stosowania. 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
Kompleksowy nawóz NPK zaleca- Nawóz NPK z siarką dodatkowo wzbogacony o mikroskładniki: żelazo i cynk oraz tytan!
ny do przedsiewnego stosowania. Nawóz o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosunku 1:1.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą na głębokość 15-20 cm
Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.
Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.

Zalecane dawki w kg/ha
Kukurydza na ziarno:
200-250
Kukurydza na silos:
150 (bardzo małe i małe),
200 (średnie) na oborniku.
Zalecana dawka nie pokrywa potrzeb nawozowych azotem, a jest
wiosenną dawką startową;
Nawóz zawiera: 30% azotu
Kukurydza na ziarno: 260 (barcałkowitego (N), w tym 18%
dzo małe i małe), 310 (średnie
azotu w formie amonowej
i wysokie)
(NNH4+) i 12% azotu w formie Zalecana dawka Saletrosanu® 30
nie pokrywa potrzeb nawozowych
saletrzanej (NNO3-). Zawarazotem, a jest wiosenną dawką
tość siarki (S) wynosi 7% co
startową, by zabezpieczyć rośliny
w przeliczeniu na trójtlenek
siarki daje 17,5% SO3. Obecna głównie w siarkę
®
w Saletrosanie 30 siarka
siarczanowa jest całkowicie
rozpuszczalna w wodzie a więc
w pełni dostępna dla roślin.
Nawóz zawiera 32% azotu (N), Zalecane dawki w kg/ha
w tym w formie amonowej
kukurydza - na każdą 1 t ziarna
16% i 16% w formie saletrza47 (bardzo małe i małe), 62 (średnej oraz wapń i magnez.
nie), 72 (duże i bardzo duże)
Nawóz zawiera: 26% azotu
(N), w tym w formie amonowej
19% i 7% w formie saletrzanej.
Zawiera także 13% siarki (S)
[stanowi to 32,5% w przeliczeniu na trójtlenek siarki (SO3),
rozpuszczalnej w wodzie

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

Nawóz wzbogacony o krzem! Krzem korzystnie wpływa na pobieranie fosforu, odgrywa
dużą rolę w budowie mechanizmów odporności na stresy, zwiększa wytrzymałość 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
Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowania na
gleby ubogie w potas i magnez. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 15-20 cm.
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego.
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości
2-6 mm, nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3. Saletrosan®
26 to mieszanina azotanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej,
bogatej w wapń i magnez.

Rolniczy 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, 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. Dzięki optymalnej technologii
granulacji wykorzystywanej przez Grupę Azoty S.A. oraz innowacyjnemu zabezpieczeniu
środkiem antyzbrylającym granule Saletrosanu®30 w trakcie transportu i magazynowania
nie ulegają zbryleniu, kruszeniu ani ścieraniu. Jednorodność oraz odpowiednia masa
granul pozwala na daleki i równomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach, a to
ogranicza straty nawozu w glebie i decyduje o wysokiej efektywności nawożenia.
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego.
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości
2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,96 kg/dm3.
Saletra amonowa 32 to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem)
mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32% azotu (N), w tym
w formie amonowej 16% i 16% w formie saletrzanej oraz wapń i magnez.
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 azotanu amonu i siarczanu
amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez.

45

KUKURYDZA
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

GRUPA AZOTY Saletrzak

27 standard
z borem

Skład
Nawóz zawiera: 27% azotu
(N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie
saletrzanej.

GRUPA AZOTY PULAN®

Azotan amonu 34,4% N
Azot całkowity – 34,4% N
Azot amonowy – 17,2% N
Azot azotanowy – 17,2% N

GRUPA AZOTY PULREA®

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

GRUPA AZOTY PULGRAN®

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

Saletra
amonowa
34,4 N

Mocznik 46N

Mocznik 46N

Dawka/Termin
Zalecane dawki saletrzaku z borem 27+(B) standard w kg/ha
kukurydza-na każdą 1 t
60 (małe), 74 (średnie),
85 (duże i bardzo duże).
Do stosowania przedsiewnego
i pogłównego

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

GRUPA AZOTY RSM®

Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

GRUPA AZOTY

Do nawożenia przedsiewnego
i pogłównego.

Wysokoskoncentrowany
nawóz azotowy w formie
wodnego roztworu saletrzanomocznikowego – produkowany
w trzech rodzajach: 32% N,
30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne
formy azotu (azotanową –
25%, amonową – 25%, amidową – 50%)
Nawóz azotowy z siarką
RSM® S
Roztwór sale- azot całkowity – 26%
trzano-moczni- azot amonowy – 6,6%
azot azotanowy – 4%
kowy z siarką azot amidowy – 15,4%
siarka – 3% S

Roztwór
saletrzanomocznikowy

• Jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie
rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa
i krzewy owocowe i ozdobne oraz trawniki.
• Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb bardzo kwaśnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.
• Ma postać białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń
mechanicznych.
• Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników.
• 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.
• 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.
• Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach
lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.
• Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
• Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
• Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
• 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, roślin okopowych.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę.
Całkowicie naturalny nawóz wieloskładnikowy, dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nie zawiera chlorków, zapewnia wydłużoną dostępność składników
pokarmowych.
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.

GRUPA AZOTY PULSAR®

Typowy nawóz przedsiewny.

GRUPA AZOTY

Nawóz azotowy z siarką
azot całkowity – nie mniej niż
20,8% N
azot amonowy – nie mniej niż
20,8% N
siarka – 24,2% S
Azot całkowity – 36% N
PULGRAN® S
Siarczan mocz- Azot amonowy – 6% N
Azot amidowy – 30% N
nikowo–amoSiarka – 8,4 S

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

ICL

Polysulphate

14% K2O, 48% SO3,
6% MgO, 17% CaO

250-350 kg/ha

K+S KALI

Korn–Kali

500–650 kg/ha

K+S KALI

EstaKieserit

40% K2O
6% MgO
12,5% SO3
4% Na2O
25% MgO
50% SO3

LUVENA S.A.

LUBOFOS
CORN

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

•
•
•
•

LUVENA S.A.

OPTIPLON 4

NAWÓZ NPK (S)
4-14-30-(8)

•
•
•
•

Siarczan
amonu

nowy

NOWOŚĆ
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Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego,
wielkości 0,6-4,0 mm, stanowią nie mniej niż 94% masy nawozu. Granule powlekane, nie
zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak z borem 27+B standard
to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej,
zawierającej wapń i magnez.
• Do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej,
użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe.
• Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
• Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową i powoli
uwalnianą, amonową.
• Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
• Do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny
warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
• Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.

200–300 hg/ha
przed siewem lub pogłównie

ESTAKieserit to granulowany nawóz na bazie kizerytu, zawierający siarkę i magnez
w formie w pełni rozpuszczalnej i natychmiast dostępnej dla roślin. Nawóz działa niezależnie od pH gleby, dzięki czemu może być stosowany na wszystkich stanowiskach. Jest
dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
polecany szczególnie do nawożenia kukurydzy
zapewnia uzyskanie wysokich plonów ziarna, ccm, kiszonki, zielonki
zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie pokarmowe kukurydzy na fosfor i cynk
bardzo dobre właściwości rozsiewne

uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych
rekomendowany także do korekty zasobności gleby
wysoka koncentracja składników pokarmowych; optymalny stosunek P do K
nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów idealnie dostosowany do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych
• wysoka koncentracja składników odżywczych = mniej przejazdów rozsiewacza
• obecność siarki przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania azotu

KUKURYDZA
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

LUVENA S.A.

Nazwa handlowa

LUBOFOSKA
0-15-15

Skład
Nawóz PK (Ca, S)
15-15 - (18-24)

NOWOŚĆ

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12

Nawóz PK (Ca, Mg, S)
12-20 - (2-4,5-6)

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12
MAX

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

LUVENA S.A.

LUBOFOS UNI- Nawóz NPK (Ca, Mg, S)
3,5-10-21 - (2-2,5-14,5)
VERSAL

LUVENA S.A.

LUBOFOS RS

Nawóz NPK (Ca, Mg, S)
3,5-8-21 - (2-2,5-15,5)

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
3,5-10-20

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

LUVENA S.A.

SÓL
POTASOWA

Chlorek potasu 60% K2O

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

Nawóz K
(Ca, Mg, S)
40 – (4,5-4-13)

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi
• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania we wszystkich
uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych
• rekomendowany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do
regulacji zasobności gleb
• poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
uprawy roślin okopowych
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• 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
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
• nawóz granulowany przedsiewny
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• 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 specyficzne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
• uniwersalny - do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża ozime
i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej
rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• 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
• aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
• zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
• przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny
uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
• bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych użytków zielonych
• zarówno do bieżącego nawożenia, jak i poprawy zasobności gleb w potas
• zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

W trosce
o Twoje plony

KUKURYDZA
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

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

•
•
•
•

LUVENA S.A.

LUBOPLON®
MAG-MAKS
20-35

• 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
• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych.
• nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie
• na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie
wczesnojesiennym a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu
• w stanowiskach zdegradowanych zalecane dawki należy zwiększyć o 50%

20 MgO – 35 SO3

NOWOŚĆ
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Właściwości produktu. Uwagi
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.

POLCALC

Polcalc III
Generacji

98% CaCO3

500 - 1000 kg·ha-1 należy zastosować jesienią po wykonaniu orki,
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 technologicznej, 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 plonotwórcze oraz korzystnie wpływa na cechy
jakościowe uzyskanego plonu kukurydzy.

POLCALC

SuperMag

55% CaCO3, 42% MgCO3

500 - 1000 kg·ha-1 należy zastosować jesienią po wykonaniu orki,
lub wczesną wiosną albo 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 uprawianej na ziarno i kiszonkę.
Wykazuje bardzo pozytywną reakcję na pogłówne zastosowanie granulatu, który znacząco
zwiększa możliwości plonotwórcze oraz korzystnie wpływa na cechy jakościowe uzyskanego plonu kukurydzy. Magnez 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 zastosować jesienią po wykonaniu orki,
lub wczesną wiosną albo pogłównie po wschodach kukurydzy (faza
3-5 liści).

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 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 powstają granule
nawozu o stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulowany nawóz wapienny
dla kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę. Pogłówne zastosowanie granulatu znacząco zwiększa możliwości plonotwórcze oraz korzystnie wpływa na cechy jakościowe
uzyskanego plonu kukurydzy.

TIMAC AGRO

Physiomax 975 Kompleks Physio +

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

CaO 29%
Mg 12%
S 12%
Kompleks Physactiv +

200–600 kg/ha

Physactiv +1, wzbogaca glebę w najważniejsze makroskładniki, podnosi mikro pH gleby,
sprzyja humifikacji resztek pożniwnych i nawozów naturalnych, pozytywnie wpływa na
żyzność gleby i życie biologiczne, podnosi wykorzystanie innych nawozów

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 kompleksowi N-Process
inteligentnie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego azotu, gleby oraz fizjologii roślin. N-Process bezpośrednio 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 amonowa,
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 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 zabezpieczony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. Polecany szczególnie w siewie
rzędowym.

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 zabezpieczony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.
Zalecany do stosowania przedsiewnego

TIMAC AGRO

N 15%, P 20%, Mg 3%
Top Phos NP
15-20 NProcess S 20%, Zn 0,2%, CaCo3 20%

200-400 kg/ha

Top Phos NP. 15 20 to unikalne rozwiązanie gwarantujące najwyższy stopień wykorzystania dostarczonych w nawozie składników pokarmowych. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu takich technologii jak N-Process czy Top Phos zapewniających ochronę
składników pokarmowych przed uwstecznianiem lub wymywaniem.

TIMAC AGRO

Eurofertil Top
49 NPS

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 52%
N 3% (forma amonowa)
P2O5 22%
SO3 24%
B 0,15%

200-300 kg/ha

Nawóz zawierający N i P z dodatkiem boru, siarki oraz łatwo przyswajalnego wapnia
-Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje harmonijny rozwój
roślin jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor w formule Top-Phos, zabezpieczony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi
pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. Zalecany do stosowania
przedsiewnego.

TIMAC AGRO

Physio Mescal
G18

kompleks
Mezocalc (CaCO3) - 65,0%
P - 18,0%
Mg - 5,0%
S - 5,0%

200-400 kg/ha

Sprawdzony i niezawodny w uprawach paszowych, polowych i specjalistycznych.
Mezocalc pomaga w uwalnianiu składników pokarmowych z gleby przez tworzenie korzystnych warunków do rozwoju mikroflory glebowej. Physio+ to naturalny ekstrakt z alg
morskich zawierający aminopurynę, która wpływa na szybsze wschody oraz zwiększenie
systemu korzeniowego.

Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

KUKURYDZA
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

TIMAC AGRO

Physio-Natur
PKS

UPL POLSKA

Microthiol,
Siarka Pro,
Sulfar,
Pennthiol

Skład
CaCo3 – 53%
P 13%
K 15%
Mg 2%
S 19%

Dawka/Termin
200-400 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Pierwszy specjalistyczny nawóz PK dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zawiera naturalne składniki najwyższej jakości zapewniające relatywnie wysoką
rozpuszczalność i szybkie działanie. Najwyższej jakości fosfor w formie fosforytu
miękkiego. Nawóz zapewnia również odżywianie roślin potasem i siarką dzięki zawartości siarczanu potasu. Z powodzeniem można go stosować w roślinach wrażliwych na
chlorki.

Siarka całkowita 80%

6-10 kg w 200-400 litrach wody od Nawóz jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin uprawnych o dużym zapotrzestadium 4-6 liści
bowaniu 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.

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

ADOB® Mikro Kukurydza to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony 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.
Mikroelementy schelatowane EDTA (poza B i Mo).

ADOB®

ADOB® Profit
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: 2kg/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® Profit
4-12-38

N-4%, P2O5-12%, K2O-38%,
Jeden zabieg: 3kg/ha (BBCH
MgO-2,3%, SO3-1,8%,
31-34)
B-0,05%, Cu-0,1%, Fe-0,05%,
Mn-0,1%, Mo-0,01%, Zn-0,1%

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: 0,5l/ha (BBCH
14-18)

ADOB

ADOB 2.0 Zn
IDHA

Zn 9%

Dwa zabiegi: 1kg/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 Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników pokarmowych.
rzędów 4–5 kg/ha w 200–300
l wody.

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 Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników pokarmowych.
rzędów 4–5 kg/ha
w 200–300 l wody.

AGROSIMEX

ASX Plus

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

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

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 oprysku
w 200–300 l wody.

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.

BIOPHARMACOTECH

AGRO-SORB®
Organic
Folium+

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
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 wystąpienia
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 uniemożliwiającej
oprysk.
Uwaga! Bardzo korzystne jest
łączenie AGRO-SORB Organic
Folium+ z zabiegami fungicydowymi oraz odżywianiem
dolistnym.

hydroliza
enzymatyczna

Biostymulator do upraw
ekologicznych
i konwencjonalnych.
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021
IUNG

.
NAWOZENIE 2022

Nawóz mikroelementowy.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak
i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony. roślin (fungicydów i insektycydów).
7. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com
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KUKURYDZA
NAWOZY DOLISTNE
Firma

BIOPHARMACOTECH

Nazwa handlowa

Skład

- azot całkowity 2,0% (m/m),
- węgiel organiczny 4,0%
(m/m).

hydroliza
enzymatyczna

Biostymulator do upraw
ekologicznych
i konwencjonalnych.
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/332/2016
IUNG

BIOPHARMACOTECH

hydroliza

L-Amino+
o Ca

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
4,75% (m/m),
- azot całkowity 5,0% (m/m),
- wapń (CaO) 8,0% (m/m),
- bor (B) 0,20% (m/m).

– wykonać min. 1-2 zabiegi oraz
każdorazowo w razie wystąpienia
warunków stresowych (przymrozek, grad, susza, wiatr, zimno,
gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5 l-1 l na 100L wody).
Kukurydza: min. 1-2 zabiegi: od
fazy 4-6 liści do uzyskania wysokości roślin uniemożliwiającej
oprysk.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
L-Amino+ z zabiegami fungicydowymi oraz odżywianiem
dolistnym.

www.agro-sorb.com

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

2–2,5 l/ha

Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroelementy.
Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.

BIOLCHIM

BIOLCHIM

Phosfik

N-3%, P-27%, K-18%, B-0,01%, 1-2 l/ha
Cu-0,02%,
Fe-0,02%, Mn0,02%,
Mo-0,001%, Zn--0,02%

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

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 70

CALDENA®

MicroSpeed®
Action

CALDENA®

MicroSpeed®
Smart

CALDENA®

Agravita® Zn
EDTA Plus

Zn-1,5%

Właściwości produktu. Uwagi
Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i insektycydów).
7. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016.

Stosować dolistnie w dawce
1-2 l/ha, ilość wody: 200-300 l/ha
– wykonać min. 3 zabiegi.
Zalecane stężenia: 0,5-1% (0,5L-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.

Szybko przyswajalny
wapń (Ca) i bor
(B) + naturalne
aminokwasy
B-1%, Cu-0,5%, Mn-1%
Shift

enzymatyczna
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Dawka/Termin

- naturalne wolne aminokwa- Stosować dolistnie w dawce
L-Amino+
naturalne ami- sy z hydrolizy enzymatycznej 1-2 l/ha, ilość wody:
5,0% (m/m) min 52g/l,
200-300 l/ha
okwasy
nokwasy

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

Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choroby grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

Nawóz o działaniu stymulującym. Nawóz wyróżnia: nowoczesna amerykańska technologia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, szybkie działanie
i maksymalna skutecznością przy niskich dawkach. Reguluje wzrost wegetatywny.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, intensyfikuje rozwój liści i wydłużanie pędu
kukurydzy, wspomaga regenerację roślin po uszkodzeniach przymrozkowych i herbicydowych, szybko poprawia wigor i kondycję roślin, zwiększa odporność na warunki
stresowe. Stymuluje wzrost plonu.
NH4 - 10%, P2O5 -52%,
Dawka: 0,5 kg/ha.
Nawóz o działaniu stymulującym. Nawóz wyróżnia: nowoczesna amerykańska technoK2O - 8%, B - 0,02%,
Termin: od fazy 8 liści do możlilogia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, szybkie działanie
Cu - 0,05%*, Fe - 0,10%*, Mn - wości technicznej wykonania
i maksymalna skutecznością przy niskich dawkach. Reguluje rozwój generatywny.
0,05%*, Zn - 0,05%*
zabiegu.
Zwiększa ilość ziarniaków, podtrzymuje zieloność liści, usprawnia transport asymilatów
*schelatowane przez EDTA
do kolby – większa MTZ, zwiększa odporność kukurydzy na czynniki stresowe. Stymuluje
wzrost plonu i poprawia jego jakość.
Aminokwasy oraz azot, fosfor, Dawka: 1-2,5 l/ha. Termin: od fazy Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja,
potas i mikroskładniki po3 liści do możliwości technicznej unikalna technologia hydrolizy enzymatycznej, zawartość najwyższej jakości L-aminokarmowe
wykonania
kwasów pochodzenia roślinnego, wysoka zawartość wolnych aminokwasów (biologicznie
zabiegu.
aktywnych) - 61,9 g/l. Usprawnia procesy metaboliczne zachodzące w roślinie, dostarcza
roślinom dużą ilość energii i przyspiesza proces ich regeneracji, łagodzi skutki stresów
biotycznych i abiotycznych, ułatwia roślinom przezwyciężenie czynników stresowych,
zwiększa głębokość systemu korzeniowego i liczbę korzeni włośnikowych, poprawia
przyswajalność agrochemikaliów przez rośliny
Ekstrakt z alg brunatnych
Dawka: 1-3 l/ha. Termin: od fazy Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, deli(Ascophyllum nodosum) 18,7% 3 liści do możliwości technicznej katny proces ekstrakcji ręcznie zbieranych alg brunatnych, wysoka koncentracja
oraz fosfor i potas
wykonania
ekstraktu z Ascophyllum nodosum, bogate źródło substancji bioaktywnych. Działa antyzabiegu.
stresowo i biostymulująco, pobudza rozwój systemu korzeniowego, aktywizuje metabolizm roślin w sytuacjach stresowych, ułatwia roślinom przezwyciężenie stresów, intensywne promieniowanie słoneczne, silne wiatry) i łagodzi skutki ich działania, poprawia
przyswajalność oraz transport składników pokarmowych w roślinie.
Cynk (Zn) 10% schelatowany Dawka: 0,5-1 kg/ha. Termin: od
Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej technologii akprzez EDTA + B-1%,
fazy 2 liści do możliwości techtywizującej pobieranie składników. Nawóz wyróżnia: błyskawiczna i całkowita rozpuszN - 5%, MgO - 3%
nicznej wykonania zabiegu.
czalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, bardzo szybka przyswajalność
i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, maksymalna skuteczność przy niskich dawkach. Zawiera zestaw kluczowych dla kukurydzy mikroelementów.
Intensyfikuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa efektywność wykorzystania azotu,
wpływa na lepsze zawiązywanie ziarniaków, przedłuża aktywność fotosyntetyczną liści.

KUKURYDZA
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

CALDENA®

Agravita®
Bor 15

Bor (B) 15%

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

Nawóz borowy. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, bor w formie łatwo
przyswajalnej boroetanoloaminy, doskonała mieszalność. Wpływa na prawidłowy rozwój
stożków wzrostu łodyg i korzeni, usprawnia rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, zwiększa odporność na niskie temperatury i suszę, poprawia zaziarnienie kolb,
zwiększa odporność mechaniczną i zdrowotność kukurydzy.

CALDENA®

Agravita®
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 możliwości technicznej wykonania
zbiegu.

Kompleksowy nawóz mikroelementowy. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, optymalnie zbilansowany skład, łatwa przyswajalność i szybkie działanie. Reguluje
procesy metaboliczne i fizjologiczne roślin, zwiększa syntezę chlorofilu i intensywność
fotosyntezy, optymalizuje wykorzystanie makroelementów, zwiększa odporność mechaniczną i zdrowotność roślin, 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 możliwości technicznej wykonania
zabiegu.

Nawóz NPK o wysokiej zawartości fosforu z mikroelementami. Nawóz wyróżnia: optymalnie zbilansowany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, efektywne
współdziałanie makro i mikroelementów. Zapobiega zahamowaniu wzrostu kukurydzy
w okresie wiosennych chłodów, pobudza wzrost systemu korzeniowego, kształtuje tworzenie organów generatywnych, wpływa na równomierny rozwój i dojrzewanie kukurydzy, zwiększa odporność na niskie temperatury i suszę oraz choroby.

CALDENA®

Agravita®
Potasowa

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 możliwości technicznej wykonania
zabiegu.

Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu z mikroelementami. Nawóz wyróżnia: optymalnie zbilansowany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, efektywne
współdziałanie makro i mikroelementów. Reguluje gospodarkę wodną roślin i zmniejsza
wrażliwość na suszę, optymalizuje wykorzystanie azotu, intensyfikuje proces fotosyntezy
i przyrost zielonej masy, zwiększa odporność kukurydzy na patogeny.

CALDENA®

Agravita® Siar- MgO - 16%, SO3 - 32%
czan Magnezu
Siedmiowodny

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

Nawóz magnezowo-siarkowy. Nawóz wyróżnia: postać grubego kryształu o unikatowej
czystości chemicznej, nowoczesna technologia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, wielofunkcyjność. Zapobiega chlorozie i zwiększa intensywność
fotosyntezy, usprawnia wzrost systemu korzeniowego, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, optymalizuje wzrost masy liściowej kukurydzy, wpływa na lepsze wypełnienie
ziarniaków, zwiększa zawartość białka w ziarnie i zielonej masie kukurydzy.

CHEMIROL

Opti
Kukurydza

Azot całkowity 10 % m/m,
pięciotlenek fosforu 21 %
m/m, tlenek potasu 14 % m/m,
tlenek magnezu 3 % m/m,
trójtlenek siarki 14 %, bor 0,50
%, miedź EDTA 0,20 % m/m,
żelazo DTPA 0,10 % m/m,
mangan EDTA 0,03 % m/m,
molibden 0,30 % m/m, cynk
EDTA 1,0 % m/m

2-4 zabiegi od fazy 4 liści do
realnej możliwości wykonania
zabiegu aby nie uszkodzić roślin
ze względu na ich wysokość.
Dawka : 2-5 kg/ha

Szczególnie zalecany jest we wczesnych fazach rozwojowych, właśnie wtedy stymuluje
rozwój systemu korzeniowego oraz dostarcza niezbędnej energii do wzrostu i rozwoju
roślin.

CHEMIROL

Cropvit Zn

Cynk 8 % m/m 106,4 g/l)

1-2 zabiegi. Jesień – od fazy 3 liści Bezpieczny nawóz dolistny o wysokiej zawartości cynku szybko i skutecznie uzupełniado spoczynku zimowego.
jący niedobory cynku
Wiosna – od fazy ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego
Dawka : 1-2 l/ha

CHEMIROL

Cropvit Mn

Mangan 11,30 % m/m
(160 g/l)

1-2 zabiegi od fazy 4 liści do tech- Bezpieczny nawóz dolistny o wysokiej zawartości manganu szybko i skutecznie uzupełnicznej możliwości wykonania
niający niedobory manganu
zabiegu ze względu na wysokość
roślin. Dawka : 1-2 l/ha

COMPO
EXPERT

NUTRIMIX
COMPLETE

3,5% N, 3% MgO,13% S, 4%
Mn, 3% Cu, 3% Zn, 0,04%
Mo, 3% Fe

1-1,5 kg/ha

Mikroskładnikowe nawozy dolistne w postaci krystalicznej, przeznaczone do zapobiegania występowaniu niedoborów mikroskładników w uprawie zbóż

COMPO
EXPERT

BASFOLIAR SP NPK+MIKRO
13-40-13

3 kg/ha

Produkt dla roślin w początkowych fazach wzrostu oraz dla upraw wrażliwych na
niedobory fosforu. Zapewnia roślinom fosfor w fazie budowy systemu korzeniowego.
Stymuluje rozwój korzeni, a jednocześnie zapewnia zaopatrzenie w fosfor i pozostałe
składniki pokarmowe. Doskonale zapobiega wiosennym niedoborom fosforu w uprawach
kukurydzy

DR GREEN SP.
Z O.O.

Dr Green
KUKURYDZA

SO3 -250g/kg, MgO-20,0 g/kg
B-5,0 g/kg, Cu-2,0 g/kg
Fe-60 g/kg, Mn-70 g/kg
Mo-0,5 g/kg, Zn-80 g/kg
SUMA mikroelementów
217,5 g/kg

Zab. 1
od 2 do 3 kg/ha
w fazie 5-6 liścia
Zab. 2
od 1 do 2 kg/ha
w fazie ok 10 liścia

Nawozy DR GREEN swoją wysoką skuteczność zawdzięczają nowatorskim formułom
MicroActive™ oraz MacroActive™. Zawarte w nich odpowiednio dobrane, wzajemnie
uzupełniające się związki organiczne transformują składniki pokarmowe do form skutecznie pobieranych przez rośliny. Innowacyjne formuły aktywujące MicroActive™ oraz
MacroActive™ to również zestaw odpowiednich aminokwasów oraz witamin. Wywierają
pozytywny wpływ na szereg istotnych procesów wzrostowych i rozwojowych oraz funkcji w roślinie. UWAGA: zawiera stabilizator pH

DR GREEN SP.
Z O.O.

Dr Green
START

N – 120 g/kg, P2O5- 600 g/kg
SUMA makroelementów
720 g/kg

Zab. 1 od 0,5 do 2 kg/ha
w fazie 5-6 liść

Nawóz Fosforowy, startowy stymulujący system korzeniowy do lepszego rozwoju.
Zawiera formułę MacroActive™

DR GREEN SP.
Z O.O.

N- 50 g/kg, P2O5- 75 g/kg
Zab. 1 od 1 do 3 kg/ha
Dr Green
w fazie 5-6 liścia
FOSFOROWO - Ca-80 g/kg, B- 75 g/kg
SUMA mikro i makroelemenBOROWY

Nawóz fosforowo-borowy stymuluje rośliny we wczesnych fazach rozwojowych. Zbudowany w oparciu o alternatywne źródło surowca

DR GREEN
Sp. z O.O.

Dr Green
ENERGY

N- 100 g/kg, K2O- 400 g/kg
SUMA makroelementów
500 g/kg

Zab. 2 od 0,5 do 2 kg/ha
w fazie 8-10 liść

Nawóz potasowy, wpływający korzystnie na gospodarkę wodną w roślinie.
Zawiera formułę MacroActive™

DR GREEN
Sp. z O.O.

Dr Green
BOROWY

B- 120 g/kg, Fe- 50 g/kg
SUMA mikroelementów
170 g/kg

od 1 do 2 kg/ha

Nawóz borowy przeznaczony do uzupełniającego odżywiania borem.
Zawiera stabilizator pH.

tów 280 g/kg

.
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KUKURYDZA
NAWOZY DOLISTNE
Firma

EKODARPOL

Nazwa handlowa

Skład

PLONOCHRON (N) 4,5%
(K) 24%
Active Plus
pH~12
ZASADOWY

20% substancji organicznych,
w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost

Właściwości produktu. Uwagi
• Wysoka zawartość azotu i potasu zawartych w kompleksie humusowym pomaga
roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób
grzybowych, a także bakteryjnych, przez co praktycznie nie ma konieczności,
chemicznej ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Po zastosowaniu „Plonochronów” nie obowiązuje okres karencji.

1%-2% roztwór
PLONOCHRON (N) 2,5%, (P) 19%
Mikroelementy schelatowane: 2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
Active Plus
- przy niedoborze dostępnego
FOSFOROWY Cu-0,6%, Zn-0,9%, B-0,4%

Nawóz, poprzez swój kompleksowy skład, zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy
roślinom niezbędnego do wzrostu fosforu, azotu i mikroelementów.
Stosowanie nawozu w tym okresie często jest niezbędne ze względu na blokowanie
fosforu przez niską temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.
Dodatkowo korzystnie zastosować nawóz przed kwitnieniem, pozwoli to na zawiązanie
większej ilości kwiatów, intensywniejsze kwitnienie oraz prawidłowy rozwój generatywny prowadzący do wyższego plonowania

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
Wapniowomagnezowy

Zastosowany fazie intensywnego wzrostu dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego do
prawidłowego rozwoju, plonowania oraz poprawi możliwości przechowalnicze plonów.
Produkt powinien być również stosowany przy występujących niedoborach wapniowomagnezowych, występujących najczęściej na glebach zakwaszonych.

EKODARPOL

1%-2% roztwór
PLONOCHRON (N) 4,5%, (P) 5%, (K) 0,5%
(Mg) 2%, (S) 6%, (Si) 0,2%
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
Active Plus
KOMPLETNY Mikroelementy schelatowane: W przypadku kukurydzy produkt

Nawóz odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów. Zastosowany
w początkowych fazach wzrostu, dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia
silnego systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej uprawie kukurydzy.
Jego kompleksowy skład pomoże dodatkowo zbilansować gospodarkę nawozową rośliny
i dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w strategicznych momentach.

FMC

EKODARPOL

40% Substancji organicznych,
w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe substancje
stymulujące wzrost

dla roślin fosforu. Po ruszeniu
wegetacji, gdy temperatura przekroczy 10°C

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

1%-2% roztwór,
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
W przypadku widocznych niedoborów wapnia, magnezu lub siarki

Cu-0,7%, Zn-0,8%, Mn-0,5%,
B-0,03%
50% substancji organicznych,
w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost

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

Maize Extra

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

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

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

FMC

Hi–Phos

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

Stosować 2,5–5,0 l/ha – faza 4–8
liści, w razie potrzeby powtórzyć
10–14 dni później.

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

FMC

Zinc 69

Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

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

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

FMC

Rapsin

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

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

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

Azot (N) całkowity 8,5% (m/m)
Azot (N) w formie amidowej
8,5% (m/m)
(MgO) rozpuszczalny w wodzie 8,2% (m/m), (SO3) rozpuszczalny w wodzie 16,5%
(m/m), (B) 2,0% (m/m), (Cu)
0,550% (m/m), (Mn) 0,550%
(m/m), (Mo) 0,015% (m/m),
(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;

GRUPA AZOTY AZOPLON®
ZAKŁADY
MICRO
AZOTOWE
Kukurydza
CHORZÓW S.A.

GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.
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Dawka/Termin
1%-2% roztwór
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
- faza 3-4 liści przy niedoborach
potasu
-przy dużej presji patogenów
grzybowych

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

(N) całkowity: 8,5% m/m
Faza 3-6 liść oraz
(N) azotanowy: 8,5% m/m
Faza 8-10 liść
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): w dawce 2-4 kg/ha
10,5%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
36% m/m
MgO (całkowity): 2,5% m/m
SO3 (rozpuszczalna w wodzie):
6,25 (2,5) % m/m
Mikroskładniki: (B) (0,02), (Cu)
EDTA (0,05), (Fe) EDTA (0,05),
(Mn) EDTA (0,01), (0,001),
(Zn) EDTA 0,03

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych
(Mg i S);
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

KUKURYDZA
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®
NUTRI NPK
12-46-10 +
mikro

GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

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

ICL

Agroleaf Crop
Kukurydza

K+S KALI

EPSOMicrotop 15% MgO, 31% SO3

SUMI AGRO

Topari Cynk

UPL POLSKA

WEBER

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Algi

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Green

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro P

N (azot całkowity): 12% m/m
N (azot amonowy): 9% m/m
N (azot azotanowy): 3% m/m
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 46% m/m
K2O (rozpuszczalny w wodzie): 10% m/m
Mikroskładniki: (B) (0,02),
(Cu) EDTA (0,05), (Fe) EDTA
(0,05), (Mn) EDTA (0,01),
(Mo) (0,001) (Zn) EDTA (0,03)
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 wodzie): 6 (2,4)% m/m
Mikroskładniki: (B) (0,02),
(Cu) EDTA(0,05), (Fe) EDTA
(0,05), (Ma) EDTA (0,01), (Mo)
(0,001), (Zn) EDTA (0,03)
7% N, 48% P2O5, 7% K2O,
4% MgO, 0,05% B, 0,03% Cu,
0,07% Fe, 0,3% Mn, 0,01% Mo,
0,03% Zn

Właściwości produktu. Uwagi

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

3-5 kg/ha

Dolistny, krystaliczny nawóz NPK z mikroelemantami.
Zawartość mikroelementów dopasowana do potrzeb pokarmowych kukurydzy.
Podwyższona zawartość manganu i cynku, które warunkują odpowiedni rozwój systemu
korzeniowego, lepsze zawiązywanie nasion oraz wypełnienie kolby.
Łatwy w stosowaniu. Bardzo dobrze rozpuszczalny.
Szybko działający nawóz magnezowo-siarkowy z borem i manganem. Jest uzupełnieniem
nawożenia doglebowego, szczególnie ważny w fazach zwiększonego zapotrzebowania na
magnez i siarkę, również w sytuacjach występowania widocznych niedoborów.
Zaleca się stosowanie w celu zapobiegania niedoborom cynku oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

5 kg na 100 l wody, stadium rozwoju liści/łącznie na ha ok 25 kg
nawozu
40% cynku w postaci tlenku
Dawka: 0,5-1 l/ha.
cynku (700 g/l Zn)
Zalecana liczba zabiegów: 1-2.
Termin zabiegu: od 4 do 8 liści;
odstęp między zabiegami 10-14
dni. Ilość wody w zabiegu należy
dostosować do opryskiwanej
powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym
uniknięciu ryzyka spływania.
P2O5, co najmniej 11,9 % (m/m) 1-2 zabiegi
K2O, co najmniej 3,9 % (m/m) W fazie 4-6 liści
Zawartość suchej masy, co
najmniej 20,1 % (m/m)
Zawartość substancji organicznej, co najmniej 15,8 % (s.m.)
(N) ogółem, co najmniej 2,5% 1 zabieg, 2-3 l/ha,
m/m, (K2O) co najmniej 2,3% w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18)
m/m, (B) co najmniej 3,0%
m/m, (Mn) co najmniej 0,8%
m/m, (Zn) co najmniej 0,46%
(m/m), Zawartość substancji
organicznej co najmniej35%
s.m.
(N) ogółem, co najmniej
1 zabieg, 2-3l/ha
2,4% (m/m), (B) co najmniej
w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18)
0,2%m/m, (Cu) co najmniej
0,2%m/m, (Fe) co najmiej 1,3%
m/m, (Mn) co najmniej 0,5%
m/m, (Mo) co najmniej 0,02%
m/m, (Zn) co najmniej 0,5%
m/m. Zawartość aminokwasów
lewoskrętnych 12,2%, Zawartość substancji organicznejco
najmniej 70% s.m.
(N) 14% m/m, w tym: azot azo- 2 zabiegi, 3l/ha, w fazie 3-5
tanowy (NO3) 2%m/m; azot
liści (BBCH 15-18; 2 tygodnie po
amonowy (NH4)3%m/m; azot pierwszym zabiegu
amidowy (NH2) 9%m/m.
(P2O5) 14%m/m,
(K2O) 14%m/m
(N) całkowity w tym: Azot
2 zabiegi, dawka 3l/ha,
azotanowy (NO3) 1% m/m,
faza 3-5 liści, (BBCH 15-18);
Azot amonowy (NH4) 5% m/m, 2 tygodnie po pierwszym zabiegu
Azot amidowy (NH2) 5% m/m,
(P2O5) 20% m/m, (K2O) 10%
m/m, (B) 0,035 % m/m,
(Cu) 0,045% m/m,
(Fe) 0,100% m/m, (Mn) 0,015
% m/m, (Mo) 0,007% m/m,
(Zn) 0,035% m/m.
0,9% B, 1% Mn

.
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Dawka/Termin

Faza 3-6 liść, Faza 8-10 liść w daw- • zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
ce 2-4 kg/ha
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

Jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym do stosowania dolistnego, zawierającym
filtrat z alg Ascophyllum nodosum (GA 142). Nawóz poprawia rozwój systemu korzeniowego i przyspiesza jego regenerację, a także wspomaga pobieranie składników mineralnych z gleby. Sprzyja to lepszemu wzrostowi roślin w początkowym etapie uprawy
i utrzymaniu wysokiego wigoru w dalszym okresie wegetacji, co przekłada się na wzrost
plonu.
Mineralny nawóz biostymulujący z zawartością makro i mikroskładników oraz wyciągu
z alg morskich „Ascophyllum Nodosum” zawiera aminokwasy, witaminy, gibereliny, jo
oraz naturalne hormony wzrostu.Zalecany do wszystkich rodajów upraw, zapobiegawczo
oraz interwencyjnie w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki np. gradobicie,
mróz, susza itd. www.vitafer.pl

Mineralny nawóz biostymulujący z optymalną zawartością makro i mikro składników
oraz aminokwasów, do niwelowania wpływu i zapobiegania skutkom stresów (choroby,
warunki atmosferyczne) stymuluje prawidłowy rozwój roślin i wpływa na wzrost ilości
i wartości handlowej plonów. www.vitafer.pl

Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
azotu, potasu i fosforu.
www.vitafer.pl

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, azotu
i potasu. VitaFer Macro P z uwagi na swoją uniwersalność doskonale nadaje się do
wszystkich rodzajów upraw. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost
ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.
vitafer.pl
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro K

(N) całkowity 10% m/m w
1 zabieg, 3l/ha, w fazie szybkiego
tym azot azotanowy (NO3) 3% wzrostu 6-10 liści (BBCH 15-19)
m/m, azot amonowy (NH4) 1%
m/m, azot amidowy (NH2),
6% m/m, (P2O5) 5% m/m,
(K2O) 25% m/m. (B) 0,0035%
m/m, (Cu) 0,045% m/m, (Fe)
0,100%m/m, (Mn) 0,015 %
m/m, (Mo) 0,007 % m/m, (Zn)
0,035 % m/m.

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu
i fosforu. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów w momencie objawienie się deficytu. Zapewnia roślinom
prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed
ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro
PK

(N) całkowity 8% m/m, w tym 1 zabieg, 2-3l/ha, w fazie szybkieazot azotanowy (NO3) 3% m/m, go wzrostu (6-10 liści) –
azot amonowy (NH4) 3% m/m, (BBCH 15-19)
azot amidowy (NH2) 2% m/m,
(P2O5) 16% m/m, (B) 0,035 %
m/m, (Cu) 0,045 %m/m, (Fe)
0,100% m/m, (Mn) 0,015 %
m/m, (Mo) 0,007 % m/m, (Zn)
0,035 % m/m.

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, potasu i azotu. Przeciwdziała niedoborom składników odżywczych oraz uzupełnia
je w momencie objawienia się deficytu, zapewnia roślinom prawidłowy rozwój ze względu na zbilansowany skład makro- i kluczowych mikroelementów. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Kombi

(N) całkowity 20% m/m, azot 2 zabiegi, 2-3 l/ha, od fazy 4 do
azotanowy (NO3) 4% m/m,azot fazy 8 liści BBCH 15-18)
amidowy (NH2) 16% m/m,
(K2O) 15% m/m, (MgO) 2%,
m/m, (B) 0,025 % m/m, (Cu)
0,055 % m/m, (Fe) 0,100 %
m/m, (Mn) 0,055 % m/m,
(Mo) 0,001 % m/m, (Zn) 0,055
% m/m.

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
potasu, magnezu, azotu i siarki. Polecany do upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Podnosi ich odporność na warunki stresowe oraz patogeny, zapewnia prawidłowy rozwój i polepsza ich zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowe plony
o wysokiej wartości handlowej. www.vitafer. pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Mg

(MgO) 15% m/m,
(SO3) 10% m/m

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Micro

(N) całkowity 8% m/m, w tym: 2 zabiegi, 0,5-1 l/ha, faza 4-8
Azot azotanowy (NO3) 1%
liści (BBCH 14-18) i po 2 tyg. po
m/m, azot azmidowy (NH2) 7% pierwszym zabiegu.
m/m, (K2O) 10% m/m, (MgO)
3% m/m, (SO3) 5% m/m, (B)
0,350 % m/m, (Cu) 0,550 %
m/m, (Fe) 1,000 % m/m, (Mn)
1,500 % m/m, (Mo) 0,010 %
m/m, (Zn) 1,000 % m/m.

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję
składników odżywczych z gleby. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Zn+B

(B) 4 % m/m,
(Zn) 4 % m/m

Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
cynku i boru. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności
na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Extra Zn

2 zabiegi, 0,75-1 l/ha, od fazy 3-5
Cynk (Zn) 15% m/m. Nawóz
liści (BBCH 15-18) co 7-12 dni
zawiera dodatkowo: azot (N)
5 % m/m, tlenek potasu (K2O)
2% m/m, trójtlenek siarki (SO3)
6% m/m

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania cynku. Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju
składniki, co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów( większe plony, lepszy smak,
ładniejszy kolor, większa jędrność) dodatkowo poprawia ich własności przechowalnicze.
www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Extra
Mn

Mangan (Mn) 17% m/m, Nawóz zawiera dodatkowo: azot
(N) 4% m/m, tlenek potasu
(K2O) 2% m/m, trójtlenek
siarki (SO3) 14% m/m

1 zabieg, 0,5-1 l/ha, w fazie 6-10
liści, (BBCH 16-19)

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
manganu. Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat
w polnach oraz wspomaga proces regeneracji roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Si

Azot (N) całkowity 3% m/m,
w tym azot amidowy (NH2)
3% m/m, tlenek potasu (K2O)
12% m/m

1 zabieg, 0,5-1 l/ha, w fazie
4-8 liści

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
krzemu i kluczowych mikroelementów. Zawarty w nawozie krzem wpływa na poprawę
systemu immunologicznego roślin ( wyższa odporność na choroby, szkodniki i inne
patogeny ) Tworzy „ochronny filtr” na powierzchni ścian komórkowych, hamując przedostawanie się szkodliwych bakterii. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Boron

(N) 8% m/m, w tym: azot
amonowy (NH4) 5 % m/m, azot
amidowy (NH2) 3% m/m, (P2O5)
10% m/m, (B) 7% m/m, (Cu)
0,050 % m/m, (Fe) 0,100 % m/m,
(Mn) 0,050 % m/m, (Mo) 0,001
% m/m, (Zn) 0,050 % m/m.

Niewidoczny deficyt: 1-2 zabiegi,
2 l/ha, podczas fazy intensywnego
wzrostu. Widoczny deficyt: 2
zabiegi 3 l/ha podczas fazy intensywnego wzrostu.

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru,
fosforu i azotu. Bor w połączeniu z chelatowanymi elementami kationowymi pomaga
w zapobieganiu innym ukrytym niedoborom składników odżywczych. Zapewnia optymalne zaopatrzenie w niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost
wartości handlowej plonów – większe plany, lepszy smak, ładniejszy kolor, większa
jędrność) dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N

(N) całkowity 12% m/m, w
1-2 zabiegi, 5 l/ha, faza 4 liści
tym: azot azotanowy (NO3) 1% (BBCH 14) i dwa tygodnie po
m/m, azot amidowy (NH2) 11% pierwszym zabiegu
m/m, (P2O5) 4% m/m, (K2O)
6% m/m, Bor (B) 0,011 % m/m,
(Cu) 0,008 % m/m, (Mn) 0,014
% m/m, (Mo) 0,001% m/m,
(Zn) 0,006% m/m.

3-5 zabiegów, 2 l/ha, kilka zabiegów w sezonie wegetatywnym

2 zabiegi, 0,75-1 l/ha, od fazy 3-5
liści (BBCH 15-18) co 7-12 dni

Mineralny zawiesinowy nawóz dolistny do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania magnezu, siarki i azotu. Dostarcza roślinom optymalną ilość magnezu, który jest
dla nich bardzo istotny i pobierany w ciągu całego okresu rozwoju. W efekcie zabiegi
podnoszą odporność roślin na warunki stresowe oraz patogeny, co przekłada się na
zdrowsze polny o wyższej wartości handlowej. www.vitafer.pl

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu,
fosforu i potasu. Przeznaczony do upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.
Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro i kluczowych
mikroskładników. www.vitafer.pl
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Nazwa handlowa

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N+

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer P

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer K

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer S

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer B

Skład
(N) całkowity 27% m/m, w
tym: azot azotanowy (NO3) 5%
m/m, azot amonowy(NH4) 4%
m/m, azot amidowy (NH2) 18%
m/m, (MgO) 3% m/m, (B)
0,011 % m/m, (Cu) 0,195 %
m/m, (Fe) 0,021 % m/m, (Mn)
1,000 %, (Mo) 0,001 % m/m,
(Zn) 0,006 % m/m.
Azot całkowity (N) 5% m/m,
w tym azot amonowy (NH4)
5% m/m, (P2O5) 20% m/m,
(K2O) 5% m/m, (B) 0,011 %
m/m, (Cu) 0,008 % m/m, (Fe)
0,041 % m/m, (Mn) 0,014 %
m/m, (Mo) 0,001 % m/m, (Zn)
0,006 % m/m
Azot (N) całkowity 5% m/m, w
tym: azot azotanowy (NO3) 1%
m/m, azot amidowy (NH2) 4%
m/m, (P2O5) 8% m/m, (K2O)
12% m/m, (B) 0,011% m/m,
(Cu) 0,08 % m/m, (Mn) 0,013
% m/m, (Mo) 0,001% m/m,
(Zn) 0,006 % m/m.
(N) całkowity 15% m/m, w
tym: azot amonowy (NH4) 9%
m/m, azot amidowy (NH2) 6%
m/m, trójtlenek siarki (SO3)
52,50% m/m, (B) 0,011 %
m/m, (Cu) 0,005 % m/m, (Fe)
0,021 % m/m, (Mn) 0,013 %
m/m, (Mo) 0,001 % m/m, (Zn)
0,005% m/m
Bor (B) 11% m/m

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

1-2 zabiegi, 5 l/ha, faza 6-8 liści
(BBCH 16-18) i dwa tygodnie po
pierwszym zabiegu

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu
i magnezu. Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych, dodatek magnezu jest
bardzo ważny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych roślin, poprawia wzrost
ich masy zielonej. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 4 l/ha, od fazy 3-4 liści
(BBCH 15-19)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
fosforu, azotu i potasu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję składników odżywczych
z gleby. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 5l/ha, od fazy 4 liści
(BBCH 15-18)

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu
i fosforu. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów w momencie objawienie się deficytu. Zapewnia roślinom
prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed
ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

1 zabieg, 3-5 l/ha, w fazie 4-8 liści
(BBCH 14-18)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania siarki
i azotu. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na
warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 1-1,5 l/ha, podczas
intensywnego wzrostu w 12-14
dniowych odstępach czasu (BBCH
20-57)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru.
Zapewnia optymalne zaopatrzenie niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor,
większa jędrność) dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze. www.vitafer.pl

NAWOZY STARTOWE
Firma

Nazwa handlowa

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

ADOB

ADOB
Mikrostarter K

AGROSIMEX

Microstar PZ

BIOLCHIM

Magnistart
NP Zn

COMPO
EXPERT

Easy start+ BS N -11%, P- 48%

DR GREEN
Sp. z O.O.

Dr Green
mikrogranulat
do siewu
precyzyjnego
PLONAR
ACTIVE BIO

EKODARPOL

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

0,15% Bacillus subtilis
Fe, Mn,Zn

.
NAWOZENIE 2022

P2O5- 75 g/kg
Ca-80 g/kg
SUMA: 630 g/kg
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% - P2O2, 6,5% - K2O
9% - CaO, 0,2% - MgO
0,4% - S, 9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn, 34 mg/kg - Mn
31 mg/kg - B, 980 mg/kg - Fe
1,8 mg/kg - Mo

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

30–45 kg /ha

Właściwości produktu. Uwagi
Mn, Zn schelatowane EDTA.

Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony do startowego nawożenia kukurydzy.
Fosfor występuje w połączeniach organicznych co–formulacji TPP Technologia Ochrony
Fosforu zapewnia to jego 100% dostępność niezależnie od pH gleby.
Mikrogranulat do aplikacji rzędowej przy siewie materiału siewnego zbóż. Do nawożenia
startowego zbóż.

20- 30 kg/ha
-wraz z siewem za pomocą
aplikatora

Mikrogranulat, nawożenie zlokalizowane
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
- Wspomaga pobieranie pozostałych składników pokarmowych
- Warunkuje prawidłowe kwitnienie
- Zwiększa liczbę zawiązanych ziaren
- Zwiększa odporność mechaniczną roślin
30-40 kg/ha wraz z siewem nasion Jego zadaniem jest wprowadzanie szybko dostępnych dla roślin związków odżywczych
mających kluczowe znaczenie w fazie kiełkowania. Nawóz w formie mikrogranulatu ,
uzupełniający składniki odżywcze w obrębie ziarniaka, skutkujący szybszymi wschodami. Przeznaczony jest do stosowania przy siewie nasion.
Cykl roczny 80 kg/ha;
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do 10 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola.
Nawóz można również stosować
w uprawach uproszczonych. Można stosować jednocześnie z innymi nawozami mineralnymi.

• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin w początkowych fazach wzrostu.
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
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KUKURYDZA
NAWOZY STARTOWE
Firma

Nazwa handlowa

EKODARPOL

HUMICO ACTIVE N

ICL

Agromaster
Start Mini

TIMAC AGRO

Physiostart

TIMAC AGRO

Fertiactyl SD

Skład
80% - substancji organicznych;
50% - kwasy humusowe;
23% N w trzech formach:amidowej, amonowej i azotanowej;
1% - MgO, 2% - S
21% N,
21% P2O5,
5% K2O, 2% MgO, 15% SO3,
Kompleks Physio +
Mezocalc (CaCO3) 25%
N 8%, P2O5 28%
SO3 23%, Zn 2%

Dawka/Termin
100l nawozu/100lwody/1ha
tuż przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
25-30 kg/ha

Kompleks Fertiactyl
Mn 1,5%
Zn 1,5 %

1,0-1,5 l/100 kg nasion

20-25 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Humactive complex to ponad 50% kwasów humusowych w 80% substancji organicznej
zawartej w tym nawozie, poprawia strukturę gleby i zwiększa wykorzystanie składników
mineralnych w tym azotu. Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające rozwój pozytywnej rodzimej mikroflory bakteryjnej
Nawóz mikrogranulowany umieszczany w sąsiedztwie nasion. Zawiera otoczkowany
azot, dzięki czemu ogranicza straty tego składnika. Bezpieczny dla roślin, stymuluje
rozwój systemu korzeniowego.
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”
Nawóz donasienny z kompleksem Fertiactyl. Zapewnia pewny siew, bardziej równomierne 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 składniki pokarmowe.

STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

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

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

Właściwości produktu. Uwagi
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

Maral

AGROSIMEX

Protaminal

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

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

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

AGROSIMEX

ASX Krzem
plus

2,5% Si

w fazie 4-6 liści,
10-14 dni później, 0,5 l/ha

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

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2%B

W fazie 4-6 liści, 10-14 dni
później, 0,2-0,4 l/ha

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

BIOPHARMACOTECH

AGRO-SORB®
Folium

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
12,0% (m/m)
min 102g/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 wystąpienia
warunków stresowych (przymrozek, grad, susza, wiatr, zimno,
gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5 l-1 l na 100L wody).
Kukurydza: min. 1-2 zabiegi: od
fazy 4-6 liści do uzyskania wysokości roślin uniemożliwiającej
oprysk.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB Organic Folium+ z
zabiegami fungicydowymi oraz
odżywianiem dolistnym.

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

0,6% Ti

hydroliza
enzymatyczna

Biostymulator
do stosowania
dolistnego do
wszystkich rodzajów upraw.
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021
IUNG
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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%, aminokwasy roślinne, kwasy fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha

Działanie na rozwój systemu korzeniowego. Polepsza wchłanianie substancji mineralnych w strefie 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

KUKURYDZA
STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

BIOLCHIM

Fylloton

CHEMIROL

Nano Active

Oprysk w fazie 3-8 liści.
Dawka 2 kg/ha

CHEMIROL

Nano Active
Forte

Oprysk w fazie 3-6 liści .
Dawka 4 kg/ha

CHEMIROL

Dynamic
Cresco

Stosować w fazie od 2 – 6 liści
właściwych Zalecana dawka:
1,0-1,2 l/ha

CHEMIROL

Kelpak

Oprysk w fazie 3-5 liści.
Dawka 2-3 l/ha

CHEMIROL

BlueN
NOWOŚĆ

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

2 l/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Działanie biostymulujące i antystresowe
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnej. Zwiększa skuteczność
nawożenia

szczep Methylobacterium
symbioticum SB23 w ilości
3x107 JTK/g

Stosować w fazie 4-8 liści właściwych (BBCH 14-18)
Dawka: 333 g/ha

Do grupy endofitów należą unikalne bakterie zawarte w produkcie BlueN®, który zawiera wyselekcjonowany szczep bakterii Methylobacterium symbioticum SB23, zdolny do
wiązania azotu atmosferycznego przez liście.

COMPO
EXPERT

Basfolar Kelp

4% - azot mocznikowy
6% - fosfor rozpuszczalny
w wodzie
2% - potas rozpuszczalny
w wodzie
78,5% - algi morskie Ecklonia
maxima

2x2 l/ha dolistnie

-

EKODARPOL

Humus Active
Vigor

90% kwasy humusowe nasycone, w tym :
88% kwasy huminowe,
2% kwasy fulwowe,
0,76*105 jtk promieniewce,
0,66*105 jtk bakterie przetrwalnikujące,
0,33*103 jtk bakterie fluoryzujące Pseudomonas,
0,40*104 jtk bakterie fosforowe,
0,38*103 jtk mikroorganizmy
celuloityczne,
0,33 jtk bakterie azotobacter,
0,59*104 jtk grzyby

Dolistnie:
Solo w dawce 5 l/ha/200 l wody
W celu zwiększenia efektywności
stosowania zabiegów dolistnych
można stosować do każdego
oprysku dolistnego 2 l, HUMUS
ACTIVE VIGOR. Można mieszać
z nawozami i środkami dolistnymi
pod warunkiem, że stężenie tych
środków w oprysku nie przekracza 3%.

To środek o silnym działaniu stymulującym rośliny do wzrostu. Biologicznie czynne
składniki zawarte w produkcie wspomagają rozwój roślin i budują ich odporność na
warunki stresowe. Szczególnie dobrze sprawdza się we wczesnych fazach wzrostu roślin
oraz jako środek regenerujący rośliny po przebytych stresach.
Odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach wzrostu, dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawartością
wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej. Kompleksowy skład HUMUS ACTIVE VIGOR pomoże dodatkowo zbilansować gospodarkę
nawozową rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych
w strategicznych momentach.

1 l/ha w dawkach dzielonych
0,3 – 0,5 l/ha w fazach intensywnego wzrostu roślin

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 zastosowanych nawozów.

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy

huminowe, kwasy fulwowe)
oraz potas.

Wzmacnia system korzeniowy, działa przeciwstresowo
Przyczynia się do wzrostu plonu, poprawia jego jakość plonu
Szczególnie zalecany w fazach początkowego, intensywnego wzrostu
Gwarantowana zawartość fitohormonów (kontrola z każdej partii produkcji)
Dobra mieszalność z innymi nawozami i ŚOR

SUMI AGRO
POLAND

Kaishi

L-aminokwasy pochodzenia
roślinnego

Dawka: 2 l/ha. Zalecana ilość
wody: 200-1000 l w zależności od
uprawy i użytego sprzętu. Zalecana liczba zabiegów: 1-2. Terminy:
Łącznie z nalistnymi zabiegami
herbicydowymi. Po okresach
chłodów lub suszy.
Odstęp między zabiegami: 1014 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

Shigeki

Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum oraz mikrolelementy

Dawka: 2-4 l /ha. Zalecana liczba
wody: 200-1000 l w zależności od
uprawy i użytego sprzętu. Zalecana ilość zabiegów: 1-2. Termin:
W fazie 2-8 liści, zwłaszcza przed
spodziewanymi 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 odżywczych,
zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

SYNGENTA

Quantis

12-19% węgiel organiczny,
2% aminokwasy, 7% potas,
0,75% wapń

2 l/ha

Łagodzi stres suszy i wysokich temperatur
Rekomendowana dawka 2 l/ha zapewnia długi efekt działania
Stosuj przed prognozowanym wystąpieniem stresu suszy lub wysokich temperatur lub
krótko po jego wystąpieniu w fazie od 8. do 10. liścia właściwego kukurydzy

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13 %
P 5%
K 8%

5 l/ha

Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostarcza
niezbędnych substancji pokarmowych. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

.
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KUKURYDZA
STYMULATORY WZROSTU
Firma

58

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

TIMAC AGRO

Seactiv Axis

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

3l/ha

TIMAC AGRO

Seactiv 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

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

Seactiv
N 7%
MgO 9%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Radical

Fertiactyl
B 9,2%
Mn 0,4%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Record

Fertiactyl
K 30%
S 30%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Astelis

3l / ha

TIMAC AGRO

Genaktis

UPL POLSKA

Aminoplant

UPL POLSKA

Asahi SL

UPL POLSKA

Rooter

UPL POLSKA

Zeal

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Patron

Cu 0,1 %, Mn 1 %
Zn 1 %
Zawiera: Węgiel organiczny,
wyciąg z alg, krzemionkę
N 9%, P 5%, K 7%
B 0,01%, Cu 0,002%
Fe 0,02%, Mo 0,001%
Wyciąg z alg 30%
Krzemionka
Azot całkowity (N)- co najmniej 8,5% (m/m) Zawartość
substancji organicznej
w suchej masie: 54% (17,3%
stanowią L-aminokwasy;
82,7% bioaktywne peptydy)
Para-nitrofenolan sodu-03%
(3g w litrze środka); ortonitrofenolan sodu-02% (2g
w litrze środka);
5-nitrogwajakolan sodu-01%1g w litrze środka
13% pięciotlenku fosforu
(P2O5) rozpuszczalnego
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie
0,02% molibdenu (Mo) rozpuszczalnego w wodzie, 1,98%
cynku (Zn) rozpuszczalnego
w wodzie, cynk (Zn) schelatowany przez EDTA
Cynk (Zn) 7,5% (m/m)
Azot (N) 7,5% (m/m) w tym
azot amonowy (NH4) Trójtlenek siarki (SO3) 40,5% (m/m)

3l / ha

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz płynny zawierający P i K oraz mikroelementy Mn i Zn z kompleksem Seactiv.
Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport
w roślinie. Dostarcza niezbędnych makro- i mikroskładników potrzebnych w generatywnych fazach rozwojowych, stymuluje syntezę skrobi oraz dostarcza odpowiedniej energii
niezbędnej do wykorzystania potencjału plonotwórczego.
Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu, Zn i Fe z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów,
zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych
składników pokarmowych niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i wypełniania ziarniaków. Produkt stosuje się podczas całego okresu wegetacji.
Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Działa
antystresowo, wpływa na podniesienie aktywności fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa odporność roślin na warunki stresowe. Zawiera dwa niezbędne
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.
Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostarcza niezwykle istotnych mikroskładników Poprawia urodzajność gleby, aktywność fizjologiczną
roślin oraz ich odporność na stres. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Połączenie Potasu i Siarki z kompleksem antystresowym oraz ukorzeniającym daje też
korzystne koszty tego zabiegu – w jednym przejeździe odżywiamy rośliny i stymulujemy
ich odporność. Zawartość kwasów huminowych i fulwowych w preparacie gwarantuje
urodzajność i żyzność gleby, również dzięki działaniu doglebowemu. Podnosi odporność
roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne.
Produkowany z wyselekcjonowanych mikroalg, łączy bioaktywne peptydy
działające na rozwój systemu korzeniowego, liści i źdźbeł oraz wielomiejscowe
i antystresowe działanie kompleksu AIS dla bioaktywnego wzrostu w każdych warunkach.
Reguluje ekspresję ponad 2000 genów uczestniczących w 3 głównych funkcjach fizjologicznych odpowiedzialnych za wydajność agronomiczną roślin. Poprawa fizjologii i fotosyntezy w celu przygotowania rośliny do realizacji jej potencjału genetycznego

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-aminokwasów, czyli formy najefektywniej wykorzystywanej przez rośliny. Minimalizuje negatywny wpływ warunków stresowych, zwiększa plon i poprawia jego jakość.

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.

1 l/ha (1-2 zabiegi) w fazie 4-8 liści Rooter został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM, stymuluje
rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację, poprawia pobieranie
składników mineralnych z gleby.
2 l/ha, 1-2 zabiegi w stadium
4-8 liści

Zeal został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM przyspiesza 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

1,0 l/ha.
Wiosną od wschodu roślin

Płynny biostymulator nawozowy. Efekty działania: - zwiększenie odporności na czynniki
stresowe np. okresy posuszne
- zwiększona zdolność roślin do pobierania i akumulacji składników pokarmowych
- zwiększoną zawartością chlorofilu, a co za tym idzie zwiększoną intensywnością
fotosyntezy
- końcowym efektem jest wyższy i lepszej jakości plon lub utrzymanie plonu na
dobrym poziome w sytuacji pojawienia się czynników stresowych – np. susza,
chłody, niższe optymalnego nawożenie fosforowo-potasowe. www.vitafer.pl
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AGROSIMEX

ASX Corn

Skład
NPK 7-20-30 + 7,5% SO3,
0,02% B+0,1%Zn

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 najważniejsze
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

AGROSIMEX

Startus Active
Duo

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

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

AGROSIMEX

Rosahumus

AGROSIMEX

Rhizosum N
plus

3–6 kg/ha. Stosować przed siewem nasion w formie oprysku
doglebowego w 300–500 l.
25–50 g/ha przed siewem, po
siewie lub we wczesnych fazach
rozwojowych

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

9,5% azot całkowity;
3,9% fosfor, 7,9% potas;
6,3% kwasy humusowe;
16,5% całkowity ekstrakt
humusowy
85% kwasy humusowe,
K2O 12%
Fe 0,6%
1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii
Azotobacter salinestris
0,45% Fe, 4,5,% Mn
80% substancja organiczna
w s.m.
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-Tiosiarczan potasu

25% K2O;
42,5% SO3
tiosiarczan potasu

20-100 l/ha, po ruszeniu wegetacji Nawóz można stosować łącznie z RSM, najlepsze źródło potasu i siarki do pierwszych
wiosennych zabiegów w rzepaku i zbożach ozimych. Płynna forma nawozu podnosi
zdecydowanie skuteczność nawożenia

AGROSIMEX

CaTs

9% CaO,
25% SO3

10-20 l/ha

PGE
EKOSERWIS
S.A.

Nawóz siarkowo-wapniowy
AgroSulCa

ANWIL S.A.

saletra
amonowa

21% wapnia oraz 17% siarki,
który po rozpuszczeniu
w glebie stanowi źródło łatwo
przyswajalnego wapnia w formie kationu Ca2+ oraz siarki
w formie siarczanowej SO4 2
- czyli takie formy chemiczne
jakie są pobierane z gleby
bezpośrednio przez rośliny.
34% azotu (N)

Stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych od wczesnej wiosny do późnej jesieni,
jednak najlepiej stosować go
w okresie pożniwnym. Ogólna
zasada polega na zastosowaniu go
w dawce nie mniejszej niż 1 t/ha
pod wszystkie rośliny uprawne,
co dwa lata.
Uniwersalny nawóz azotowy,
stosowany przedsiewnie i pogłównie, do wszystkich roślin i
rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe

ANWIL S.A.

saletrzak
CANWIL
z magnezem

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

ANWIL S.A.

saletrzak
CANWIL S
z siarką

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

CALDENA®

MacroSpeed®
Green

MgO 25%, SO3 50%

.
NAWOZENIE 2022

Dawka/Termin
200-500

Właściwości produktu. Uwagi
Granulowany nawóz NPK z siarka, borem i cynkiem. Pokrywa zapotrzebowanie w najważniejsze składniki pokarmowe rzepaku.

Idealne źródło wapnia i siarki. Zwiększa dostępność potasu, magnezu i mikroskładników
z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie i poprawia jego wykorzystanie. Stosowany
razem z RSM podnosi efektywność wykorzystania azotu.
Nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych, w tym na gleby o odczynie
kwaśnym i niskiej zawartości siarki i wapnia. Zalecany jest pod uprawy polowe, użytki
zielone, warzywa, sady oraz jagodniki - w szczególności pod rośliny mające zwiększone
zapotrzebowanie na siarkę i wapń gdyż gwarantuje dobre ich odżywienie.
Nawóz stosuje się w celu dostarczenia roślinom składników odżywczych, takich jak
wapń (Ca) i siarka (S), a także podniesienie żyzności gleby oraz zablokowanie toksycznego glinu (Al.) w glebach kwaśnych. Szczegółowe informacje na stronie
www.agrosulca.com.pl

• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałającej) 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
• granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości
Uniwersalny nawóz azotowy,
granul, z dodatkiem wypełniacza dolomitowego
stosowany przedsiewnie i po• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziagłównie, do wszystkich roślin i
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez
rodzajów gleb
kompleks sorpcyjny gleby)
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
• zabezpieczony przed zbrylaniem
NaszaOferta/NawozyAzotowe
• 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, zmniejszający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie
• chroni środowisko poprzez niższą emisji CO2 oraz niższe utlenianie amoniaku
Uniwersalny nawóz azotowy, sto- • granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości
granul, sypkości oraz dobrej rozpuszczalności w wodzie
sowany przedsiewnie i pogłównie,
• optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziado wszystkich roślin i rodzajów
łającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez
gleb, a szczególnie na gleby kwakompleks sorpcyjny gleby)
śne, ubogie w magnez i siarkę
• zabezpieczony przed zbrylaniem
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
• zawiera siarkę zwiększającą efektywność nawożenia azotem
NaszaOferta/NawozyAzotowe
• zawartość magnezu i siarki korzystnie wpływa na: poprawę kondycji roślin,
wzrost ilości i jakości plonu oraz zawartość i jakość białka w roślinie
• zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu zmniejszający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie
Dawka: 150-200 kg/ha.
Nawóz magnezowo-siarkowy granulowany wyróżnia: wysoka zawartość magnezu i
Termin: przedsiewnie i pogłównie. siarki: 25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie i 50% siarki (SO3)
całkowicie rozpuszczalnej w wodzie, najwyższa jakość i wyrównana granulacja (gęstość
nasypowa: 1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm), uniwersalność zastosowania (typ gleby,
termin), równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul - do 40 m, bardzo szybka
rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność składników dla roślin. Zwiększa
efektywność wykorzystania azotu, stymuluje syntezę chlorofilu i proces fotosyntezy,
nie powoduje zakwaszenia gleby, usprawnia rozwój systemu korzeniowego, wspomaga
zdrowotność roślin, zwiększa tolerancję na suszę i mróz, wpływa korzystnie na wielkość
plonów oraz poprawia ich parametry jakościowe.
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Skład

Właściwości produktu. Uwagi

MacroSpeed
Tiger

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

Dawka: 300-600 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz NPK z siarką i cynkiem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), wysoka
koncentracja potasu, dodatkowa zawartość siarki i cynku wspomagających pobieranie
i wykorzystanie azotu, doskonałe parametry fizyczne (wyrównana wielskość granul,
gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje
przyrost biomasy, zwiększa odporność roślin na suszę i wyleganie, poprawia zimotrwałość i zdrowotność roślin, wspomaga efektywne wykorzystanie nawożenia azotowego,
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA®

MacroSpeed®
Power

NPK (SO3) 12-15-21 (20)

Dawka: 300-500 kg/ha.
Termin: pierwsza dawka startowa;
przedsiewnie lub
pogłównie.

Nawóz NPK z siarką. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność w
wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, azot w formie amonowej (nie
ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), fosfor szybko
dostępny dla roślin (w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie), wysoka zawartość siarki
w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej, doskonałe parametry fizyczne (wyrównana
wielkość granul, gęstość nasypowa: 980-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości
32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, poprawia
zimotrwałość i zdrowotność roślin, optymalizuje nawożenie azotem, kształtuje wielkość
i jakość plonu.

CALDENA®

MacroSpeed®
Optima
Plus

PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) z Dawka: 150-500 kg/ha.
cynkiem (Zn)
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz PK z wapniem siarką i cynkiem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra
rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie
potasu i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę),
zawartość 5 składników pokarmowych w jednej granuli, doskonałe parametry fizyczne
(wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 1000-1200 kg/m3), równomierny wysiew
do 36 m. Stymuluje przyrost biomasy, podnosi efektywność nawożenia azotowego, zwiększa odporność na patogeny i niskie temperatury, łagodzi stres suszy glebowej i niskich
temperatur, wpływa korzystnie na plon oraz jego parametry jakościowe.

CALDENA®

MacroSpeed®
Fosfor Plus

P2O5 (CaO) 47 (24)

Dawka: 150-250 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz fosforowy z wapniem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wysoka zawartość fosforu w formie dwuwodorofosforanu, który jest
łatwo przyswajalny dla roślin, fosfor w ponad 90% rozpuszczalny w wodzie, doskonałe
parametry fizyczne (wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 1000-1200 kg/m3),
równomierny wysiew do szerokości 36 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
i zwiększa liczbę włośników, zwiększa efektywność pobierania i wykorzystania azotu,
wpływa korzystnie na krzewienie roślin, pobudza kwitnienie i przedłuża żywotność pyłku, zwiększa tolerancję roślin na niskie temperatury i okresowy niedobór wody, poprawia
wielkość i jakość plonu.

CALDENA®

MacroSpeed®
Potas Plus

K2O (CaO, MgO, SO3) 37
(8-3-23)

Dawka: 200-400 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz potasowy z wapniem, magnezem i siarką. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo
dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie potasu i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę),
zawartość 4 składników pokarmowych w jednej granuli, siarka o wydłużonym uwalnianiu (mniejsze straty na skutek wymywania), doskonałe parametry fizyczne (wyrównana
wielkość granul, gęstość nasypowa: 1200 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 36
m. Wspomaga gospodarkę wodną roślin, łagodzi stres suszy glebowej i niskich temperatur, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, podnosi odporność roślin na patogeny
i wyleganie, poprawia wartość spożywczą i technologiczną plonu użytkowego.

CHEMIROL

Baktokompleks

Baktokompleks to 5 szczepów
bakterii glebowych z rodzaju
Bacillus
(1 000 000 000 w ml)

Stosować na resztki pożniwne
– rozkład
Dawka : 1 l/ha

Produkt opracowany przez naukowców z Polski wyselekcjonowany z żyjących naturalnie
w lokalnych warunkach bakterii. Produkt użyźnia glebę i przyczynia się do poprawy jej
struktury, mineralizując resztki pożniwne przyczynia się do odzyskiwania składników
pokarmowych oraz ograniczania potencjału patogenów glebowych.

Aminokwasy ogółem 12%
m/m, azot ogółem 1,92% m/m,
bor 0,20% m/m, miedź 0,10
% m/m, żelazo 1,10% m/m,
mangan 0,5% m/m, molibden
0,02% m/m, cynk 0,20% m/m

Zalecana dawka 150 – 200 ml /
Wyjątkowa kompozycja złożona z alg Ascophyllum nodosum, wolne aminokwasy, (cytoki100 kg materiału siewnego w stan- niny, gibereliny, auksyny) oraz makro i mikroelementów gwarantuje szybki i wyrównany
dardowej dawce wody.
wzrost roślin zapewniając wielorakie korzyści

CHEMIROL

®

Raiza Mix

CHEMIROL

Naturvital Plus Całkowity ekstrakt humusowy: na jesień w fazie 3-6 liści i/lub po

Naturvital Plus to produkt zarejestrowany przez IUNG Puławy do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem SE/20/2019.
Przygotowanie produktu z wyselekcjonowanych leonardytów zapewnia:
Jednolity surowiec i pewny stały skład
Brak zanieczyszczeń metalami ciężkimi
Efektywność przebadana w ośrodkach naukowych na świecie
Powtarzalność jakościowa każdej partii produktu

COMPO
EXPERT

Novatec 26

300- 400 kg/ha

Nawóz azotowy z inhibitoren nitryfikacji- lepsze wykorzystanie azotu brak strat związanych z wymywaniem N

EKODARPOL

PLONAR ACTI- 35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
VE BIO

Cykl roczny 60 kg/ha;
Cykl 5 letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do 10 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola.
Nawóz można również stosować
w uprawach uproszczonych. Można stosować jednocześnie z innymi nawozami mineralnymi.

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

21% w/w Kwasy humusowe:
wiosennym ruszeniu wegetacji
14% w/w Kwasy fulwowe 7% Dawka : 2-3 l/ha
w/w Potas (K2O) rozpuszczalny
w wodzie 6% w/w

N 26%, S13%

3,5% - P2O2
6,5% - K2O
9% - CaO
0,2% - MgO
0,4% - S
9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn
34 mg/kg - Mn
31 mg/kg - B
980 mg/kg - Fe
1,8 mg/kg - Mo
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Nazwa handlowa

Skład
Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
3% - P2O2
7,5% - K2O
10% - CaO
3% - MgO
10% - S
3 mg/kg - Cu
120 mg/kg - Zn
10 mg/kg - B
3800 mg/kg - Fe

Dawka/Termin
125 kg-500 kg/ha
(w zależności od zasobności gleby
w składniki pokarmowe)
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do 10 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola.
Nawóz można również stosować
w uprawach uproszczonych. Można stosować jednocześnie z innymi nawozami mineralnymi.

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

Belenus

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

200 - 300 kg·ha-1 należy zastosować przed siewem rzepaku lub
pogłównie albo wczesną wiosną,
na 3 tygodnie przed ruszeniem
wegetacji roślin.

Innowacyjny nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego polisulfatu,
w unikalnej innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. 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.

GOUDENKORREL

Vervactor

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

300 - 500 kg·ha-1 należy zastosować przed siewem rzepaku lub
pogłównie albo wczesną wiosną,
na 3 tygodnie przed ruszeniem
wegetacji roślin.

Innowacyjny granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego
polisulfatu w unikalnej, innowacyjnej technologii – G2D Nodens TechnologyTM. 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 rozpuszczalnym 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 zawartość prozdrowotnych kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku).

GOUDENKORREL

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 przyrost plonu rzepaku po jego
zastosowaniu w sugerowanej dawce. Nawóz wpływa korzystnie również na cechy jakościowe uzyskanych nasion - zwiększa zawartość prozdrowotnych kwasów tłuszczowych.

GRUPA AZOTY AMOFOSKA

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 wykorzystanie 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% 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. Cechuje
się dużą zawartością potasu. Nawóz zawiera również wapń, magnez, siarkę oraz bor.
Przedsiewne zastosowanie nawozu korzystnie wpływa m.in. na dobre ukorzenienie 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% 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 poprawia
przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie rośliny
uprawne: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz na łąkach i pastwiskach, sadach
i uprawach warzywnych.

GRUPA AZOTY Amofoska

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% 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 makroi mikroelementy pochodzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają przyswajalność
pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym polecanym pod wszystkie rośliny
uprawne.

GRUPA AZOTY Super Fos Dar

40 %P2O5
10% CaO

Rzepak 150 kg/ha

Super FOS DAR 40® to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który można
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% 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 stosować 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.

EKODARPOL

PLONAR ACTIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

GOUDENKORREL

CORN 4-10-22

5-10-25
z borem

4-16-18

4-12-20

4-12-12

40

10-31

.
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Skład

Właściwości produktu. Uwagi

GRUPA AZOTY Holist PK 15-30 15% P2 O5

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

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 wymieszania 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 wymieszania z glebą. Polecany pod uprawy ozime i jare.

GRUPA AZOTY Salmag®

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, przykładowo:
rzepak ozimy:
520-550 (b. małe i małe),
590-630 (średnie),
670-700 (duże, b. duże),

Salmag® to nawóz granulowany o równomiernych, luźnych granulach zabarwionych
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 42 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 sprawia, że
w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny nawóz azotowy
stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawne, na
użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

Nawóz zawiera 32,0% azotu

Orientacyjne dawki nawozu w kg/
ha, przykładowo:
rzepak ozimy:
440-470 (b. małe i małe),
500-530 (średnie),
560-620 (duże, b. duże),

30% K2O
9% CaO
8% SO3

10% P2O5
15% K2O
6% Cao
12% SO3

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

GRUPA AZOTY ZAKsan®

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

GRUPA AZOTY ZAKsan®33,5

Nawóz zawiera 33,5% azotu

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

GRUPA AZOTY Salmag

z borem®
N(CaO,MgO,B)
27(3-4-0,20)
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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.

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

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

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.

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.

®

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.
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 dolomitowej. 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.
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. ziarnowa: 92% granulek
o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
• 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.
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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Skład
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.

Dawka/Termin
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.

Właściwości produktu. Uwagi
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 uniwersalny nawóz azotowy.

GRUPA AZOTY Salmag®20Mg

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 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® 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. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® przedsiewnie.

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 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 stosowania.
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 wymagań pokarmowych roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z siarką o wysokiej zawartości fosforu i potasu w stosunku 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-

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 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-

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

Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.
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. 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®

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 wymagań pokarmowych roślin.

Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowania 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% 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 Saletra

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 beżowego.
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości
2–6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,96 kg/dm3.

GRUPA AZOTY Salmag

z siarką®
N(CaO,S)
27(6,6-4,8)

plus
N(MgO) 20(8)

®

®

TYTAN

KRZEM

PLUS

21

amonowa
N32

.
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GRUPA AZOTY Siarczan

Amonu:
AS 21 macro
AS 21 select

GRUPA AZOTY Saletrosan®26

GRUPA AZOTY Saletrosan®30

GRUPA AZOTY PULAN®

Saletra
amonowa
34,4 N

GRUPA AZOTY RSM®

Roztwór
saletrzanomocznikowy

GRUPA AZOTY PULREA®

Mocznik 46N

GRUPA AZOTY PULSAR®

64

Dawka/Termin
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
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 zawiera: 26% azotu
Zalecane dawki w kg/ha
(N), w tym w formie amonowej rzepak – dawka startowa – wiosna;
19% i 7% w formie saletrzanej. 300 (bardzo małe i małe),
Zawiera także 13% siarki (S)
400 (średnie)
[stanowi to 32,5% w przelicze- Zalecana dawka Saletrosanu® 26
niu na trójtlenek siarki (SO3)], nie pokrywa potrzeb nawozowych
rozpuszczalnej w wodzie,
azotem, a jest wiosenną dawką
w formie siarczanu.
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);
Zalecane dawki w kg/ha
Nawóz zawiera: 30% (m/m)
Rzepak – wiosną 260 (bardzo małe
azotu (N) całkowitego w fori małe), 310 (średnie i wysokie),
mie:
18% (m/m) azotu (N) amonowego
12% (m/m) azotu (N) azotanowego
7% (m/m) siarki (S) całkowitej
tj. 17,5% (m/m) trójtlenku
siarki (SO3) w formie siarczanowej
Azotan amonu 34,4% N
Do stosowania przedsiewnego
Azot całkowity – 34,4% N
i pogłównego
Azot amonowy – 17,2% N
Azot azotanowy – 17,2% N

Wysokoskoncentrowany nawóz
azotowy w formie wodnego
roztworu saletrzano-mocznikowego, produkowany w trzech
rodzajach, dostosowanych do
różnych temperatur transportu
i przechowywania.
Zawartość azotu całkowitego –
32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne
formy azotu (azotanową –
25%, amonową – 25%, amidową – 50%)
azot całkowity – 46% N
azot amidowy – 46% N

Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

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

Nawóz azotowy z siarką
azot całkowity – nie mniej niż
20,8% N
azot amonowy – nie mniej niż
20,8% N
siarka – 24,2% S
Nawóz azotowy z siarką
Do nawożenia przedsiewnego
RSM® S
Roztwór sale- otrzymywany na bazie roztwo- i pogłównego
trzano-moczni- ru saletrzano-mocznikowego
i roztworu mocznika z siarczakowy z siarką nem amonu.
azot całkowity – 26%
azot amonowy – 6,6%
azot azotanowy – 4%
azot amidowy – 15,4%
Zawartość siarki – 3% S

Siarczan
amonu

GRUPA AZOTY

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

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz krystaliczny o zabarwieniu od kremowego do szaro-beżowego, nie zbrylający się
trwale.
Gęstość nasypowa: selekcjonowany: 1,035 kg/dm3, makro: 1,025 kg/dm3
Pamiętajmy, że największe i coraz bardziej powszechne niedobory siarki w glebie występują wczesną wiosną, po jej zimowym wymyciu z gleby. Stosowanie siarczanu 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.

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

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

• Do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny
warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
• Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.
• Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach
lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.
• Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
• Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
• Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
• 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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Skład
Azot całkowity – 36% N
Siarczan mocz- Azot amonowy – 6% N
Azot amidowy – 30% N
nikowo–amoSiarka – 8,4 S

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

ICL

Polysulphate

14% K2O, 48% SO3, 6% MgO,
17% CaO

200-300 kg/ha

K+S KALI

Korn–Kali

400–500 kg/ha
przed siewem lub wczesną
wiosną

K+S KALI

ESTAKieserit

40% K2O
6% MgO
12,5% SO3
4% Na2O
25% MgO
50% SO3

LUVENA S.A.

LUBOFOS RS

Nawóz NPK (Ca, Mg, S)
3,5-8-21 - (2-2,5-15,5)

LUVENA S.A.

OPTIPLON 4

NAWÓZ NPK (S)
4-14-30-(8)

GRUPA AZOTY PULGRAN® S
nowy

NOWOŚĆ

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
0-15-15

Nawóz PK (Ca, S)
15-15 - (18-24)

NOWOŚĆ

LUVENA S.A.

LUBOFOS UNI- Nawóz NPK (Ca, Mg, S)
3,5-10-21 - (2-2,5-14,5)
VERSAL

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12

Nawóz PK
(Ca, Mg, S)
12-20 - (2-4,5-6)

100–200 hg/ha
wiosną, przed ruszeniem
wegetacji

Właściwości produktu. Uwagi
• Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej) oraz siarkę w formie
siarczanowej.
• Wyjątkowo przydatny w uprawie roślin siarkolubnych.
• Polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopowych.
• Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
• Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę.
Całkowicie naturalny nawóz wieloskładnikowy, dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nie zawiera chlorków, zapewnia wydłużoną dostępność składników
pokarmowych.
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.
ESTAKieserit to granulowany nawóz na bazie kizerytu, zawierający siarkę
i magnez w formie w pełni rozpuszczalnej i natychmiast dostępnej dla roślin.
Nawóz działa niezależnie od pH gleby, dzięki czemu może być stosowany
na wszystkich stanowiskach. Jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie
ekologicznym.
• 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 specyficzne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
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
dostosowany 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
• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania we wszystkich
uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych
• rekomendowany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do
regulacji zasobności gleb
• poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• nawóz granulowany przedsiewny
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
uprawy roślin okopowych
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

W trosce
o Twoje plony

R Z E PA K
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12
MAX

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

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
3,5-10-20

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

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

Nawóz K (Ca, Mg, S) 40 –
(4,5-4-13)

LUVENA S.A.

SÓL
POTASOWA

Chlorek potasu 60% K2O

LUVENA S.A.

LUBOPLON®
MAG-MAKS
20-35

20 MgO – 35 SO3

NOWOŚĆ
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POLCALC

Polcalc III
Generacji

98% CaCO3

POLCALC

SuperMag

55% CaCO3,
42% MgCO3

POLCALC

bi calc+

98% CaCO3 z dodatkiem
kwasów humusowych oraz
bakterii z rodzaju Bacillus

TIMAC AGRO

Sulfammo 23
N-Process

TIMAC AGRO

Eurofertil Top
49 NPS

Kompleks N-Process
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 23% (11% amonowy,
12% amidowy)
MgO 3%, SO3 31%
Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 49%
N 3 % (forma amonowa)
P2O5 22%, SO3 24%, B 0,2%

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%

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi
• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby
ubogie w potas i magnez
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe,
rzepak ozimy, trwała użytki zielone)
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i
użytków zielonych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• uniwersalny - do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża ozime
i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej
rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny
uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
• bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych użytków zielonych
• polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności gleb
w potas
• zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• przeznaczona do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny
uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
• zwiększa efektywność nawożenia azotem
• poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
• powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy
glebowej
• aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
• zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
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 zakwaszonych, 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 stanowiskach 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.
400 - 1000 kg·ha-1 należy zastoso- Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki wawać jesienią po wschodach rzepiennej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż 50% ziaren mączki jest
paku, lub wczesną wiosną około
wielkości poniżej 0,02 mm. Z tej mączki, na innowacyjnej linii technologicznej, powstają
2-3 tygodnie przed zastosowaniem granule nawozu o blisko stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulowany
nawozów azotowych.
nawóz wapienny dla rzepaku, który ma bardzo duże potrzeby pokarmowe względem
wapnia, gdyż przy plonie nasion wynoszącym 3,0 t·ha-1 pobiera około 124 kg wapnia.
-1
400-1000 kg·ha jesienią po
Nawóz wyprodukowany z najwyższej jakości ekstremalnie rozdrobnionej mączki wapwschodach rzepaku lub wczeniowo-magnezowej - 100% cząstek jest wielkości poniżej 0,1 mm, w tym aż 50% ziaren
sną wiosną około 2-3 tygodnie
mączki jest wielkości poniżej 0,02 mm. Z niej na innowacyjnej linii technologicznej
przed zastosowaniem nawozów
powstają granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Rzepak ma bardzo duże potrzeazotowych.
by 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.
400-1000 kg·ha-1 należy zastosoNawóz wyprodukowany z najwyższej jakości mączki wapiennej wzbogaconej w związki
wać jesienią po wschodach rzehumusowe oraz bakterie z rodzaju Bacillus, które przyspieszają rozkład resztek pożniwpaku, lub wczesną wiosną około
nych, wiążą azot atmosferyczny oraz uruchamiają uwsteczniony fosfor zawarty w glebie.
2-3 tygodnie przed zastosowaniem Mączka wapienna, wykorzystana do produkcji tego innowacyjnego, granulowanego nawonawozów azotowych.
zu 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 powstają
granule nawozu o stuprocentowej reaktywności. Jest to najlepszy granulowany nawóz
wapienny dla rzepaku, który ma bardzo duże potrzeby pokarmowe względem wapnia.
200-300 kg/ha
Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo
przyswajalny wapń- Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-Process inteligentnie podnosi
efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego azotu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-Process bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu. Polecany w
uprawach wymagających szybkiego efektu działania.
200-300 kg/ha
Nawóz zawierający N i P z dodatkiem boru, siarki oraz łatwo przyswajalnego wapnia-Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje harmonijny rozwój roślin
jesienią i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Nawóz zawiera fosfor w formule Top-Phos zabezpieczony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. Zalecany do stosowania przedsiewnego.
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 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

R Z E PA K
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

TIMAC AGRO

Physio Mescal
G18

kompleks Mezocalc (CaCO3)
- 65,0%
P - 18,0%, Mg - 5,0%
S - 5,0%

200-400 kg/ha

Sprawdzony i niezawodny w uprawach paszowych, polowych i specjalistycznych. Mezocalc pomaga w uwalnianiu składników pokarmowych z gleby przez tworzenie
korzystnych warunków do rozwoju mikroflory glebowej. Physio+ to naturalny ekstrakt z
alg morskich zawierający aminopurynę, która wpływa na szybsze wschody oraz zwiększenie systemu korzeniowego.

TIMAC AGRO

Physactiv +1

CaO 29%, Mg 12%, S 12%
Kompleks Physactiv +

200–600 kg/ha

Physactiv +1, wzbogaca glebę w najważniejsze makroskładniki, podnosi mikro pH gleby,
sprzyja humifikacji resztek pożniwnych i nawozów naturalnych, pozytywnie wpływa na
żyzność gleby i życie biologiczne, podnosi wykorzystanie innych nawozów

TIMAC AGRO

Physiomax 975 Kompleks Physio +

200-400 kg/ha

Physiomax zawiera łatwo przyswajalny wapń Mezocalc, który korzystnie wpływa na
strukturę i odczyn gleby oraz skuteczność nawożenia organicznego. Poprawia wigor roślin oraz rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa pobieranie fosforu i potasu oraz podnosi odporność zbóż na wymarzanie. Rozwiązanie polecane na stanowiska wysoko zasobne
w azot, fosfor i potas lub jako uzupełnienie standardowego nawożenia NPK.

TIMAC AGRO

Physio Natur
PKS

CaCo3 – 50%
P 13%
K 15%
Mg 2%
S 19%S 13%

200-300 kg/ha

Pierwszy specjalistyczny nawóz PK dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zawiera naturalne składniki najwyższej jakości zapewniające relatywnie wysoką
rozpuszczalność i szybkie działanie. Fosfor w formie fosforytu miękkiego. Nawóz zapewnia również odżywianie roślin potasem i siarką dzięki zawartości siarczanu potasu.
Z powodzeniem można go stosować w roślinach wrażliwych na chlorki.

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 liści,
wiosna – 1-2 zabiegi, pierwszy
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.

Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

ADOB®

ADOB Mikro
Rzepak

N-4,7%, SO313,5%, B-10%, Cu-0,5%, Fe0,3%, Mn-1,5%, Mo-0,1%,

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

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 pokarmowych rzepaku. Wpływa na wzrost ilościowy i jakościowy plonu. Mikroelementy schelatowane EDTA
(poza B i Mo).

ADOB®

ADOB® Profit
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: 3kg/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® Profit
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: 3kg/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 dziesięciowodnego pentaboranu sodu
Dodatek sorbitolu zapewnia
szybkie pobieranie B i włączanie w metabolizm

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

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 oprysku
w 200–300 l wody.

AGROSIMEX

ASX Plus

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

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

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.

®

.
NAWOZENIE 2022

Nawóz mikroelementowy.

Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników pokarmowych.
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R Z E PA K
NAWOZY DOLISTNE
Firma

BIOPHARMACOTECH

Nazwa handlowa

AGRO-SORB®
Organic Folium+

hydroliza

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
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 wystąpienia
warunków stresowych (przymrozek, grad, susza, wiatr, zimno).
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5-1 l na 100 l wody).
Rzepak ozimy: Wykonać min.
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fazie
5-8 liści, 2 zabiegi wiosną: pierwszy po wznowieniu wegetacji,
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:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i insektycydów).
7. Podniesienie jakości plonu – lepsze zaolejenie.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

enzymatyczna

Biostymulator do upraw
ekologicznych
i konwencjonalnych.
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021
IUNG

BIOPHARMACOTECH

hydroliza
enzymatyczna

BIOPHARMACOTECH

hydroliza
enzymatyczna

BIOLCHIM
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- naturalne wolne aminokwa- Stosować dolistnie w dawce
L-Amino+
naturalne ami- sy z hydrolizy enzymatycznej 1-2 l/ha,
5,0% (m/m) min 52g/l,
ilość wody: 200-300 l/ha
nokwasy
okwasy

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
- azot całkowity 2,0% (m/m), – wykonać min. 2-3 zabiegi oraz
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
- węgiel organiczny 4,0%
każdorazowo w razie wystąpienia 4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
(m/m).
warunków stresowych (przymro- 5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak i nawozek, grad, susza, wiatr, zimno,
zów dolistnych.
gorąco).
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i insektyZalecane stężenia: 0,5-1%
cydów).
(0,5-1 l na 100 l wody).
7. Podniesienie jakości plonu – lepsze zaolejenie.
Rzepak ozimy: Wykonać min.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.
Biostymula3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fazie Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016.
tor do upraw
5-8 liści, 2 zabieg wiosną: pierw- www.agro-sorb.com
ekologicznych
szy po wznowieniu wegetacji,
drugi przed kwitnieniem.
i konwencjoRzepak jary: min. 1-2 zabiegi:
nalnych.
pierwszy w fazie 5-8 liści, drugi
przed kwitnieniem.
CERTYFIKAT
Uwaga! Bardzo korzystne jest
EKOLOGICZNY
NE/332/2016
łączenie L-Amino+ z zabiegami
IUNG
fungicydowymi oraz odżywianiem
dolistnym.
Efekty działania:
L-Amino+
o Ca - naturalne wolne aminokwa- Stosować dolistnie w dawce
sy z hydrolizy enzymatycznej 1-2 l/ha,
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
4,75% (m/m),
ilość wody: 200-300 l/ha
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
- azot całkowity 5,0% (m/m),
– wykonać min. 2-3 zabiegi).
3. Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
- wapń (CaO) 8,0% (m/m),
Zalecane stężenia: 0,5-1%
4. Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
- bor (B) 0,2% (m/m).
(0,5 l-1 l na 100 l wody).
5. Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
Rzepak ozimy: Wykonać min.
6. Podniesienie jakości plonu - lepsze zaolejenie.
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w
7. Finalny efekt: wzrost plonu.
fazie 5-8 liści, 1-2 zabiegi wiosną: www.agro-sorb.com
Szybko przypierwszy po ruszeniu wegetacji,
swajalny
drugi przed kwitnieniem.
wapń (Ca) i bor
Rzepak jary: Wykonać min.
(B) + naturalne
1-2 zabiegi: pierwszy w fazie 5-8
aminokwasy
liści, drugi przed kwitnieniem.
N-3%, P-27%, K-18%,
1-2 l/ha
Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choroby grzyPhosfik
B-0,01%, Cu-0,02%, Fe-0,02%,
bowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy
Mn0,02%,
Mo-0,001%, Zn--0,02%

BIOLCHIM

Shift

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

2–2,5 l/ha

Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroelementy.
Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 48

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

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 70

Aminokwasy oraz azot, fosfor,
potas i mikroskładniki pokarmowe

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 ruszenia wegetacji do fazy
wydłużaniapędu głównego.
Dawka: 0,5 kg/ha.
Termin: w fazie zielonego pąka.
W fazie opadania płatków.

Nawóz o działaniu stymulującym. Nawóz Agravita® Aktiv 48 wyróżnia: nowoczesna
amerykańska technologia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie,
szybkie działanie i maksymalna skutecznością przy niskich dawkach. Reguluje wzrost
wegetatywny. Wyrównuje wzrost rzepaku, wspomaga regenerację roślin uszkodzeń
pozimowych i herbicydowych, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i pędów bocznych, przyspiesza odbudowę i wzrost rozety liściowej, poprawia kondycję roślin i łagodzi
skutki stresu, zwiększa odporność roślin na stresy podczas wiosennych zmian pogody,
przeciwdziała zahamowaniu wzrostu rzepaku w warunkach stresowych.
Nawóz o działaniu stymulującym. Nawóz Agravita® Aktiv 70 wyróżnia: nowoczesna
amerykańska technologia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie,
szybkie działanie i maksymalna skutecznością przy niskich dawkach. Reguluje rozwój generatywny. Intensyfikuje kwitnienie, zwiększa odporność rzepaku na czynniki stresowe,
zwiększa ilość łuszczyn i nasion, usprawnia transport asymilatów do łuszczyn – wzrost
MTN, wyrównuje dojrzewanie rzepaku, wpływa na wzrost zawartości tłuszczu.
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

CALDENA®

MicroSpeed®
Action

Ekstrakt z alg brunatnych
Dawka: 1-2,5 l/ha.
(Ascophyllum nodosum) 18,7% Termin: jesienią w fazie od 2 do 10
oraz fosfor i potas
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca fazy
zielonego pąka.

Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz MicroSpeed® Action wyróżnia: łatwa w użyciu
płynna formulacja, unikalna technologia hydrolizy enzymatycznej, zawartość najwyższej
jakości L-aminokwasów pochodzenia roślinnego, wysoka zawartość wolnych aminokwasów (biologicznie aktywnych) - 61,9 g/l. Usprawnia procesy metaboliczne zachodzące
w roślinie, dostarcza roślinom dużą ilość energii i przyspiesza proces ich regeneracji,
łagodzi skutki stresów biotycznych i abiotycznych, ułatwia roślinom przezwyciężenie
czynników stresowych – susza lub nadmiar wody, przymrozki, zasolenie, metale ciężkie,
pestycydy, zwiększa głębokość systemu korzeniowego i liczbę korzeni włośnikowych,
poprawia przyswajalność agrochemikaliów przez rośliny

CALDENA®

MicroSpeed®
Smart

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

Dawka: 1-3 l/ha.
Termin: jesienią w fazie od 2 do 10
liści. Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca fazy
zielonego pąka.

Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz MicroSpeed® Smart wyróżnia: łatwa w użyciu
płynna formulacja, delikatny proces ekstrakcji ręcznie zbieranych alg
Brunatnych, wysoka koncentracja ekstraktu z Ascophyllum nodosum, bogate źródło
substancji bioaktywnych. Działa antystresowo i biostymulująco, pobudza rozwój systemu
korzeniowego, aktywizuje metabolizm roślin w sytuacjach stresowych, ułatwia roślinom
przezwyciężenie stresów (wywołanych przez suszę, niską i wysoką temperaturę, intensywne promieniowanie słoneczne, silne wiatry) i łagodzi skutki ich działania, poprawia
przyswajalność oraz transport składników pokarmowych w roślinie.

CALDENA®

Agravita® Mn
EDTA Plus

Żelazo (Fe) 8% schelatowane
przez EDTA
+ Mn - 2%, N - 5%,
MgO - 3%

Dawka: 0,5-1 kg/ha.
Termin: jesienią od fazy 4-6 liści.
Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca fazy
zielonego pąka. W fazie opadania
płatków.

Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej technologii
aktywizującej pobieranie składników. Nawóz Agravita® Mn EDTA Plus wyróżnia: błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, bardzo
szybka przyswajalność i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez
rośliny, maksymalna skuteczność przy niskich dawkach. Stymuluje pobieranie fosforu z
gleby, pobudza rozwój systemu korzeniowego, zwiększa intensywność fotosyntezy, reguluje gospodarkę azotową i hormonalną roślin, zwiększa odporność rzepaku na stresy i
patogeny. Szczególnie zalecany na glebach świeżo zwapnowanych i o pH > 6,0.

CALDENA®

Agravita® Fe
EDTA Plus

Bor (B) 15%

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 technologii
aktywizującej pobieranie składników. Nawóz Agravita® Fe EDTA Plus wyróżnia: błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, bardzo
szybka przyswajalność i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez
rośliny, maksymalna skuteczność przy niskich dawkach. Stymuluje tworzenie chlorofilu
i ligniny, zwiększa odporność na patogeny, ogranicza opadanie łuszczyn rzepaku, wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Szczególnie zalecany na glebach
o wysokim odczynie, zagęszczonych i zalanych wodą.

CALDENA®

Agravita®
Bor 15

Molibden (Mo) 4,4%

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. Nawóz Agravita® Bor 15 wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja,
bor w formie łatwo przyswajalnej boroetanoloaminy, 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 4,4

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: 0,3-0,7 l/ha.
Termin: jesienią od fazy 4-6 liści.
Wiosną od momentu
ruszenia wegetacji do końca fazy
zielonego pąka.

Nawóz molibdenowy. Nawóz Agravita® Mo 4,4 wyróżnia: łatwa w uzyciu płynna
formulacja, wysoka koncentracja molibdenu w formie molibdenianu sodu, doskonała
mieszalność, łatwa przyswajalność i szybie działanie. Przeciwdziała biczykowatości liści
rzepaku, poprawia przetwarzanie i wykorzystanie azotu oraz ułatwia przyswajalność
żelaza przez rośliny, wspomaga przygotowanie roślin do zimowania, kształtuje ilość
i żywotność pyłku roślinnego.

CALDENA®

Agravita®
Complete

NH2 - 6,6%, K2O - 19,9%,
SO3 - 33,2%, Mn - 0,01%*,
Zn - 0,01%*
*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. Nawóz wyróżnia: optymalnie zbilansowany skład, synergizm trzech form azotu, efektywne współdziałanie makro
i mikroelementów. 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

MgO – 9,4%, SO3 – 18,9%

Dawka: 2-4 l/ha.
Termin: jesienią od fazy 4-6 liści.
Wiosną od moment u
ruszenia wegetacji do
końca fazy zielonego pąka. W fazie
opadania płatków.

Nawóz o wysokiej zawartości potasu i siarki w formie tiosiarczanowej. Agravita® Galaxy
wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, nowoczesna forma siarki o właściwościach
antyseptycznych. Wspomaga naturalną odporność roślin na patogeny, poprawia efektywność nawożenia azotowego, intensyfikuje żółtą barwę kwiatów, podwyższa zawartości
tłuszczu w nasionach rzepaku.

CALDENA®

Agravita®
Mag S

Dawka: 2-4 l/ha.
Termin: w całym okresie
wegetacji.

Dawka: 2-4 l/ha.
Termin: w całym okresie wegetacji.

Nawóz magnezowo-siarkowy wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, innowacyjna
technologia produkcji, maksymalna skuteczność przy niskiej dawce. Zwiększa syntezę
chlorofilu i wydajność fotosyntezy, usprawnia rozwój i funkcjonowanie systemu korzeniowego, wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych, zwiększa efektywność
plonotwórczą azotu, optymalizuje wzrost masy liściowej, podnosi odporność rzepaku
patogeny, łagodzi stres.

CHEMIROL

Opti Rzepak

Azot całkowity 11 % m/m,
Pięciotlenek fosforu 15 %
m/m, tlenek potasu 21 % m/m,
tlenek magnezu 2,00% m/m,
trójtlenek siarki 19% m/m, bor
1,50 % m/m, miedź EDTA 0,10
% m/m, żelazo DTPA 0,15 %
m/m, mangan EDTA 0,20 %
m/m, molibden 0,04 % m/m,
cynk EDTA 0,15 % m/m

2-4 zabiegi-jesień – od fazy 4 liści Wysoka zawartość siarki w nawozie przyczynia się do lepszego wykorzystania azotu
do spoczynku zimowego.
pobranego z gleby oraz zwiększa zawartość tłuszczu w nasionach.
Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy zielonego
pąka
Dawka : 2-4 kg/ha

CHEMIROL

Bor Extra 21

Bor 20,80 % m/m
Molibden 0,02 %

Jesień faza 4-8 liści
Doskonale rozpuszczalny nawóz borowy z bardzo wysoką zawartości boru
Dawka: 1-2 kg/ha
Wiosna ruszenie wegetacji 2 kg/ha
Faza zielonego pąka 2 kg/ha

.
NAWOZENIE 2022

69

R Z E PA K
NAWOZY DOLISTNE
Firma

CHEMIROL

CHEMIROL

(160 g/l)

NUTRIBOR

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
RZEPAK

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
START

DR GREEN
SP. Z O.O.
DR GREEN
SP. Z O.O.
DR GREEN
SP. Z O.O.
EKODARPOL

EKODARPOL

EKODARPOL

EKODARPOL

FMC

Skład

Bor 11 % m/m
Wysokoskoncentrowany nawóz zawierający tlenochlorek
miedzi
Mangan 11,30 % m/m
Cropvit Mn

COMPO
EXPERT

DR GREEN
SP. Z O.O.

70

Nazwa handlowa

8% B, 1% Mn*
0,04% Mo, 0,1% Zn *
5% MgO, 9% S, 6% N
* chelat EDTA
SO3 -145g/kg, MgO-5,0 g/kg
B-100,0 g/kg, Cu-2,0 g/kg
Fe-25,0 g/kg, Mn-50,0 g/kg
Mo-0,5 g/kg, Zn-20 g/kg
SUMA mikroelementów
197,5 g/kg

N – 120 g/kg, P2O5- 600 g/kg
SUMA makroelementów
720 g/kg
N- 100 g/kg, K2O- 400 g/kg
Dr Green
SUMA makroelementów
ENERGY
500 g/kg
P2O5- 500 g/kg, K2O- 340 g/kg
Dr Green
SUMA makroelementów
QUALITY
840 g/kg
N- 50 g/kg, P2O5- 75 g/kg
Dr Green
FOSFOROWO - Ca-80 g/kg, B- 75 g/kg
SUMA mikro i makroelemenBOROWY
tów 280 g/kg
B- 120 g/kg, Fe- 50 g/kg
Dr Green
SUMA mikroelementów
BOROWY
170 g/kg
PLONOCHRON Azot (N) 4,5%
Potas (K) 24%
Active Plus
pH~12
ZASADOWY
20% substancji organicznych,
w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

2-4 zabiegi. Jesień-od fazy 4 liści
właściwych
Wiosna -od fazy ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia
Dawka: 1,5-3 l/ha

Profilaktyczne stosowanie nawozu w okresie jesienno-wiosennej wegetacji zabezpiecza
rośliny przed niedoborem boru, zwiększa plonowanie oraz poprawia parametry jakościowe plonu.

2-3 zabiegi. Jesień od fazy 4 liści Specjalistyczny nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości efektywnie przyswajalnego
właściwych do spoczynku zimo- manganu do szybkiego uzupełniania tego pierwiastka w roślinie
wego. Wiosna od ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia
Dawka: 1-2,5 l/ha
2x3 kg/ha
Rozpuszczalny w wodzie specjalistyczny nawóz dolistny przeznaczony dla upraw wrażliwych na niedobór boru
Zab. 1 jesień od 2 do 3 kg
Zab. 2 wiosna 2 kg
po ruszeniu wegetacji
Zab. 3 - 2 kg
do 25% kwitnienia
Zab. 4 - 1 kg
po kwitnienia, rozwój łuszczyn
od 0,5 do 2 kg/ha
po ruszeniu wegetacji

Wysoką skuteczność zawdzięcza nowatorskim formułom MicroActive™ oraz MacroActive™.
Zawarte w nich odpowiednio dobrane, wzajemnie uzupełniające się związki organiczne
transformują składniki pokarmowe do form skutecznie pobieranych przez rośliny. Innowacyjne formuły aktywujące MicroActive™ oraz MacroActive™ to również zestaw odpowiednich aminokwasów oraz witamin. Aplikowane w odpowiednich ilościach wywierają
pozytywny wpływ na szereg istotnych procesów wzrostowych i rozwojowych oraz funkcji
w roślinie. UWAGA: zawiera stabilizator pH
Nawóz Fosforowy, startowy stymulujący system korzeniowy do lepszego rozwoju.
Zawiera formułę MacroActive™

od 0,5 do 2 kg/ha
do 25% kwitnienia

Nawóz Potasowy, wpływający korzystnie na gospodarkę wodną w roślinie.
Zawiera formułę MacroActive™

od 0,5 do 2 kg/ha
rozwój łuszczyn

Nawóz Fosforowo - Potasowy, poprawiający jakość biologiczną plonu.
Zawiera formułę MacroActive™

od 1 do 2 kg
wiosna, po ruszeniu wegetacji

Nawóz Fosforowo –Borowy stymuluje rośliny we wczesnych fazach rozwojowych. Zbudowany w oparciu o alternatywne źródło surowca

od 1 do 2 kg/ha

Nawóz Borowy przeznaczony do uzupełniającego odżywiania borem.
Zawiera stabilizator pH.

1%-2% roztwór,
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ ha
- rozwinięta rozeta po ruszeniu
wegetacji wiosną rośliny jare
- rozeta liściowa do ustania wegetacji jesienią rośliny ozime
- przy krótkookresowych suszach
- przy niedoborach potasu
-przy dużej presji patogenów
grzybowych
1%-2% roztwór
PLONOCHRON (N) 2,5%, (P) 19%
Mikroelementy schelatowane : 2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ ha
Active Plus
przy niedoborze dostępnego
FOSFOROWY Cu-0,6%, Zn-0,9%, B-0,4%
40% substancji organicznych, dla roślin fosforu. Po ruszeniu
w tym:
wegetacji, gdy temperatura przekompleks humusowy
kroczy 10°C
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost
1%-2% roztwór,
PLONOCHRON Azot (N) 5%
Wapń (Ca) 4%
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ ha
Active Plus
Magnez (Mg) 3%
w przypadku widocznych niedoWapniowoSiarka (S) 4%
borów wapnia, magnezu lub siarki
magnezowy
45% substancji organicznych,
w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost

• Wysoka zawartość azotu i potasu zawartych w kompleksie humusowym pomaga
roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny, którym odznacza się nawóz niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób grzybowych, a także bakteryjnych, przez co praktycznie
nie ma konieczności, chemicznej ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Po zastosowaniu „Plonochronów” nie obowiązuje okres karencji.
• Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze odżywioną,
lecz nie „przenawożoną”.
• PLONOCHRON FOSFOROWY PLUS poprzez swój kompleksowy skład, zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy roślinom niezbędnego do wzrostu Fosforu,
Azotu i mikroelementów.
• Stosowanie nawozu w tym okresie często jest niezbędne ze względu na blokowanie Fosforu przez niską temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.
• Dodatkowo korzystnie jest zastosować nawóz przed kwitnieniem, pozwoli to na
zawiązanie większej ilości kwiatów, intensywniejsze kwitnienie oraz prawidłowy
rozwój generatywny prowadzący do wyższego plonowania
Zastosowany fazie intensywnego wzrostu dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego do
prawidłowego rozwoju, plonowania oraz poprawi możliwości przechowalnicze plonów.
Produkt powinien być również stosowany przy występujących niedoborach wapniowomagnezowych, występujących najczęściej na glebach zakwaszonych.

1%-2% roztwór,
PLONOCHRON (N) 4,5%, (P) 5%, (K) 0,5%
(Mg) 2%, (S) 6%, (Si) 0,2%
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ ha
Active Plus
Mikroelementy schelatowane: W przypadku zbóż produkt
KOMPLETNY

Odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach wzrostu, dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawartością
wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej uprawie zbóż i rzapaku.
Kompleksowy skład nawozu pomoże dodatkowo zbilansować gospodarkę nawozową
rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w strategicznych
momentach.

Rapsin

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

Cu-0,7%, Zn-0,8%, Mn-0,5%,
B-0,03%
50% substancji organicznych,
w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost
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

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

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

Zinc 69

Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Stosować 1,0 l w październiku/
listopadzie przed zimowaniem.
Powtórzyć wiosną na początku
wydłużania pędu głównego.
W przypadku lekkich, bezobjawowych niedoborów można
dwukrotnie zastosować 0,5 l/ha w
okresie wiosennoletnim.

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

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 wegetacji
(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 procesów fizjologicznych 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 AZOPLON®
ZAKŁADY
MICRO Rzepak
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

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 (rozpuszczalny 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 eliminację jego niedoborów;
• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych
(Mg i S);
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• 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 wodzie): 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 chelatów;
• 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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GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®
NUTRI NPK
12-46-10 +
mikro

N (azot całkowity): 12% m/m Faza 4-8 liści, Pąkowanie,
N (azot amonowy): 9% m/m
Początek rozwoju łuszczyn
N (azot azotanowy): 3% m/m w dawce 2-4 kg/ha
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 46% m/m
K2O (rozpuszczalny w wodzie): 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)

• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

ICL

Agroleaf Crop
Rzepak

6% N, 18% P2O5, 31% K2O,
2% MgO, 0,5% B, 0,05% Cu,
0,1% Fe, 0,4% Mn,
0,01% Mo, 0,2% Zn

3-5 kg/ha

Dolistny, krystaliczny nawóz NPK z mikroelemantami. Zawartość mikroelementów
dopasowana do potrzeb pokarmowych rzepaku i innych roślin oleistych. Podwyższona
zawartość boru, który jest kluczowy w okresie jesiennym, w fazie wydłużania łodygi oraz
formowania łuszczyn. Podnosi mrozoodporność, wpływa na procesy kwitnienia, zawiązywania łuszczyn i nasion. Bardzo dobrze rozpuszczalny.

K+S KALI

EpsoTop

16% MgO
32,5% SO3

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

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

K+S KALI

EpsoMicrotop

15% MgO, 31% SO3
0,9% B, 1% Mn

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

SUMI AGRO
POLAND

Topari Magnez 34,7% tlenku magnezu

Dawka: 2-4 l/ha.
Zalecana liczba zabiegów: 1-2.
Termin: od fazy wzrostu pędu
głównego; drugi zabieg wykonać
po 10-14 dniach; nie stosować w
czasie kwitnienia.
Ilość wody w zabiegu należy
dostosować do opryskiwanej
powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym
uniknięciu ryzyka spływania.

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

SUMI AGRO
POLAND

Topari Rzepak
i Burak

4,1 % boru w postaci boroetanolaminy (60 g/l B),
4,8% manganu w postaci
tlenku manganu (70 g/l Mn),
0,5% molibdenu (7 g/l Mo),
8,7% wapnia w postaci tlenku
wapnia (130 g/l CaO), 9,2%
siarki (135 g/l S)

Dawka: 2-3 l/ha.
Termin: jesienią w fazie 4-6 liści;
wiosną do fazy kwitnienia.
Ilość wody w zabiegu należy
dostosować do opryskiwanej
powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym
uniknięciu ryzyka spływania.

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

UPL POLSKA

WEBER

P2O5, co najmniej 11,9 %
1-2 zabiegi
(m/m)
Jesienią w fazie 4-6 liści, wiosną
K2O, co najmniej 3,9 % (m/m) po rozpoczęciu wegetacji
Zawartość suchej masy, co
najmniej 20,1 % (m/m)
Zawartość substancji organicznej, co najmniej 15,8 % (s.m.)

Jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym do stosowania dolistnego, zawierającym
filtrat z alg Ascophyllum nodosum (GA 142). Nawóz poprawia rozwój systemu korzeniowego i przyspiesza jego regenerację, a także wspomaga pobieranie składników mineralnych z gleby. Sprzyja to lepszemu wzrostowi roślin w początkowym etapie uprawy i
utrzymaniu wysokiego wigoru w dalszym okresie wegetacji, co przekłada się na wzrost
plonu.

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Algi

Azot (N) ogółem, co najmniej
2,5% m/m, Tlenek potasu
(K2O) co najmniej 2,3% m/m,
Bor(B) co najmniej 3,0% m/m,
Mangan (Mn) co najmniej
0,8% m/m, Cynk(Zn) co
najmniej 0,46% (m/m), Zawartość substancji organicznej co
najmniej35% s.m.

2-3 zabiegi, jesienią: jedne zabieg
od fazy 6-8 liści (BBCH 16-25),
wiosną 1-2 zabiegood początku
wydłużania pędu głownego zaraz
po spoczynku zimowym, do
początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-52)

Mineralny nawóz biostymulujący z zawartością makro i mikroskładników oraz wyciągu
z alg morskich „Ascophyllum Nodosum” zawiera aminokwasy, witaminy, gibereliny, jo
oraz naturalne hormony wzrostu.Zalecany do wszystkich rodajów upraw, zapobiegawczo
oraz interwencyjnie w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki np. gradobicie,
mróz, susza itd. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Green

Azot(N) ogółem, co najmniej
2,4% (m/m), Bor (B) co najmniej 0,2%m/m, Miedź (Cu) co
najmniej 0,2%m/m, Żelazo(Fe)
co najmiej 1,3% m/m, Mangan
(Mn) co najmniej 0,5% m/m,
Molibden(Mo) co najmniej
0,02% m/m, Cynk (Zn) co
najmniej 0,5% m/m. Zawartość
aminokwasów lewoskrętnych
12,2%, Zawartość substancji
organicznejco najmniej 70%
s.m.

2-3 zabiegi, 2-3 l/ha, jesienią:
jeden zabieg od fazy 6-8 liści
(BBCH 16-25), wiosną 1-2zabiegi
od początku wydłużania pędu
głównego zaraz po spoczynku
zimowym, do początku rozwoju
pąków kwiatowych
(BBCH 30-52)

Mineralny nawóz biostymulujący z optymalną zawartością makro i mikro składników
oraz aminokwasów, do niwelowania wpływu i zapobiegania skutkom stresów (choroby,
warunki atmosferyczne) stymuluje prawidłowy rozwój roślin i wpływa na wzrost ilości i
wartości handlowej plonów. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro

Azot całkowity (N) 14% m/m
w tym: azot azotanowy
(NO3)2%m/m; azot amonowy
(NH4)3%m/m; azot amidowy
(NH2) 9%m/m. Pięciotlenek
fosforu(P2O5)14%m/m,Tlenek
potasu (K2O)14%m/m

2 dawki, 3 l/ha, od początku wyMineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
dłużania pędu głownego zaraz po azotu, potasu i fosforu.
spoczynku zimowym, do początku www.vitafer.pl
rozwoju pąków kwiatowych
(BBCH 30-52)

(500 g/l MgO) – zawiesina
wodorotlenku magnezu
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VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro
P

Azot(N) całkowity w tym:
Azot azotanowy (NO3) 1%
m/m, Azot amonowy (NH4)
5% m/m, Azot amidowy (NH2)
5% m/m, Pięciotlenek fosforu
(P2O5) 20% m/m, Tlenek
potasu (K2O) 10% m/m, Bor
(B) 0,035 % m/m, Miedź
(Cu) 0,045% m/m, Żelazo
(Fe) 0,100% m/m, Mangan
(Mn) 0,015 % m/m, Molibden
(Mo) 0,007% m/m, Cynk (Zn)
0,035% m/m.

2 zabiegi, 3l/ha, jesienią: 2 zabiegi
od fazy4-6 liści do dwóch tygodni
przed końcem wegetacji jesiennej
(BBCH 13-25), wiosną 1 zabieg od
wznowienia wzrostu do początku
fazy kwitnienia (BBCH 25-50)

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, azotu i
potasu. VitaFer Macro P z uwagi na swoją uniwersalność doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów upraw. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro
K

Azot (N) całkowity 10% m/m
w tym azot azotanowy (NO3)
3% m/m, azot amonowy
(NH4) 1% m/m, azot amidowy
(NH2), 6% m/m, Pięciotlenek
fosforu (P2O5) 5% m/m, Tlenek
potasu (K2O) 25% m/m. Bor
(B) 0,0035% m/m, Miedź
(Cu) 0,045% m/m, Żelazo (Fe)
0,100%m/m, Mangan (Mn)
0,015 % m/m, Molibden (Mo)
0,007 % m/m, Cynk (Zn) 0,035
% m/m.

2-3 zabiegi, 2-3 l/ha, jesienią
1 zabieg od fazy 6-8 lisci (BBCH
16-25), wiosną: 1-2 zabiegi po
zakończeniu spoczynku zimowego, do początku rozwoju pąków
kwiatowych
(BBCH 30-52)

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu
i fosforu. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów w momencie objawienie się deficytu. Zapewnia roślinom
prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed
ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro
PK

Azot (N) całkowity 8% m/m,
w tym azot azotanowy (NO3)
3% m/m, Azot amonowy (NH4)
3% m/m, Azot amidowy (NH2)
2% m/m, Pięciotlenek fosforu (P2O5) 16% m/m, Tlenek
potasu (K2O) 16% m/m, Bor (B)
0,035% m/m, Miedź (Cu) 0,045
% m/m, Żelazo (Fe) 0,100%
m/m, Mangan (Mn) 0,015 %
m/m, Molibden (MO) 0,007 %
m/m, Cynk (Zn) 0,035 % m/m.

2 zabiegi, 2-3 l/ha, jesienią 1 zabieg od fazy 4-6 liści do 2 tyg.
Przed końcem wegetacji jesiennej
(BBCH 13-25), wiosną: 1 zabieg od
wznowienia wzrostu do początku
fazy kwitnienia (BBCH 25-50)

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, potasu i azotu. Przeciwdziała niedoborom składników odżywczych oraz uzupełnia
je w momencie objawienia się deficytu, zapewnia roślinom prawidłowy rozwój ze względu na zbilansowany skład makro- i kluczowych mikroelementów. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Kombi

Azot (N) całkowity 20% m/m, 3 zabiegi, 2l/ha, od rozpoczęcia
azot azotanowy (NO3) 4%
wzrostu do początku rozwoju
m/m,azot amidowy (NH2) 16% pąków (BBCH 25-50)
m/m, Tlenek potasu (K2O)
15% m/m, Tlenek magnezu
(MgO) 2%, m/m, Bor (B) 0,025
% m/m, Miedź (Cu) 0,055 %
m/m, Żelazo (Fe) 0,100 % m/m,
Mangan (Mn) 0,055 % m/m,
Molibden (Mo) 0,001 % m/m,
Cynk (Zn) 0,055 % m/m.

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
potasu, magnezu, azotu i siarki. Polecany do upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Podnosi ich odporność na warunki stresowe oraz patogeny, zapewnia prawidłowy rozwój i polepsza ich zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowe plony
o wysokiej wartości handlowej. www.vitafer. pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Micro

Azot (N) całkowity 8% m/m,
w tym: Azot azotanowy (NO3)
1% m/m, azot azmidowy (NH2)
7% m/m, Tlenek potasu (K2O)
10% m/m, Tlenak magnezu
(MgO) 3% m/m, Trójtlenek
siarki (SO3) 5
% m/m, Bor (B) 0,350 % m/m,
Miedź (Cu) 0,550 % m/m,
Żelazo (Fe) 1,000 % m/m,
Mangan (Mn) 1,500 % m/m,
Molibden (Mo) 0,010 % m/m,
Cynk (Zn) 1,000 % m/m.

3 zabiegi, 0,5-1 l/ha, jeden zabieg
jesienią w fazie 4-8 liści (BBCH
14-18) dwa zabiegi wiosną : po
wznowieniu wegetacji oraz podczas rozwoju pąków kwiatowych
(BBCH 50-59)

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję
składników odżywczych z gleby. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Mg

Tlenek magnezu (MgO) 15%
m/m, Trójtlenek siarki (SO3)
10% m/m

2 zabiegi, 3 l/ha, od początku wydłużania pędu głównego, zaraz po
spoczynku zimowym, do początku
rozwoju pąków kwiatowych
(BBCH 30-52)

Mineralny zawiesinowy nawóz dolistny do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania magnezu, siarki i azotu. Dostarcza roślinom optymalną ilość magnezu, który jest
dla nich bardzo istotny i pobierany w ciągu całego okresu rozwoju. W efekcie zabiegi
podnoszą odporność roślin na warunki stresowe oraz patogeny, zapewniają ich prawidłowy rozwój i polepszają zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowsze polny
o wyższej wartości handlowej. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Zn+B

Bor (B) 4 % m/m, Cynk (Zn)
4 % m/m

3 zabiegi, 2l/ha, jesienią: 1 zabieg Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
od fazy 4-6 liści do dwóch tygodni cynku i boru. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności
przed końcem wegetacji jesiennej na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl
(BBCH 20-25), wiosną: 2 zabiegi
od ruszenia wegetacji do początku
fazy rozwoju pąków (BBCH 25-51)
w odstępie 14 dni

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Extra Zn

Cynk (Zn) 15% m/m. Nawóz
zawiera dodatkowo: azot (N)
5 % m/m, tlenek potasu (K2O)
2% m/m, trójtlenek siarki (SO3)
6% m/m

2 zabiegi, 0,5 l/ha, jesienią od
fazy4-6 liści do dwóch tygodni
przed końcem wegetacji jesiennej
(BBCH 20-25) wiosną od ruszenia
wegetacji do początku fazy rozwoju pąków (BBCH 25-51)

.
NAWOZENIE 2022

Skład

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania cynku. Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju
składniki, co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów( większe plony, lepszy smak,
ładniejszy kolor, większa jędrność) dodatkowo poprawia ich własności przechowalnicze.
www.vitafer.pl

73

R Z E PA K
NAWOZY DOLISTNE
Firma

74

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Extra Mn

Mangan (Mn) 17% m/m, Nawóz zawiera dodatkowo: azot
(N) 4% m/m, tlenek potasu
(K2O) 2% m/m, trójtlenek
siarki (SO3) 14% m/m

2 zabiegi,0,5-1 l/ha, Pierwszy jesienią od fazy 6 liści do 2 tygodni
przed końcem wegetacji jesiennej
(BBCH 16-25) drugi wiosną od
ruszenia wegetacji do początku
rozwoju pąków (BBCH 25-50)

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
manganu. Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat
w polnach oraz wspomaga proces regeneracji roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Si

Azot (N) całkowity 3% m/m,
w tym azot amidowy (NH2)
3% m/m, tlenek potasu (K2O)
12% m/m

2 zabiegi, 0,5-1 l/ha, 1 jesienią w
fazie 4-8 liści, 2 wiosną po ruszeniu wegetacji

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
krzemu i kluczowych mikroelementów. Zawarty w nawozie krzem wpływa na poprawę
systemu immunologicznego roślin ( wyższa odporność na choroby, szkodniki i inne
patogeny ) Tworzy „ochronny filtr” na powierzchni ścian komórkowych, hamując przedostawanie się szkodliwych bakterii. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Boron

Azot (N) 8% m/m, azot amonowy (NH4) 5 % m/m, azot
amidowy (NH2) 3% m/m, pięciotlenek fosforu (P2O5) 10%
m/m, Bor (B) 7% m/m, Miedź
(Cu) 0,050 % m/m, Żelazo (Fe)
0,100 % m/m, Mangan (Mn)
0,050 % m/m, Molibden (Mo)
0,001 % m/m, Cynk (Zn) 0,050
% m/m.

Niewidoczny deficyt: 2 zabiegi, 2
l/ha, podczas fazy intensywnego
wzrostu, widoczny deficyt: 2-3
zabiegi, 3 l/ha podczas fazy intensywnego wzrostu.

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru,
fosforu i azotu. Bor w połączeniu z chelatowanymi elementami kationowymi pomaga w
zapobieganiu innym ukrytym niedoborom składników odżywczych. Zapewnia optymalne
zaopatrzenie w niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost wartości handlowej plonów – większe plany, lepszy smak, ładniejszy kolor, większa jędrność)
dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N

Azot (N) całkowity 12% m/m,
w tym: azot azotanowy (NO3)
1% m/m, azot amidowy (NH2)
11% m/m, pięciotlenek fosforu
(P2O5) 4% m/m, tlenek potasu
(K2O) 6% m/m, Bor (B) 0,011 %
m/m, miedź (Cu) 0,008 % m/m,
Mangan (Mn) 0,014 % m/m,
Molibden (Mo) 0,001% m/m,
Cynk (Zn) 0,006% m/m.

3 zabiegi, 5 l/ha, jeden zabieg
jesienią w fazie 3 liści (BBCH 13),
dwa zabiegi wiosną, po wznowieniu wegetacji oraz podczas
rozwoju pąków kwiatowych
(BBCH 50-59)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu,
fosforu i potasu. Przeznaczony do upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.
Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro i kluczowych
mikroskładników. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N+

Azot (N) całkowity 27% m/m,
w tym: azot azotanowy (NO3)
5% m/m, azot amonowy(NH4)
4% m/m, azot amidowy (NH2)
18% m/m, tlenek magnezu
(MgO) 3% m/m, Bor (B) 0,011
% m/m, Miedź (Cu) 0,195 %
m/m, Żelazo (Fe) 0,021 % m/m,
Mangan (Mn) 1,000 %, Molibden (Mo) 0,001 % m/m, Cynk
(Zn) 0,006 % m/m.

3 zabiegi,5 l/h, jeden zabieg
jesienią w fazie 4-8 liści (BBCH
14-18) dwa zabiegi wiosną po
wznowieniu wegetacji oraz podczas rozwoju pąków kwiatowych
(BBCH 50-59)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu
i magnezu. Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych, dodatek magnezu jest
bardzo ważny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych roślin, poprawia wzrost
ich masy zielonej. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer K

Azot (N) całkowity 5% m/m,
w tym: azot azotanowy (NO3)
1% m/m, azot amidowy (NH2)
4% m/m, pięciotlenek fosforu
(P2O5) 8% m/m, tlenek potasu (K2O) 12% m/m, Bor (B)
0,011% m/m, Miedź (Cu) 0,08
% m/m, Mangan (Mn) 0,013 %
m/m, Molibden (Mo) 0,001%
m/m, Cynk (Zn) 0,006 % m/m.

4 zabiegi, 4-5 l/ha, jeden jesienią
od fazy 6 liści do 2 tygodni przed
końcem wegetacjijesiennej (BBCH
16-25) trzy wiosną od ruszenia
wegetacji do początku rozwoju
pąków (BBCH 25-50)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu i fosforu. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych
i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer P

Azot całkowity (N) 5% m/m,
2 zabiegi, dawka 4 l/ha od fazy 3-4
w tym azot amonowy (NH4)
liści (BBCH 15-19)
5% m/m, pięciotlenek fosforu
(P2O5) 20% m/m, tlenek potasu
(K2O) 5% m/m, Bor (B) 0,011
% m/m, Miedź (Cu) 0,008 %
m/m, Żelazo (Fe) 0,041 % m/m,
Mangan (Mn) 0,014 % m/m,
Molibden (Mo) 0,001 % m/m,
Cynk (Zn) 0,006 % m/m

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
fosforu, azotu i potasu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję składników odżywczych z
gleby. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer S

Azot (N) całkowity 15% m/m,
w tym: azot amonowy (NH4)
9% m/m, azot amidowy (NH2)
6% m/m, trójtlenek siarki (SO3)
52,50% m/m, Bor (B) 0,011
% m/m, Miedź (Cu) 0,005 %
m/m, Żelazo (Fe) 0,021 % m/m,
Mangan (Mn) 0,013 % m/m,
Molibden (Mo) 0,001 % m/m,
Cynk (Zn) 0,005% m/m

2 zabiegi, 3-5 l/ha, jesienią jeden
zabieg od fazy 4-8 liści (BBCH 1625) wiosną: 1 zabieg od początku
wydłużania pędu głównego zaraz
po spoczynku zimowym (BBCH
30-40)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania siarki
i azotu. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na
warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer B

Bor (B) 11% m/m

3 zabiegi, 1-1,5 l/ha, podczas
intensywnego wzrostu w 12-14
dniowych odstępach czasu (BBCH
20-57)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru.
Zapewnia optymalne zaopatrzenie niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor,
większa jędrność) dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze. www.vitafer.pl
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AGROSIMEX

Microstar PZ

AGROSIMEX

Microstar PMX 10% N;

COMPO
EXPERT

Easy start+ BS

DR GREEN SP.
Z O.O.

Dr Green mikrogranulat do
siewu precyzyjnego
PLONAR
ACTIVE BIO

EKODARPOL

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE
ZBOŻA
+
RZEPAK

EKODARPOL

HUMICO
ACTIVE N

TIMAC AGRO

Physiostart

TIMAC AGRO

Pinkstart
Boron

10% N
40% P2O5
11% SO3
2% Zn
38% P2O5
3% MgO
+S
+ mikro
N -11%, P- 48%
0,15% Bacillus subtilis
Fe, Mn,Zn

P2O5- 75 g/kg
Ca-80 g/kg
SUMA: 630 g/kg
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% - P2O2
6,5% - K2O
9% - CaO
0,2% - MgO
0,4% - S
9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn
34 mg/kg - Mn
31 mg/kg - B
980 mg/kg - Fe
1,8 mg/kg - Mo
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
3% - P2O2;
7,5% - K2O;
10% - CaO;
3% - MgO;
10% - S;
3 mg/kg - Cu;
120 mg/kg - Zn;
10 mg/kg - B;
3800 mg/kg - Fe;

Dawka/Termin
Nawóz wysiewa się przy pomocy
aplikatorów bezpośrednio do redlicy nasiennej w ilości 20–30 kg/
ha. Nawóz można stosować także
łącznie z nasionami rzepaku.
Nawóz wysiewa się przy pomocy
aplikatorów bezpośrednio do redlicy nasiennej w ilości 20–30 kg/
ha. Nawóz można stosować także
łącznie z nasionami rzepaku.
20-30 kg/ha
wraz z siewem za pomocą aplikatora

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

Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony do startowego nawożenia kukurydzy,
rzepaku.
Fosfor występuje w połączeniach organicznych co–formulacji TPP Technologia Ochrony
Fosforu (Technology Phosphore Preservation®), zapewnia to jego 100% dostępność niezależnie od pH gleby.
Mikrogranulat, nawożenie zlokalizowane
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
- Wspomaga pobieranie pozostałych składników pokarmowych
- Warunkuje prawidłowe kwitnienie
- Zwiększa liczbę zawiązanych ziaren
- Zwiększa odporność mechaniczną roślin
30-40 kg/ha wraz z siewem nasion Nawóz, którego zadaniem jest wprowadzanie szybko dostępnych dla roślin związków
odżywczych mających kluczowe znaczenie w fazie kiełkowania. Nawóz w formie mikrogranulatu , uzupełniający składniki odżywcze w obrębie ziarniaka, skutkujący szybszymi
wschodami. Przeznaczony jest do stosowania przy siewie.

• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych
• Zwiększa nawet 12-krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
• Poprawia strukturę gleby.
• Posiada optymalny skład makro i mikro elementów niezbędnych do prawidłowe125 kg-500 kg/ha
go rozwoju roślin.
(w zależności od zasobności gleby
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
w składniki pokarmowe)
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
Przedsiewnie przed planowanyhumusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych
mi uprawkami pozwalającymi
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
na przemieszczanie nawozu
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, w tym azotowych
z wierzchnią warstwą gleby
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
(do10cm). PRozsiewamy rów• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
nomiernie na powierzchni pola.
Nawóz można również stosować • Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
w uprawach uproszczonych. Moż- • Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
na stosować jednocześnie z inny• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
mi nawozami mineralnymi.
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
80% - substancji organicznych; 80 l nawozu/120 lwody/1 ha
Humactive complex to ponad 50% kwasów humusowych w 80% substancji organicznej
tuż przed siewem lub planowa50% - kwasy humusowe;
zawartej w tym nawozie. Poprawia strukturę gleby i zwiększa wykorzystanie składników
23% N w trzech formach:ami- nymi uprawkami pozwalającymi mineralnych w tym azotu. Przyśpiesza rozwój pozytywnej rodzimej mikroflory baktedowej, amonowej i azotanowej; na przemieszczanie nawozu
ryjnej
1% - MgO, 2% - S;
z wierzchnią warstwą gleby
Kompleks Physio +
20-25 kg/ha
Specjalistyczny nawóz mikrogranulowany, do ultrazlokalizowanego nawożenia roślin siaMezocalc (CaCO3) 25%
nych punktowo. Idealny do rzepaku. Zawiera N i P z dodatkiem siarki i cynku oraz łatwo
N 8%, P2O5 28%
przyswajalnego wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje
SO3 23%, Zn 2%
harmonijny rozwój roślin i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Physio+
zapobiega również ryzyku wystąpienia efektu „leniwego korzenia”
Kompleks Physio +
20-25 kg/ha
Specjalistyczny nawóz granulowany do bezpośredniego mieszania i wysiewu z nasionaMezocalc N 3%, P 28%, K
mi rzepaku i mieszanki traw. Zawiera P i K z dodatkiem siarki oraz łatwo przyswajalnego
5%, 37% CaCO3, 20% SO3,
wapnia Mezocalc. Wzbogacony o aktywny kompleks Physio+ stymuluje harmonijny roz0,31% B,
wój roślin i ogranicza podatność roślin na warunki stresowe. Physio+ zapobiega również
ryzyku wystąpienia efektu „leniwego korzenia”
Cykl roczny 60 kg/ha;
Cykl 5 letni 300 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do 10 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola.
Nawóz można również stosować
w uprawach uproszczonych. Można stosować jednocześnie z innymi nawozami mineralnymi.

STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

AGROSIMEX

Maral

AGROSIMEX

Protaminal

AGROSIMEX

Bolero Mo

.
NAWOZENIE 2022

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

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

12% wolnych aminokwasów
pochodzenia roślinnego; 6,2%
azot całkowity;
1,3% tlenek potasu;
1,8% pięciotlenek fosforu
118g B,
10,5g Mo pentaboran sodu
+molibdenian sodu +sorbitol

Nawóz należy stosować 1-3 razy
w sezonie; nawożenie dolistne
1-2,5 l/ha
2 l/ha – jesienią w fazie 6-8 liści i
po ruszeniu wegetacji wiosennej
i po wytworzeniu pąków kwiatowych

Właściwości produktu. Uwagi
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. Nabywanie odporności na niekorzystne warunki siedliskowe
i atmosferyczne w roślinach uprawnych
Zwiększa plony; Przyśpiesza wzrost
Polepsza jakość plonów; Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych

Likwiduje niedobory boru, poprawia kwitnienie, lotność pyłku i wiązanie nasion
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ASX Krzem
plus

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2% B,

BIOPHARMACOTECH

AGRO-SORB®
Folium

hydroliza
enzymatyczna

2,5% Si

0,6% Ti
- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
12,0% (m/m)
min 102g/l,
- azot całkowity (N) 2,1 (m/m),
- bor 0,02% (m/m),
- mangan
0,05% (m/m),
- cynk 0,07% (m/m).

Biostymulator
do stosowania
dolistnego do
wszystkich rodzajów upraw.

Dawka/Termin
Jesienią 0,5 l/ha w fazie 3-4 liści,
wiosną po ruszeniu wegetacji,
w fazie wytwarzania łodygi

Właściwości produktu. Uwagi
ASX krzem plus,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe w sytuacjach
stresowych

Jesienią 0,2 l/ha w fazie 3-4 liści,
wiosną po ruszeniu wegetacji,
w fazie wytwarzania łodygi, po
wytworzeniu pąków kwiatowych
Stosować dolistnie w dawce 1-2 L/
ha, ilość wody: 200-300 L/ha
– wykonać min.
2-3 zabiegi oraz każdorazowo
w razie wystąpienia warunków
stresowych (przymrozek, grad,
susza, wiatr, zimno, gorąco).
Zalecane stężenia: 0,5-1% (0,5-1L
na 100 L wody).
Rzepak ozimy: Wykonać min.
3 zabiegi: 1 zabieg jesienią w fazie
5-8 liści, 2 zabiegi wiosną: pierwszy po wznowieniu wegetacji,
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.
1l/ha

ASX Tytan plus aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy życiowe w sytuacjach
stresowych
Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania
i wykorzystania składników
pokarmowych z gleby jak
i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności
działania środków ochrony
roślin (fungicydów i insektycydów).
7. Podniesienie jakości plonu - lepsze zaolejenie.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOLCHIM

Folicist

N org-1,5%- K-6,1% C org11%
Glicyna Betaina- 10%

BIOLCHIM

Folifol

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

2l/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%

1l/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

2l/ha

Wzmacnia rozwój korzeni i pobieranie składników pokarmowych

CHEMIROL

BlueN

szczep Methylobacterium
symbioticum SB23 w ilości
3x107 JTK/g

Rzepak ozimy. Stosować jesienią Do grupy endofitów należą unikalne bakterie zawarte w produkcie BlueN®, który zawiera
w fazie 6-8 liści właściwych
wyselekcjonowany szczep bakterii Methylobacterium symbioticum SB23, zdolny do
(BBCH 16-18) Wiosną, od mowiązania azotu atmosferycznego przez liście.
mentu ruszenia wegetacji (faza
rozety), do końca pełni kwitnienia
(BBCH 30-69)
100 – 250 l
Rzepak jary Stosować w fazie od
6-8 liści właściwych do końca
pełni kwitnienia (BBCH 16-69)
Dawka: 333 g/ha
ozimy: 2-3 aplikacje
• pierwszy oprysk jesienią
w fazie 3-5 liści
• drugi oprysk wiosną po
ruszeniu wegetacji
• trzeci od fazy luźnego pąka
do rozpoczęcia opadania
płatków
• Dawka: 2 kg/ha.
jary: 2 aplikacje
• pierwszy oprysk w fazie 3-5
liści
• drugi oprysk od fazy luźnego
pąka do rozpoczęcia opadania
płatków
• Dawka 2 kg/ha

NOWOŚĆ

CHEMIROL
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Skład

AGROSIMEX

Nano Active

Biostymulator o działaniu antystresowym
Wpływa na lepszy wzrost systemu korzeniowego i ilość łuszczyn

R Z E PA K
STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

Skład

CHEMIROL

Nano Active
Forte

CHEMIROL

Dynamic
Cresco

CHEMIROL

Kelpak

CHEMIROL

Bakto G-Stop

Bacillus amyloliquefaciens
DW1A
w koncentracji ≥ 1 000 000
000 jtk/ml
Bacillus subtilis DW2S
w koncentracji ≥ 1 000 000
000 jtk/ml

COMPO
EXPERT

Basfolar Kelp

4% - azot mocznikowy
6% - fosfor rozpuszczalny
w wodzie
2% - potas rozpuszczalny
w wodzie
78,5% - algi morskie Ecklonia
maxima

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy

huminowe, kwasy fulwowe)
oraz potas.

Dawka/Termin
ozimy: 2 aplikacje
• pierwszy oprysk jesienią
w fazie 3-5 liści
• drugi oprysk wiosną po
ruszeniu wegetacji
• Dawka: 4 kg/ha
jary: 2 aplikacje
• pierwszy oprysk w fazie 3-5
liści
• drugi od fazy luźnego pąka do
rozpoczęcia opadania płatków
• Dawka 4 kg/ha
Jary i ozimy: stosować w fazie od
2 do 6 liści właściwych . rzepak
ozimy nawozić jesienią, jary
wiosną. Dawka:0,8l/ha

Opryskiwać rośliny jesienią
w fazie 3-5 liści i powtórnie opryskiwac rośliny wiosną po ruszeniu
wegetacji (faza rozety od momentu
strzelania w pęd). Dawka 2l/ha
Stosować w okresach zagrożenia Bakto G-Stop wspomaga walkę z patogenami odglebowymi
infekcjami łącznie z konwencjonalnymi fungicydami : dawka 0,5
l/ha + konwencjonalny fungicyd,
lub solo 1 l/ha

2x2 l/ha dolistnie

-Wzmacnia system korzeniowy, działa przeciwstresowo
-Przyczynia się do wzrostu plonu, poprawia jego jakość plonu
-Szczególnie zalecany w fazach początkowego, intensywnego wzrostu
-Gwarantowana zawartość fitohormonów (kontrola z każdej partii produkcji)
-Dobra mieszalność z innymi nawozami i ŚOR

1 l/ha w dawkach dzielonych
0,3 – 0,5 l/ha w fazach intensywnego wzrostu roślin

Zwiększa pojemność wodną gleb, zmniejszając zagrożenie suszą. Zwiększa dostępność
składników pokarmowych w glebie.
Zwiększa działanie koloidów glebowych wpływając tym samym na lepszy rozwój roślin.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Dawka: 1,5-2 l/ha. Zalecana ilość Stymuluje wzrost i rozwój roślin uprawnych.
wody: 200-1000 l w zależności od Widocznie poprawia plonowanie.
uprawy i użytego sprzętu. Zaleca- Wspomaga rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej.
na ilość zabiegów: 1-3. Terminy:
Zwiększa efektywność zabiegów ochrony roślin i dokarmiających.
Po wiosennym ruszeniu wegetacji. Łagodzi efekty uboczne stosowania środków chemicznych.
W fazie pąkowania do początku
Zwiększa akumulację biomasy.
kwitnienia. W fazie pełni kwitPrzyśpiesza regenerację roślin po wystąpieniu stresu wywołanego mrozem,
nienia do początku zawiązywania gradobiciem, wysoką temperaturą, suszą czy zalaniem
łuszczyn. Odstęp między zabiegami: 10-14 dni.
Dawka: 2-4 l /ha. Zalecana ilość
Zwiększa odporność na czynniki stresowe – wysokie temperatury,
wody: 200-1000 l w zależności od mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin oraz inne niekorzystne warunki.
uprawy i użytego sprzętu. ZaleStymuluje rozwój systemu korzeniowego.
cana ilość zabiegów: 1-4. Termin: Stymuluje metabolizm roślin i powoduje lepsze pobieranie składników odżywczych,
Jesienią, w fazie 4-6 liści. Wiosną zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.
po ruszeniu wegetacji do początku
zawiązywania łuszczyn. Odstąp
między zabiegami: 10-14 dni.

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z.O.O.

Kaishi

L-aminokwasy pochodzenia
roślinnego

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z.O.O.

Shigeki

Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum oraz mikrolelementy

SYNGENTA

Quantis

12-19% węgiel organiczny,
2% aminokwasy, 7% potas,
0,75% wapń

2 l/ha

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13 %, P 5%, K 8%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Radical

Kompleks Seactiv
B 9,2%, Mn 0,4%

3l

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Record

Fertiactyl
K 30%, S 30%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Seactiv Gold

Kompleks Seactiv
B 5,7%, Mo 0,35%

3 l/ha

.
NAWOZENIE 2022

Właściwości produktu. Uwagi

Łagodzenie stresu spowodowanego niskimi temperaturami – lepsze przygotowania do
przezimowania roślin. Zarządzanie stresem suszy i wysokich temperatur – aplikacja na początku kwitnienia rzepaku, gdy zachodzą kluczowe procesy mające wpływ na plon. Wzrost
plonu – zarówno w warunkach stresu jak i wtedy gdy stres nie wystąpi. Wygodne stosowanie: jedna lub dwie aplikacje w zależności od prognozowanego stresu, razem z fungicydem
Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostarcza
niezbędnych substancji pokarmowych oraz regeneruje je po okresie zimowym. Kompleks
Fertiactyl podwyższa aktywność fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Nawóz płynny zawierający B i Mn. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Połączenie Potasu i Siarki z kompleksem antystresowym oraz ukorzeniającym daje też
korzystne koszty tego zabiegu – w jednym przejeździe odżywiamy rośliny i stymulujemy
ich odporność. Zawartość kwasów huminowych i fulwowych w preparacie gwarantuje
urodzajność i żyzność gleby, również dzięki działaniu doglebowemu. Podnosi odporność
roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne.
Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z kompleksem Seactiv. Gwarantuje
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników
pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Dzięki zawartości mikroelementów stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport
asymilatów i produkcję białka. Bor i molibden wpływają na lepsze kwitnienie

77

R Z E PA K
STYMULATORY WZROSTU
Firma

78

Nazwa handlowa

Skład
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%

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B, Mn, Mo, Cu, Zn i Fe z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów,
zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych
składników pokarmowych niezbędnych dla dobrego wigoru roślin. 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

Seactiv Vital
– 954

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 fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa odporność roślin na warunki stresowe. Zawiera dwa niezbędne
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.

TIMAC AGRO

Genaktis

N 9%, P 5%, K 7%
B 0,01%, Cu 0,002%
Fe 0,02%, Mo 0,001%
Wyciąg z alg 30%
Krzemionka

3l / ha

GENAKTIS reguluje ekspresję ponad 2000 genów uczestniczących w 3 głównych funkcjach fizjologicznych odpowiedzialnych za wydajność agronomiczną roślin. Poprawa
fizjologii i fotosyntezy w celu przygotowania rośliny do realizacji jej potencjału genetycznego

TIMAC AGRO

Irys

N 7%, P 9%, K 13%
B 0,01%, Cu 0,002%
Fe 0,04%, Mo 0,001%
Zn 0,002
Zawiera ekstrakty roślinne,
aminokwasy, substancje
humusowe

3l / ha

IRYS szybko i trwale poprawia jakość odżywienia.
Jego wielomiejscowe działanie zapewnia szybkie wchłanianie,
transport i przemianę składników odżywczych w warunkach
optymalnych lub w warunkach stresowych.

UPL POLSKA

ARYAMIN

Azot całkowity (N) , co najmniej 6,0 % (m/m)
Azot amonowy (NH4), co
najmniej 1,8 % (m/m)
Potas (K), co najmniej 0,1%
(m/m)
Magnez (Mg), co najmniej
1,0% (m/m)
Mangan (Mn), co najmniej
0,5% (m/m)
Cynk (Zn), co najmniej 0,5%
(m/m)
Wolne aminokwasy, co najmniej 7,8 % (m/m)

2-4 l/ha
Przed wystąpieniem stresu
abiotycznego oraz w kluczowych
stadiach wzrostu i rozwoju

ARYAMIN jest płynnym stymulatorem wzrostu zawierającym kompleks aminokwasów
pochodzenia roślinnego w połączeniu ze składnikami pokarmowymi. ARYAMIN optymalizuje syntezę chlorofilu, poprawia efektywność wykorzystania azotu oraz łagodzi stres
abiotyczny w niekorzystnych warunkach.

UPL POLSKA

AMINARY

Azot całkowity (N) , co najmniej 6,0 % (m/m)
Azot amonowy (NH4), co
najmniej 1,8 % (m/m)
(K), co najmniej 0,1 % (m/m)
(Mg), co najmniej 1,0 % (m/m)
(Mn), co najmniej 0,5 % (m/m)
(Zn), co najmniej 0,5 % (m/m)
Wolne aminokwasy, co najmniej 7,8 % (m/m)

2-4 l/ha
Przed wystąpieniem stresu
abiotycznego oraz w kluczowych
stadiach wzrostu i rozwoju

AMINARY jest płynnym stymulatorem wzrostu zawierającym kompleks aminokwasów
pochodzenia roślinnego w połączeniu ze składnikami pokarmowymi. AMINARY optymalizuje syntezę chlorofilu, poprawia efektywność wykorzystania azotu oraz łagodzi stres
abiotyczny w niekorzystnych warunkach.

UPL POLSKA

Aminoplant

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

1-1,5 l/ha- wykonać 1-2 zabiegi
w sezonie
Rzepak ozimy- jesień od fazy 4-6
liści, wiosna- ruszenie wegetacji,
wiosna-przed kwitnieniem,
następnie co 10-14dni
Rzepak jary- Wiosna- przed kwitnieniem, 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%
0,6 l/ha
(3g w litrze środka); orto-nitrofenolan sodu-02% (2g w litrze
środka);
5-nitrogwajakolan sodu-01%1g w litrze środka

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) rozpuszczalnego 2 l/ha, 1 zabieg od początku
w wodzie
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) rozpuszczalnego w wodzie

1 l/ha (1-2 zabiegi) jesienią w fazie Rooter został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM, stymuluje
4-6 liści, wiosna po rozpoczęciu
rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację, poprawia pobieranie
wegetacji
składników mineralnych z gleby.

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Patron

Cynk (Zn) 7,5% (m/m)
Azot (N) 7,5% (m/m) w tym
azot amonowy (NH4) Trójtlenek siarki (SO3) 40,5% (m/m)

0,8 l/ha. Do fazy 6-go liścia
włącznie.

4-5 l/ha

Płynny biostymulator nawozowy. Efekty działania: -zwiększenie odporności na czynniki
stresowe np. okresy posuszne
- zwiększona zdolność roślin do pobierania i akumulacji składników pokarmowych
- zwiększoną zawartością chlorofilu, a co za tym idzie zwiększoną intensywnością
fotosyntezy
- końcowym efektem jest wyższy i lepszej jakości plon lub utrzymanie plonu na
dobrym poziome w sytuacji pojawienia się czynników stresowych – np. susza,
chłody, niższe optymalnego nawożenie fosforowo-potasowe
www.vitafer.pl

Nowy rozsiewacz zaczepiany ZG-TS 01
Pojemność zbiornika 7500 l lub 10 000 l. Szerokość robocza do 54 m.
Prędkość robocza do 30 km/h. Zintegrowany system rozsiewu granicznego
AutoTS i automatyczne przełączanie sekcji szerokości
GPS-Switch z 128 sekcjami umożliwia bardzo precyzyjną pracę.
System ważenia online ProfisPro zapewnia nieustanne dostosowywanie
ilości nawozu.Monitorowanie obrazu rozsiewu ArgusTwin pozwala na
perfekcyjny rozdział poprzeczny także przy zmieniających się nawozach
lub niekorzystnych warunkach pogodowych.

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

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk,
dr hab., prof. UP Danuta Sugier
UP Lublin

Magnez i siarka
w żywieniu roślin
Magnez (Mg) i siarka (S) należą do tzw. makroelementów drugorzędnych,
niemniej są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin oraz
tworzenia materiałów zapasowych: białek, tłuszczy i węglowodanów.
Obydwa składniki wpływają w znaczącym stopniu na tworzenie chlorofilu
i asymilację dwutlenku węgla, jak też niektórych enzymów i witamin.
„Odpowiadają” też za przerób azotu w pełnowartościowe białko, bowiem
przy ich niedoborze, azot nie jest w pełni wykorzystany do tworzenia
plonu. Gromadzą się wówczas w roślinach niepożądane, niebiałkowe
formy tego składnika: azotany, aminy, amidy, aminokwasy, które mogą
być dobrą pożywką dla patogenów chorób grzybowych. Obydwa składniki
stosowane są często łącznie w nawozach doglebowych i dolistnych
w postaci siarczanu magnezu.

Magnez – pierwiastek życia
Magnez określany potocznie pierwiastkiem życia, jest
niezbędnym składnikiem pokarmowym nie tylko roślin,
ale też ważnym składnikiem mineralnym dla ludzi
i zwierząt. Jego niedobór w organizmie ludzkim powoduje stany lękowe, szybkie męczenie się, objawy w postaci
„zimnych stóp” i stanów depresyjnych, zaś przy długotrwałym niedoborze mogą wystąpić skurcze mięśni,
zwiększona podatność na choroby nowotworowe oraz
układu krwionośnego, w tym miażdżycę i zawał serca.
Naturalnym sposobem uzupełniania niedoborów magnezu jest spożywanie roślin zawierających zwiększone ilości Mg, przede wszystkim nasion strączkowych, roślin
kapustnych, szpinaku, pieczywa razowego, płatków
owsianych, kaszy gryczanej, orzechów, kakao. W produkcji zwierzęcej objawem niedoboru magnezu jest tężyczka
pastwiskowa, występująca niekiedy przy wiosennym
wypasie bydła. Zachwiane są wówczas w wyniku antagonizmu i niskiej temperatury, proporcje w zielonce pomiędzy potasem (nadmiar), a sumą kationów wapnia i magnezu (niedobór). Objawia się to utratą apetytu, drgawkami
i nerwowością zwierząt, a w skrajnych przypadkach ich
zejściem.
Niedobór magnezu (poniżej 3 mg Mg w 100 g gleby)
występuje najczęściej na lekkich, piaszczystych, zakwaszonych glebach, skąd jest łatwo wymywany. Niemniej
również w glebach zwięźlejszych, wykazujących większą
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zasobność, obserwuje się jego niedobór w roślinach. Przyczyną są wysokie dawki nawozów potasowych, często
także wysokie pH gleby i związana z tym duża zawartość
wapnia, niekiedy też azotu amonowego. Składniki te
ograniczają wykorzystanie magnezu z gleby w wyniku
antagonizmu. Gorsze zaopatrzenie roślin w magnez
występuje także przy niskich temperaturach gleby (poniżej 12º C), suszy, jak też nadmiernych opadach, kiedy
następuje wymywanie Mg, a jeszcze w większym stopniu
siarki, poza zasięg systemu korzeniowego. Stąd więcej
Mg i S znajduje się zwykle w głębszej (15–25 cm), niż
płytszej warstwie profilu glebowego.

Niedobór Mg objawia się perełkowatością
starszych liści
Objawy niedoboru magnezu są często widoczne wiosną w zasiewach zbóż jarych (po wykształceniu 2–3 liści),
które uważane są za rośliny wskaźnikowe. Objawia się to
w postaci ciemniejszych i jaśniejszych skupień chlorofilu
wzdłuż nerwów liścia. Zjawisko to określa się mianem
marmurkowatości lub perełkowatości. W oddali widoczne są place lub pasy żółknących roślin zbóż. W późniejszych fazach rozwojowych, kiedy korzenie wnikają
w głębsze warstwy gleby, objawy te mogą zanikać. Mimo
to zboża w porównaniu z roślinami dwuliściennymi,
mają znacznie mniejsze wymagania w stosunku do
magnezu. Na roślinach dwuliściennych niedobór Mg

Widoczne na roślinach objawy niedoboru
składników, powodują straty w plonach
przekraczające zazwyczaj 20%. Często jednak
objawy są niewidoczne, możliwe do wykrycia
dopiero po analizie chemicznej roślin (m.in.
w roślinach dobrze odżywionych azotem)

objawia się w późniejszym okresie, w postaci chlorozy
(przejaśnień) pomiędzy nerwami starszych liści. Należy
dodać, iż widoczne na roślinach objawy niedoboru składników, powodują straty w plonach przekraczające zazwyczaj 20%. Często jednak są one niewidoczne, tzw. utajone
(spotykane m.in. w roślinach dobrze odżywionych azotem), możliwe do wykrycia po analizie chemicznej roślin.
Straty w plonach są wówczas mniejsze, ale zauważalne.
Magnez pobierany jest przez rośliny w całym okresie
wegetacji, choć w największych ilościach podczas intensywnego przyrostu masy roślinnej, w przypadku ozimych
form zbóż i rzepaku, w kwietniu i maju. Wysokie zapotrzebowanie na magnez wykazują: burak cukrowy, kukurydza, rzepak, tytoń, chmiel, ale też inne wysokoplonujące rośliny, w tym zboża, co obrazuje załączona tabela.

Siarka niezbędna w gospodarce azotowej
roślin
Dawniej najważniejszym źródłem zaopatrzenia roślin
w siarkę były zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem
siarki (SO2), w wyniku spalania zasiarczonego węgla. Nie
zalecano wówczas dodatkowego nawożenia tym składnikiem. Obecnie w wyniku instalacji urządzeń odsiarczających, niewielkie ilości siarki przedostają się do atmosfery.
Nie jest więc z tego powodu zanieczyszczane środowisko
i degradacja gleb, powodowana ich zakwaszeniem przez
związki siarki. Jednak w niewielkim stopniu zaspokajane
są też potrzeby pokarmowe roślin, bowiem z opadem
atmosferycznym przedostaje się obecnie do gleby 4–15 kg
S/ha rocznie, dawniej nawet do 100 kg. 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
efektywność nawożenia tym składnikiem, nie tylko
roślin siarkolubnych, ale też zbóż. Niedobór siarki spotykany jest najczęściej: w gospodarstwach uzyskujących
wysokie plony, głównie w uprawach rzepaku, poza tym
na glebach lekkich, piaszczystych, łatwo przepuszczalnych oraz ubogich w związki próchniczne.
Siarka wchodzi w skład białek, a ściślej aminokwasów
siarkowych (metioniny, cystyny i cysteiny), decydujących
o zawartości i wartości biologicznej białka. Jej niedobór
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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. W wyniku jej niedoboru zakłócona
jest gospodarka azotowa roślin, dlatego przy układaniu
dawek nawozowych, istotne są właściwe proporcje między tymi składnikami. Dzięki siarce sprawniej przebiega
także tworzenie ligniny, która wzmacnia tkankę mechaniczną roślin, przeciwdziałając wyleganiu. Dobre zaopatrzenie roślin w siarkę zwiększa też odporność roślin na
choroby i szkodniki. Wnoszenie siarki na część nadziemną roślin w wyniku dokarmiania dolistnego ogranicza
rozwój patogenów chorób grzybowych, zwłaszcza mącz-

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 efektywność nawożenia
tym składnikiem, nie tylko roślin
siarkolubnych, ale też zbóż.
niaka właściwego.. Z kolei nadmiar siarki powoduje gromadzenie w nasionach rzepaku szkodliwych dla zwierząt
glukozynolanów, które po ekstrakcji oleju z nasion, pozostają w śrucie poekstrakcyjnej, wykorzystywanej do celów
pastewnych.

Wymagania roślin względem siarki są
zróżnicowane
Przyjmuje się, iż orientacyjne dawki siarki (S) powinny być zależne od wnoszonej dawki azotu (N), pod siarkolubny rzepak – przeciętnie 1/4 dawki N, zaś pod zboża
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od 1/6 do 1/8 dawki N (najwięcej pod pszenicę). Dawkę
siarki można też ustalać na podstawie przewidywanych
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.
Doglebowo siarka stosowana jest zwykle w nawozach
wieloskładnikowych, choć ze względu na niską zawartość, nie zawsze zabezpieczają one potrzeby pokarmowe
roślin w ten składnik. Pod względem wymagań roślin
w stosunku do siarki (zależnych także od wielkości
plonu) można je podzielić na trzy grupy:
• o bardzo dużym potrzebach (ponad 50 kg S z 1 ha).
Należą do nich rośliny z rodziny kapustowatych
(różne gatunki kapust, rzepak, gorczyce, kalafior, brokuł, rzodkiew, rzodkiewka, jarmuż) i amarylkowatych
(cebula, czosnek, por);
• o dużych potrzebach, pobierające od 25 do 50 kg S.
Są to rośliny z rodziny bobowatych (lucerny, koniczyny, strączkowe) oraz burak i kukurydza;
• o niewielkim zapotrzebowaniu – od 15 do 25 kg S
z 1 ha. Należą do nich trawy łąkowe, podstawowe
zboża, ziemniak, tytoń.
Rośliny wykazują skłonność do luksusowego pobierania siarki z gleby, czyli ponad swoje potrzeby pokarmo-

Rośliny wykazują skłonność do
luksusowego pobierania siarki
z gleby, czyli ponad swoje potrzeby
pokarmowe. Dlatego nie powinna być
stosowana w nadmiarze, gdyż może
niekorzystnie oddziaływać na rośliny
i glebę.

Pobieranie magnezu (MgO) i siarki (S) przez rośliny z podanym plonem
Rośliny
Pszenica

Plony
w t/hax
5–8

MgO
w kg /ha
30–40

S
w kg/ha
20–30

Kukurydza
(ziarno)
Rzepak

6–10

54–85

25–40

3,5–5

35–50

52–60

Bobik

3,5–5

18–25

35–45

Groch

2,5–5

15–30

25–45

Burak cukrowy

50–80

70–100

32–45

Ziemniak

20–40

15–25

15–25

Trawy (zielonka)

40–60

28–40

18–25

Koniczyna
(zielonka)
Chmiel

40–60

28–40

30–40

2–3

40–55

24–30

Tytoń

2,5–4

50–70

20–30

wraz ze wzrostem plonu pobranie składnika w przeliczeniu na jednostkę plonu zmniejsza się

x
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we. Dlatego nie powinna być stosowana w nadmiarze,
gdyż może niekorzystnie oddziaływać na rośliny i glebę,
powodując jej zakwaszenie i niszczenie struktury, w wyniku czego gleba staje się zlewna i wykazuje skłonność do
zaskorupiania. Nadmiar siarki oddziałuje też antagonistycznie w stosunku do molibdenu, ograniczając jego
przyswajalność. Molibden warunkuje m.in. przemiany
związków azotowych w roślinach, a więc podobnie jak
siarka.
Objawy niedoboru siarki podaje się zwykle na przykładzie rzepaku. W odróżnieniu od innych makroelementów (N, P, K i Mg), jej niedobór widoczny jest w pierwszej
kolejności na młodszych liściach, w postaci ich chlorozy
(żółtych przejaśnień) między nerwami liści. Liście są
mniejsze, wyprostowane, sztywne i kruche. Podczas
wzrostu łodygi, deformują się, zwijają do środka, przybierając łyżeczkowaty kształt o marmurkowatej barwie.
W okresie kwitnienia uwagę zwraca niewielka liczba
zawiązanych kwiatów, których płatki przybierają bladożółty lub białawy kolor, co powoduje, iż są gorzej oblatywane przez owady zapylające. Następstwem tego jest
redukcja łuszczyn oraz zawiązanych nasion. Nie zawsze
jednak objawy te występują w tak drastycznej postaci,
często nie są widoczne, bądź objawiają się mniej wyraźnie. Dodatkowe i w miarę wczesne zasilenie roślin tym
składnikiem (w trakcie wegetacji) likwiduje w pewnym
stopniu, niekiedy dużym (zwłaszcza po opadach deszczu), niedobór siarki i istotnie zwiększa plony nasion.
Niedobór siarki na roślinach może być mylony z niedoborem azotu (w obydwu przypadkach żółknące liście). Jednak niedobór azotu widoczny jest w pierwszej kolejności
na starszych liściach, podczas gdy siarki na młodszych.
Błędna diagnoza i związany z tym wzrost dawek azotu,
pogłębia ten kryzys
Siarka jako składnik pokarmowy roślin pobierana jest
przez korzenie z gleby w postaci anionu siarczanowego
– SO4 (główne źródło), jak też poprzez liście z atmosfery,
wówczas w postaci gazowej, czyli SO2. Przy deficycie
siarki siarczanowej w roztworze glebowym, w ten sposób
rośliny mogą pokrywać znaczne ilości swoich potrzeb
pokarmowych, oczywiście jeśli występuje w powietrzu,
bądź dostanie się do gleby w postaci tzw. kwaśnego deszczu. Siarka w glebie pochodzi głównie z mineralizacji
związków organicznych, w tym nawozów naturalnych
i resztek pożniwnych.

Magnez i siarka w oborniku i nawozach
mineralnych
Obornik zawiera średnio 0,19% MgO i 0,08% siarki
(S), stąd w przeciętnej dawce 30 t/ha tego nawozu, dostarcza się do gleby 57 kg MgO i 24 kg S. Z tej puli rośliny
wykorzystają w pierwszym roku 20–40% (w większym
stopniu magnez) oraz podobne ilości magnezu w drugim
i trzecim roku. Z kolei siarka, zwłaszcza na lżejszych glebach jest tracona, głównie w wyniku wymycia. Znacznie
większe ilości magnezu i siarki zawiera pomiot ptasi (do
0,7% MgO i 0,22% S), który z kolei zalecany jest w mniejszych dawkach (10–15 t/ha).
Przy niskiej zasobności gleby w magnez i jej kwaśnym
odczynie, celowe jest wapnowanie gleby wapnem magnezowym, np. drobno zmielonym dolomitem, nawozem

GoudenKorrel® to renomowana polska firma nawozowa wykorzystująca unikatowe właściwości polihalitu. Skała ta powstała około 260 milionów lat temu i zawiera wysokie stężenia
potasu, siarki, magnezu oraz wapnia występujących w postaci łatwo rozpuszczalnych i szybko
przyswajalnych siarczanów. Firma GoudenKorrel® przy współpracy brytyjskich, niemieckich,
holenderskich i polskich naukowców, agronomów, technologów, rolników i górników opracowała gamę wieloskładnikowych nawozów mineralnych o nazwie: Belenus®, Vervactor® oraz
PKSplus™. Wszystkie nawozy produkowane są z wykorzystaniem G2D Nodens Technology™ czyli wielostopniowego rozpylenia surowców do poziomu kilkudziesięciu mikronów,
separacji aktywnych cząstek, ich zmieszania i agregacji. Każda granula nawozu jest zaopatrzona w inteligentny system aktywacji i rozpadu, dzięki czemu produkty charakteryzują się
całkowitą rozpuszczalnością i szybkim działaniem. Nawozy linii GoudenKorrel® odznaczają
się najwyższymi parametrami użytkowymi oraz pozwalają na osiągnięcie istotnych oszczędności w uprawie towarowej. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia na swoich polach jakości
naszych nawozów. Oto krótka charakterystyka poszczególnych produktów:

VERVACTOR®

jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym o wysokiej zawartości
potasu, który w połączeniu z siarką, wapniem oraz magnezem sprawia, że nawóz doskonale
nadaje się do zastosowania w większości roślin uprawnych. Vervactor® aktywizuje fotosyntezę roślin, syntezę węglowodanów, białek i tłuszczów. Wspomaga termiczność roślin. Dzięki
potasowi zawartemu w nawozie rośliny akumulują witaminy oraz polepsza się jakość cukrów.
Pełna rozpuszczalność potasu w postaci siarczanowo-chlorkowej i dodatku wapnia powoduje, że brak jest efektu zasolenia i zakwaszenia gleby. Przyspiesza wzrost roślin i jakość
tworzących się tkanek, a pobudzony system korzeniowy wzmaga zdolność transportu tkanek
pokarmowych. Do stosowania w uprawach rolniczych i warzywniczych, przed siewem roślin
lub pogłównie na dwa tygodnie przed ruszeniem wegetacji.
Skład: K2O – 32,6% ,SO3 – 22,6%, CaO – 9,06, MgO – 2,89%.

BELENUS®

to wieloskładnikowy nawóz mineralny o wysokiej zawartości siarki, potasu,
wapnia oraz magnezu. Jest otrzymywany z naturalnej skały i doskonale odpowiada na niedobory siarki w polskich glebach. W prawidłowym nawożeniu roślin, poza pierwiastkami N,
P, K , należy zastosować m.in. siarkę, magnez oraz wapń. Belenus® Calcium Plus jest w pełni rozpuszczalny, nie powoduje zasolenia i zakwaszenia gleby i jest unikatowym źródłem
ekologicznego potasu. Polecany do zastosowania na każdym rodzaju gleb, w szczególności
na glebach lekkich, narażonych na wymywanie składników oraz w rolnictwie ekologicznym.
Belenus® zwiększa zawartość chlorofilu, aktywację enzymów i procesów fotosyntezy. Wysoki udział siarki w postaci siarczanowej zwiększa pobieranie azotu, polepsza strukturę błon
komórkowych oraz usprawnia oddychanie. Zalecany do stosowania przedsiewnego oraz
pogłównego dla wszystkich roślin uprawnych, a także dla upraw o wysokich wymaganiach
względem siarki np. rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy czy warzyw.
Skład: SO3– 47%, K2O – 13,7, CaO – 17,3, MgO – 5,41

PKSplus™ to wieloskładnikowy naturalny nawóz mineralny o doskonale zbilansowanym
składzie fosforu, potasu, siarki, wapnia, magnezu i sodu. Jest w pełni rozpuszczalny. Obniżona zawartość chlorków przy braku efektu zakwaszenia i zasolenia gleby sprawia, że jest
szybko pobierany przez rośliny. Precyzyjnie dobrane składniki mineralne stymulują wzrost
korzeni, liści, formowanie się kwiatów i nasion. Nawóz ten jest szczególnie polecany w uprawach roślin o dużym zapotrzebowaniu na potas oraz siarkę np. burak cukrowy, rzepak, ziemniaki, w warzywach takich jak: kapusta, cebula, por, kalafior i brokuł, groch i fasola. Wszystkie
składniki są dobrze rozpuszczalne w wodzie, a nawóz można stosować na wszystkich typach
gleb niezależnie od ich zwięzłości i zakwaszenia. PKSplus przeznaczony jest do stosowania
przed siewem i sadzeniem rozsady warzyw.
Skład: P2O5 – 11,4, K2O – 22%, SO3 – 19,9% ,MgO – 4%, CaO – 14,9%, Na2O – 1,6%.
Wybierając nawozy firmy GoudenKorrel® pozostajesz w symbiozie z naturą i nie zakłócasz
jej harmonii. Wykorzystywana przez nas technologia produkcji nawozów G2D Nodens
Technology™ gwarantuje niemal podwójną moc działania polihalitu. Nie zapewniamy Cię,
że jako jedyni dostrzegamy siłę zawartą w polihalicie, ale tylko my zaczynamy tam, gdzie
inni kończą.

Więcej informacji:

607 777 111
kontakt@goudenkorrel.com
/ niderlandzkasztukarolnictwa

Wap-Mag, ale też wielu innymi. Na ogół niewielkie ilości
magnezu i siarki zawiera większość nawozów wieloskładnikowych, jednak przy niskiej zasobności gleby w te
składniki, nie zaspokoją one potrzeb pokarmowych roślin.
Przy prawidłowym odczynie gleby, zalecany jest siarczan
magnezu, np. w postaci: kizerytu (zawiera 25% MgO
i 20% S), doglebowej formy siarczanu magnezu (21%
MgO i 12% S) lub nawozu MagSul (18% MgO i 15,2% S).
Różnią się one nie tylko zawartością magnezu i siarki, ale
też ceną i efektywnością działania w zróżnicowanych
warunkach glebowych. Biorąc te fakty pod uwagę, na
gleby o pH powyżej 6,5 polecić można kizeryt, zaś przy
pH poniżej 6,5 dwa pozostałe. Pod rośliny jare przed
pierwszymi uprawkami wiosennymi, w dawce 150–250
kg/ha, w zależności od zasobności gleby i rodzaju nawozu. Pod oziminy ich dawki powinny być o 50 kg większe,
w rozbiciu na dawkę jesienną (1/3) i wiosenną (2/3).
Spośród doglebowych nawozów mineralnych znaczne
ilości siarki (S) zawierają siarczany: amonu (24%), potasu
(18%), magnezu (podano wyżej) i wapnia, czyli gipsu,
dostępnego na naszym rynku pod nazwą AgroSul Ca (17%
S). Siarkę zawiera też superfosfat pojedynczy (12%), saletrosan (13%), a także w niewielkiej ilości RSM S (3%).
Siarkę można też wnosić do gleby w postaci czystej (pierwiastkowej), w nawozie Wigor S (ponad 90% S), a także
w licznych nawozach wieloskładnikowych. Pod rośliny jare
nawozy siarkowe powinny być stosowane głównie wiosną,
bądź z podziałem na dawkę jesienną (superfosfat, AgroSul
Ca i Wigor S) i wiosenną (pozostałe). Asortyment nawozów
siarkowych jest więc duży. Należy jednak przestrzec, jak
wcześniej wspomniano, przed nadmierną dawką siarki,
gdyż może negatywnie oddziaływać na glebę i rośliny.
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Magnez i siarka w okresie wegetacji
roślin mogą być też stosowane dolistnie
w postaci jedno- lub 7-wodnego
siarczanu magnezu, SiarkoMagu,
AminoMagu Activ C+ oraz licznych
nawozów wieloskładnikowych.

Magnez i siarka w okresie wegetacji roślin mogą być
też stosowane dolistnie w postaci jedno- lub 7-wodnego
siarczanu magnezu, SiarkoMagu, AminoMagu Activ C+
oraz licznych nawozów wieloskładnikowych. Jednowodny siarczan magnezu zawiera 23% MgO i 18,4% S,
zaś 7-wodny 16% MgO i 12,8% S. Jednowodny zaleca się
w 2,5–3% stężeniu, a więc 2,5–3 kg nawozu w przeliczeniu na 100 l wody, zaś 7-wodny w 5%. Obok wyższej
zawartości magnezu i siarki, zaletą jednowodnego siarczanu magnezu jest ocieplenie sporządzanego roztworu,
co ma istotne znaczenie po dodatku mocznika, który oziębia sporządzany roztwór nawozów. Siarka jest wprawdzie
makroelementem słabo przyswajalnym z części nadziemnej roślin, ale po naniesieniu na liście, chroni je przed
patogenami chorób grzybowych, zaś po spłukaniu przez
deszcz, dość łatwo przemieszcza się do korzeni, a więc
nie jest tracona.

dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. uczelni
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biostymulatory

– szansą współczesnego rolnictwa
Cały czas poszukuje się innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu
otrzymywanie wysokich plonów o dobrych parametrach jakościowych.
Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że stosowanie tradycyjnych metod
agrochemicznych nie doprowadzi do znacznego postępu w produkcji
roślinnej. Coraz chętniej sięga się więc po preparaty z grupy biostymulatorów.

N

abiera to szczególnego znaczenia ze względu na postępujące
zmiany klimatyczne i zagrożenia środowiskowe przy jednoczesnym
wycofywaniu z rynku wielu substancji czynnych. W związku z tym każde
dodatkowe działanie, które może
wzmocnić rośliny i zwiększyć ich
odporność na czynniki stresowe
nabiera coraz większego znaczenia.
Dlatego też międzynarodowe i polskie koncerny już dziś inwestują
olbrzymie kwoty w nowe rozwiązania biotechnologiczne, które mogą
być wykorzystywane w produkcji
roślinnej.

ściowych, niż gwarantują im to tradycyjnie stosowane metody agrotechniczne.
Dodatkowo proces produkcji
roślinnej powinien także uwzględnić
w swoich działaniach czynnik pozaprodukcyjny, czyli minimalizowanie
zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Można to osiągnąć między
innymi poprzez zwiększenie efektywności pobierania składników
pokarmowych przez rośliny i ograniczenie ich strat, co również można
w wielu przypadkach uzyskać dzięki
racjonalnemu stosowaniu substancji
biostymulujących.

Biostymulacja w prawidłowej strategii uprawy roślin

Stresy roślinne

Jednym z głównych elementów
prawidłowo prowadzonej agrotechnik jest zapewnienie roślinom w czasie wegetacji optymalnych warunków wzrostu i rozwoju. W tym celu
warto sięgać po biostymulatory, stanowiące dla rośliny realną pomoc
w walce ze stresami abiotycznymi
czy biotycznymi, jak również w racjonalnym gospodarowaniu zasobami
glebowymi. Biostymulacja roślin,
poza prawidłową technologią nawożenia i ochroną, stanowi jeden z elementów nowoczesnej uprawy. Biostymulatory powinny być stosowane
szczególnie przez producentów dążących do otrzymania wyższych plonów o lepszych parametrach jako-
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Rośliny w okresie wegetacji narażone są na działanie wielu czynników stresowych, takich jak choroby
grzybowe, bakteryjne, wirusowe
i szkodniki oraz stresy abiotyczne,
w tym wysokie i niskie temperatury,
niedobory bądź nadmiary wody,
niskie pH gleby i zasolenie. W sytuacji wystąpienia czynnika stresowego rośliny starają się go jak najszybciej przezwyciężyć, głównie poprzez
przekierowanie swoich procesów
biochemicznych na walkę ze stresem. Tym samym dochodzi do ograniczenia wzrostu i rozwoju roślin,
co w konsekwencji prowadzi do
zmniejszenia plonowania i obniżenia parametrów jakościowych
plonu.

Zubożenie gleb w substancję
organiczną
Intensywna produkcja roślinna
dodatkowo doprowadziła w wielu
miejscach do deficytu składników
pokarmowych oraz radykalnie wpłynęła na obniżenie żyzności gleb
w efekcie zmniejszenia zawartości
materii organicznej. Gleby o niskiej
zawartości substancji organicznej
wykazują gorsze parametry fizykochemiczne oraz właściwości biologiczne.
Dochodzi w nich do zmniejszenia
pojemności sorpcyjnej oraz pogorszenia właściwości powietrzno-wodnych
i zwiększenia ich podatności na
zagęszczenie. Słabe warunki wodne
takich gleb z jednej strony ograniczają
pobieranie składników pokarmowych
przez rośliny, zaś z drugiej wpływają
na straty, które stanowią potencjalne
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Dlatego też w celu utrzymania
dodatniego bilansu glebowej materii
organicznej należy sięgać po preparaty z grupy biostymulatorów poprawiające właściwości gleb, przy jednoczesnym wpływie na odbudowę materii organicznej.

Biostymulatory – czym są?
Na podstawie Ustawy o nawozach i nawożeniu z 10 lipca 2007
roku, stymulatorem wzrostu jest
związek organiczny lub mineralny
lub jego mieszaniny, wpływające
korzystnie na rozwój roślin lub inne
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procesy życiowe roślin, z wyłączeniem regulatora wzrostu będącego
środkiem ochrony roślin w rozumieniu przepisów o ochronie roślin. Jako
ten ostatni rozumie się środki wpływające na procesy życiowe roślin, na
przykład poprzez substancje działające regulująco na roślinę, inne niż
substancje odżywcze.
Zgodnie z tą definicją, biostymulatorami są związki przeznaczone do
stosowania dolistnego na rośliny lub
doglebowo w strefę korzeniową
w celu poprawy wykorzystania przez
nie składników pokarmowych.
Zawierają substancje aktywne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, a ich oddziaływanie na rośliny
wiąże się ze stymulacją ich wzrostu
oraz zwiększeniem odporności na
stres i przyspieszeniem procesów
regeneracji. W znaczeniu rolniczym
biostymulatory są preparatami mającymi pozytywny wpływ na wzrost
i plonowanie roślin oraz poprawę
parametrów jakościowych, ale nie
mają działania nawozowego. Zadaniem biostymulatorów jest sterowanie i przyspieszanie procesów życiowych, stymulacja rozwoju korzeni,
łodyg i liści do bardziej efektywnego
wykorzystania warunków środowiskowych. Wspomagają rozwój roślin,
na przykład poprzez regulację procesu fotosyntezy, a także wspierają
w roślinach procesy pobierania
i transportu wody wraz z substancjami pokarmowymi. Jednym z celów
stosowania biostymulatorów jest
zmniejszenie wrażliwości roślin na
stresy biotyczne i abiotyczne, w tym
między innymi stresy termiczne
i suszę. Z punktu widzenia poprawy
parametrów jakościowych roślin
i ochrony środowiska ważnym aspektem stosowania biostymulatorów jest
ich wpływ na ograniczenie wrażliwości roślin na choroby grzybowe
i bakteryjne. Stosowanie biostymulatorów jest szczególnie skuteczne
w przypadku uprawy roślin w niekorzystnych warunkach siedliskowych.
Natomiast zastosowanie biostymulatora w przypadku roślin zdrowych
uprawianych w dobrych warunkach
siedliskowych, zmienia metabolizm
roślin, które stają się silniejsze i bardziej odporne na pojawiające się
w ich otoczeniu sytuacje stresowe.
Stąd też stosowanie doglebowe lub
aplikacja pozakorzeniowa substancji
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W celu utrzymania dodatniego bilansu glebowej
materii organicznej należy sięgać po preparaty
z grupy biostymulatorów poprawiających właściwości
gleb, przy jednoczesnym wpływie na odbudowę
materii organicznej.
biostymulujących może w istotny
sposób zapobiegać obniżeniu plonów. W Polsce w ostatnim okresie
w uprawach rolniczych, ogrodniczych i warzywniczych coraz częściej wykorzystywane są biostymulatory produkowane na bazie ekstraktów z glonów, chitozanu, aminokwasów, kwasów humusowych i huminowych oraz krzemu, wanadu czy
tytanu.

Biostymulacja roślin na bazie ekstraktów z alg
Zastosowanie ekstraktów glonowych w uprawie roślin wpływa
korzystnie na zwiększenie plonowania, co wynika między innymi z wyższej odporności roślin na niesprzyjające warunki środowiskowe. Ważną

zaletą stosowania ekstraktów z alg
jest zwiększenie odporności roślin na
szkodniki i patogeny oraz poprawa
efektywności wykorzystania składników pokarmowych z gleby. Aplikacja
ekstraktów prowadzi również do
naprawy szkód wywołanych przez
owady, a także choroby bakteryjne
i grzyby. Należy podkreślić, że ekstrakty z alg są bezpieczne dla środowiska, stąd też stanowią doskonałą
alternatywę dla syntetycznych stymulatorów wzrostu, których stosowanie najczęściej nie pozostaje obojętne dla środowiska naturalnego.
Już od czasów starożytnych,
szczególnie w rejonach przybrzeżnych, algi brunatne (brunatnice) były
wykorzystywane do celów rolniczych. Jednak dopiero opracowanie
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technologii upłynniania dało możliwość wykorzystania brunatnic na szerszą skalę. Algi morskie są
bogate w makro- i mikroelementy niezbędne do
wzrostu i rozwoju roślin oraz są źródłem aminokwasów, kwasów tłuszczowych i witamin. Wyciągi
pozyskiwane z glonów zawierają wiele fitohormonów wykazujących stymulujący efekt na wzrost
i plonowanie roślin. Wszystkie zawarte w ekstraktach z alg składniki wykazujące działanie bioaktywne sterują wzrostem i rozwojem roślin oraz warunkują zwiększanie ich odporności.
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Korzystna rola fitohormonów
roślinnych
Obecne w ekstraktach z alg hormony roślinne
stanowią grupę endogennych związków, które
w niskich stężeniach efektywnie kształtują procesy
fizjologiczne roślin. Wśród fitohormonów, określanych często mianem regulatorów wzrostu, w algach
morskich występują auksyny, cytokininy, gibereliny, kwas abscysynowy oraz etylen. Najczęściej jako
źródło substancji biostymulujących wykorzystywane są ekstrakty z brunatnic (Ascophyllum nodus,
Ecklonia maxima, Saragassum sp.), krasnorostów
(Corralina mediterranea, Jania rubens, Pterocladia
pinnata) oraz zielenic (Cladophora dalmatica, Enteromorpha intestinalis, Ulva lactuca). W zależności
od gatunku alg, zmienia się ilość zawartych w nich
cytokinin oraz proporcja w stosunku do innych hormonów roślinnych, co skutkuje niejednakowym
efektem oddziaływania ekstraktów otrzymanych
z poszczególnych gatunków glonów.
W każdej roślinie występuje pięć hormonów
wzrostowych działających na zasadzie równowagi,
co oznacza, że zakłócenia w biosyntezie jednego
z nich wpływają na aktywację lub dezaktywację
innego fitohormonu. Biostymulujące działanie ekstraktów z glonów jest między innymi związane
z obecnością w nich dużych ilości hormonów roślinnych, a zwłaszcza cytokinin, które uczestniczą
w regulacji podziałów komórkowych, przez co mają
wpływ na wzrost roślin i ich spoczynek. Stymulują
kiełkowanie nasion oraz ograniczają procesy starzenia się poprzez hamowanie rozkładu białek. Odgrywają również ważną rolę w transporcie asymilatów.
Zastosowanie ekstraktów z alg zwiększa poziom
cytokinin zarówno w korzeniach, jak i w częściach
nadziemnych, w tym również w organach generatywnych. Wyciągi z alg stymulują rozwój systemu
korzeniowego, przy czy efekt ten jest największy
w przypadku roślin młodych. Aplikowane doglebowo, jak i dolistnie, wpływają zarówno na zwiększenie stosunku masy korzeni do części nadziemnych,
jak również na gromadzenie biomasy. Zwiększają
także mobilizację cytokinin z korzeni do powstających owoców. Obecne w ekstraktach z alg auksyny
biorą udział we wszystkich procesach życiowych
rośliny, stąd też uważa się je za najważniejszą grupę
hormonów roślinnych. Auksyny odpowiedzialne są
za wzrost elongacyjny komórek roślinnych, determinację wierzchołkową, tworzenie zawiązków korze-
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niowych, podziały komórkowe i ruchy
roślin. Do podstawowych funkcji
giberelin zalicza się z kolei indukowanie kiełkowania nasion, regulację
wzrostu, przerywanie stanu spoczynku pąków, jak również stymulację
kwitnienia i zawiązywania owoców.
Natomiast kwas abscysynowy i etylen
są odpowiedzialne za odpowiedź
roślin na czynniki stresowe. Dodatkowo kwas abscysynowy reguluje kiełkowanie nasion.

Ekstrakty z alg cennym
źródłem substancji
bioaktywnych
Algi brunatne, poza fitohormonami, są również cennym źródłem
innych substancji bioaktywnych stymulujących wzrost roślin. Zawierają
one między innymi laminarynę, alginiany (sole kwasu alginowego), betainy i proliny. Laminaryna obecna
w algach brunatnych jest polisacharydem, pełniącym funkcję materiału
zapasowego oraz wpływającym na
stymulację naturalnej odporności
roślin. Uczestniczy również w aktywacji genów odpowiedzialnych za
syntezę białek związanych z patogenezą. Alginiany z kolei są składnikiem
ścian komórkowych, tworzą struktury
wiążące wodę i tym samym zapobiegają wysuszeniu roślin. Natomiast
główną funkcją zawartej w algach
betainy jest ochrona komórek oraz ich
wielkocząsteczkowych komponentów
przed działaniem stresu osmotycznego. Wpływa ona na utrzymanie prawidłowej osmoregulacji podczas przepływu wody do środka, jak również
na zewnątrz komórki, tym samym
przyczyniając się do prawidłowej
budowy oraz integralności błon
komórkowych oraz aparatu fotosyntetycznego roślin. Obecna w algach
betaina chroni chloroplasty przed
degradacją oraz w warunkach silnego
zasolenia środowiska glebowego stabilizuje funkcjonowanie fotosystemu
II, biorącego udział w procesie fotosyntezy. Ważną funkcją betainy jest jej
korzystne oddziaływanie na ochronę
roślin przed stresem temperaturowym. Natomiast zawarta w ekstraktach z alg prolina jest w roślinach
markerem reakcji na czynniki stresowe, jak również reguluje gospodarkę
wodną roślin, a także wpływa na
poprawę płodności pyłku oraz zawiązywania owoców.
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Biostymulatory nie stanowią ani środków ochrony
roślin, ani też nawozów, a ich stosowanie nie
może w żadnym stopniu zastąpić nawożenia czy
też ochrony roślin. Jednak substancje te korzystnie
oddziałują na ogólną kondycję roślin, a także
mogą stymulować wytwarzanie odporności roślin
w warunkach stresowych.

Biostymulatory na bazie
chitozanu
Chitozan stanowi całkowicie biodegradowalny związek pochodzenia
naturalnego, który otrzymuje się
z chityny, będącej materiałem budulcowym skorupiaków, owadów, grzybów i bakterii. Zaletą chitozanu jest
jego korzystny wpływ na ograniczenie rozwoju chorób u roślin. Dodatkowo stymuluje on wzrost i rozwój
roślin oraz wpływa na jakość tworzonych kwiatów.

Dobroczynne działanie
biostymulatorów na bazie
aminokwasów
Obecne na rynku biostymulatory
są również cennym źródłem wielu
aminokwasów. W obrębie biostymulatorów występują hydrolizaty białkowe, które zawierają mieszaninę
peptydów i aminokwasów oraz preparaty tworzone na bazie wolnych
aminokwasów. Stymulujący wpływ
hydrolizatów białkowych na rośliny
polega głównie na usprawnieniu
metabolizmu węgla i azotu w roślinach. Wolne, lewoskrętne aminokwasy dostarczone roślinom wpływają
między innymi na regulację pobierania z gleby azotu. Aplikacja roślinie
gotowych aminokwasów dostarcza
im dużej porcji energii, która jest niezbędna zarówno do pobudzenia
wzrostu i rozwoju, jak również łagodzenia skutków czynników stresowych. Zmniejsza również nakład
energii niezbędny do przyswajania
azotu oraz wpływa na szybsze przezwyciężenie stresu bez obniżenia
plonu. Aminokwasy zwiększają tolerancję roślin na stres (między innymi
suszę, nadmiar wody, przymrozki)
oraz poprawiają ich odporność na
choroby i szkodniki. Aminokwasy są
składnikiem enzymów, które uczest-

niczą w wielu istotnych procesach
metabolicznych. Wpływają na zwiększenie głębokości systemu korzeniowego oraz ilości włośników korzeniowych, co skutkuje lepszym zaopatrzeniem roślin w wodę i składniki
pokarmowe. Aminokwasy poprawiają gospodarkę wodną roślin w efekcie
lepszego działania aparatów szparkowych oraz poprzez wzrost zawartości
chlorofilu i powierzchni asymilacyjnej intensyfikują proces fotosyntezy
u roślin. Poza tym zwiększają tolerancję roślin na zanieczyszczenia
gleb metalami ciężkimi.

Biostymulujące działanie
aminokwasów
Występujący w biostymulatorach
kwas asparginowy, treonina i fenyloalanina wpływają na stymulację kiełkowania nasion. Z kolei arginina jest
niezbędna do zapoczątkowania
podziałów komórkowych w tkankach
roślinnych, wpływa na rozwój systemu korzeniowego i zwiększa odporność roślin na niskie temperatury
oraz podnosi efektywność procesu
fotosyntezy poprzez stymulację syntezy chlorofilu. Podobnie tyrozyna
jest również niezbędna do efektywnego prowadzania przez rośliny procesu fotosyntezy. Z kolei seryna,
tryptofan oraz walina stanowią prekursory auksyn oraz wpływają na
różnicowanie się tkanek ksylemu,
który odpowiada za przewodzenie
wody w roślinach.
Glicyna i kwas glutaminowy stanowią podstawowe substraty w procesach powstawania tkanek roślinnych, jak również w syntezie chlorofilu, co zwiększa ilości cukrów tworzonych w procesie fotosyntezy. Poza
tym kwas glutaminowy stymuluje
wzrost i kiełkowanie roślin oraz jest
niezbędny do powstawania innych

aminokwasów i białek, jak również
stanowi rezerwę azotu organicznego.
Alanina stymuluje syntezę chlorofilu, a także odgrywa istotną rolę
w indukowaniu naturalnej odporności roślin na choroby oraz zwiększa
ich odporność na chłód. Prolina
wpływa na spójność ścian komórkowych i utrzymanie równowagi wodnej roślin oraz chroni błony i białka
przed niekorzystnym działaniem
wysokich stężeń jonów nieorganicznych, co zapobiega ich denaturacji
i stresom wodnym. Natomiast glicyna i lizyna są czynnikami chelatującymi metale ciężkie. Dodatkowo glicyna, betaina oraz prolina wykazują
ochronne działanie na błony komórkowe, białka i enzymy szczególnie
w warunkach wysokich temperatur
oraz silnego nasłonecznienia.

w wodę i składniki pokarmowe. Stymulują kiełkowanie nasion oraz
zwiększają ich żywotność, jak również korzystnie wpływają na rozwój
siewek. Wspomagają proces fotosyntezy i intensyfikują enzymy roślinne
oraz działają jako katalizatory procesów biologicznych. Wpływają na
zwiększenie kondycji roślin i ich
odporności na stresy biotyczne i abiotyczne. Kwasy humusowe korzystnie
oddziałują na parametry jakościowe
plonu, miedzy innymi poprzez
wpływ na tworzenie aminokwasów,
węglowodanów
czy
witamin,
a w przypadku owoców i warzyw
zwiększają ich zdolności przechowalnicze.

Biostymulatory na bazie
kwasów humusowych

Kwasy humusowe odgrywają
ważną rolę w kształtowaniu parametrów glebowych, gdyż stanowią naturalny komponent próchnicy glebowej, wpływając na poprawę właściwości fizycznych, między innymi
poprzez oddziaływanie na tworzenie

Obecne w biostymulatorach
kwasy humusowe stymulują rozwój
systemu korzeniowego roślin, co
w znacznym stopniu wpływa na
odpowiednie zaopatrzenie roślin

Doglebowe biostymulatory
na bazie kwasów
humusowych

struktury gruzełkowatej gleb. Na glebach ciężkich i zlewnych zwiększają
retencję wody i poprawiają stosunki
powietrzno-wodne. Oddziałują również na zwiększenie pojemności
wodnej gleb, jak również na zmniejszenie strat wody w konsekwencji
ograniczania spływów powierzchniowych, co ma szczególnie znaczenie w okresach suszy. Wpływają
także na poprawę właściwości sorpcyjnych oraz parametrów termicznych gleb, jak również na stabilizację
odczynu.
Ich korzystny wpływ polega również na zatrzymywaniu składników
mineralnych w strefie korzeniowej,
co zwiększa efektywność wykorzystania składników nawozowych
przez rośliny. Dodatkowo chronią
gleby i rośliny przed niekorzystnym
działaniem metali ciężkich, ponieważ stanowią naturalny czynnik chelatujący jony metali ciężkich znajdujących się w glebie. Kwasy humusowe wpływają także na wzrost i zwiększenie namnażania pożytecznych
mikroorganizmów glebowych, zwiększając biologiczną aktywność gleby.

Tabela 1. Wykaz wybranych preparatów o działaniu biostymulującym

ActiCal
Activ ProAmin

Producent/
Dystrybutor
ARKOP
ARKOP

Activ Quanto Stress Control
AGRO-SORB Folium

ARKOP
Biopharmaco-Tech.

AGRO-SORB L-amino+Ca
Amalgerol Essence
Aminocat
AminoMag Activ C+
Aminoplant
AminoSelenit
AminoStymulanit
ASH Krzem plus
Astelis
ASX Tytan plus
Elvita Amino

Biopharmaco-Tech.
Hechenbichler GmbH
Atlántica Agricola
ARKOP
UPL
ARKOP
ARKOP
AGROSIMEX
Timac AGRO
AGROSIMEX
ELVITA

Elvita Antystres
Elvita Alga
Fertiactyl
FLORAHUMUS

FoliQ Aminovigor

ELVITA
ELVITA
Timac AGRO
Kopalnia Węgla
Brunatnego Sieniawa
Sp. z o.o.
Agrii Polska

FoliQ AscoVigor

Agrii Polska

Genaktis

Timac AGRO

Germinator SL

NaturalCrop

Humicraft Liquid

AGROSIMEX

Humus UP

EKODARPOL

Immuno Activ Si Humus Plus
Irys

ARKOP
Timac AGRO

KAISHI
Kaoris

SumiAgro
Timac AGRO

Kelpak

CHEMIROL

Krzemian
L-AminoMag Activ C+
Naturamin-Plus

CHEMIROL
ARKOP
CHEMIROL

Naturamin-WSP
Naturvital-Plus

CHEMIROL
CHEMIROL

Optisil
Plonar Active

INTERMAG
EKODARPOL

Seactiv
Quantis
Rooter
Tytanit
Wuxal AminoPlus

Timac AGRO
Syngenta
UPL
INTERMAG
Nufarm Polska

Vanadoo

INTERMAG

Preparat biostymulujący
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Skład preparatu
CaO – 9,60% (m/m); Mo – 0,001%; Zn – 0,010%; aminokwasy
MgO – 5,00% (m/m); Cu – 0,06%; Fe – 1,80%; Mn – 0,72%; 17 biogennych
aminokwasów
B – 9,58% (m/v); Mn – 1,07%; Mo – 0,53%; Zn – 4,17%
Aminokwasy ogółem – 12,0%; wolne aminokwasy – 9,3%, N – 2,1%; B – 0,02%;
Mn – 0,05%; Zn – 0,07%
Wolne aminokwasy – 4,75% (m/m); N – 5,0%; Ca – 8,0%; B – 0,20%
Substancja organiczna – 39%; N – 3,0%; K2O – 3,0%
Wolne aminokwasy – 10%; N – 3%, P2O5 – 1%; K2O – 1%
MgO – 23,0% (m/m); SO3 – 46,0%, aminokwasy – 0,5%
N – co najmniej 8,5% (m/m); substancja organiczna – co najmniej 54,0%
Se – 0,14% (m/m); aminokwasy pochodzenia roślinnego
Aminokwasy pochodzenia roślinnego
Si – 2,5%; B – 0,3%; Cu – 0,6%; Mn – 0,5%; Zn – 0,6%
Cu – 0,1%; Mn – 1,0%; Zn – 1,0%; węgiel organiczny; wyciąg z mikroalg; SiO2
B – 2,0%; Ti – 0,6%; fitohormony
Aminokwasy – 50,0%; wolne aminokwasy – 27,5%; N org. – 8,0%; C org. – 23,5%;
materia organiczna – 47,0%
Wolne aminokwasy – 15,0%; N org. – 4,5%; C org. – 15,0%; CaO – 5,0%; Mo – 0,1%
Materia organiczna – 50%; N org. – 2%; C org. – 14%
Glicyna-Betaina i Zeatyna z alg morskich; kwasy huminowe; kwasy fulwowe
Na bazie kwasów humusowych

N – 20,0 g/l; K2O – 20 g/l; B – 2,0 g/l; Cu – 6,0 g/l; Fe – 24,0 g/l; Mn – 6,0 g/l;
Mo – 0,2 g/l; Zn – 6,0 g/l; naturalne bioregulatory roślinne; aminokwasy; witaminy
N – 30,0 g/l; B – 37,0 g/l; Mn – 10,0 g/l; Zn – 6,0 g/l; wyciągi z alg morskich
Ascophyllum nodus; naturalne hormony wzrostu; aminokwasy; witaminy; jod
Ekstrakty z alg morskich – 30%; N – 9%; P2O5 – 5%; K2O – 7%; B – 0,01%;
Cu – 0,002%; Fe – 0,02%; Mo – 0,001%; SiO2
Kwasy huminowe; kwasy fulwowe; chitozan; węgiel organiczny – co najmniej 7,5 g/l;
makro- i mikroelementy: N, P, K, Mg, S, Na, Cu, Zn, Mo, B
Kwasy humusowe – 10,0%; aminokwasy – 10,0%; alginian potasu; K2O – 3,0%;
Fe – 0,3%
Mikroorganizmy – 18,93 x 106; próchnica pokarmowa; N – 0,03% (m/m);
P2O5 – 0,02%; K2O – 0,55%; MgO – 0,015%; CaO – 0,08%; Fe – 80 mg/kg;
Mn – 7,0 mg/kg; Zn – 3,0 mg/kg; Cu – 0,08 mg/kg
N – 4%; K2O – 16%; SiO2 – 26%; kwasy fulwowe; kwasy humusowe
N – 7%; P2O5 – 9%; K2O – 13%; B – 0,01%; Cu – 0,002%; Fe – 0,04%; Mn – 0,01%;
Mo – 0,001%; Zn – 0,002%; ekstrakty roślinne; substancje humusowe; aminokwasy
Wolne L-aminokwasy pochodzenia roślinnego – 12% (w/w); N – 2%
Ekstrakty z alg morskich – 30%; N – 3%; P2O5 – 3%; K2O – 9%; B – 0,01%;
Cu – 0,002%; Mo – 0,01%; SiO2
Ekstrakt z alg Ecklonia maxima zawierający: auksyny, cytokininy, alginiany,
brassinosteroidy, gibereliny, florotany, poliaminy
Si(OH)4 – 2,5%; B – 0,3%; Cu – 1,0%; Mo – 0,2%; Zn – 0,6%
MgO – 23,0%; SO3 – 46,0%; aminokwasy – 0,5%; witamina C
Wolne aminokwasy – 32,0% (m/m); N – 6,0%; Fe – 1,0%; Mn – 0,6%; B – 0,1%;
Mo – 0,047%; Cu – 0,1%; Zn – 0,2%
Wolne aminokwasy – 80,0%; N – 12,8%
Całkowity ekstrakt humusowy – 21% (w/w); kwasy humusowe – 14%; kwasy fulwowe
– 7%; K2O – 6%
SiO2 – 16,5% (m/m)
Materia organiczna – 35%; kwasy humusowe – 65%; P2O5 – 3,5%; K2O – 6,5%;
CaO – 9%
Glicyna-Betaina; IzoPentyl Adeniny; aminokwasy
N – 1%; K2O – 9,3%; CaO – 4,6%; organiczne związki węgla; aminokwasy
P2O5 – 13,0%; K2O – 5%
Ti – 0,8% (m/m)
N – 2,36% N; P2O5 – 2,36%; K2O – 2,36%; aminokwasy – 14,8%; węgiel organiczny –
13,7%
V – 1,8% (m/m)

Biostymulatory na bazie
krzemu, wanadu i tytanu
Funkcje biostymulujące w uprawie roślin wykazują również preparaty na bazie krzemu, tytanu czy
wanadu. Obecny w biostymulatorach
wanad warunkuje uzyskanie wyższego plonu podziemnych części użytkowych, między innymi poprzez
intensyfikację procesów metabolicznych wpływających na wzrost i rozwój roślin. Intensyfikuje procesy
odpowiedzialne za tworzenie cukrów
w roślinie oraz zwiększa ich transport do organów spichrzowych.
Oddziałuje na poprawę parametrów
jakościowych plonu roślin o podziemnych częściach użytkowych,
między innymi poprzez wpływ na
zwiększenie zawartości cukrów czy
suchej masy. Z kolei biostymulatory
na bazie krzemu stymulują rozwój
systemu korzeniowego oraz zwiększają tolerancję roślin na suszę
i chłód, między innymi dzięki
wzmocnieniu ścian komórkowych,
na skutek odkładania krzemu, co
ogranicza transpirację roślin, dzięki
czemu lepiej znoszą one okresowe
niedobory wody oraz niskie temperatury. Wzmocnione ściany komórkowe stanowią również barierę ograniczającą wnikanie oraz rozprzestrzenianie się patogenów, jak również
zmniejszają podatność roślin na
uszkodzenia mechaniczne w efekcie

.
NAWOZENIE 2022

Biostymulatory zawierające tytan, poprzez
intensyfikację procesu fotosyntezy, na skutek
zwiększenia zawartości chlorofilu w efekcie wzrostu
aktywności jonów żelaza, wpływają na zwiększenie
przyrostu biomasy roślin

silnych wiatrów, gradobicia czy też
żerowania szkodników. Dodatkowo
obecność krzemu wpływa na wzmocnienie skórki, co przekłada się na
zmniejszenie podatności na uszkodzenia mechaniczne i pękanie wywołane przez szkodniki czy poparzenia
słoneczne.
Biostymulatory zawierające tytan,
poprzez intensyfikację procesu fotosyntezy, na skutek zwiększenia
zawartości chlorofilu w efekcie wzrostu aktywności jonów żelaza, wpływają na zwiększenie przyrostu biomasy roślin. Dodatkowo poprawiają
żywotność pyłku oraz siłę jego kiełkowania, co zwiększa efektywność
zawiązywania nasion i owoców,
a także poprawia ogólną kondycję
roślin i wspomaga ich naturalną
odporność na działanie stresów biotycznych i abiotycznych.
W podsumowaniu należy podkreślić, że biostymulatory nie stanowią

ani środków ochrony roślin, ani też
nawozów, a ich stosowanie nie może
w żadnym stopniu zastąpić nawożenia czy też ochrony roślin. Jednak
substancje te korzystnie oddziałują
na ogólną kondycję roślin, a także
mogą stymulować wytwarzanie
odporności roślin w warunkach stresowych, zaś ich bezsprzecznym atutem jest ich wszechstronność działania, jak również bezpieczeństwo dla
środowiska naturalnego. Nabiera to
szczególnego znaczenia w dążeniu
do zasad zrównoważonego rolnictwa, zwłaszcza że zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu
jesteśmy zobligowani zmniejszyć
stosowanie pestycydów i związane
z nim zagrożenia o 50% do 2030
roku. Aby tego dokonać należy
zadbać o zwiększenie odporności
roślin, co między innymi można uzyskać poprzez właściwe stosowanie
substancji biostymulujących.
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Znaczenie wapnia
w glebie i roślinie
Większość naszych gleb zawiera wystarczającą ilość wapnia dla pokrycia
potrzeb pokarmowych roślin. Konieczność ich wapnowania wynika
głównie z potrzeby zmiany odczynu, niezbędnego dla poprawy właściwości
fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb. Stąd w rolnictwie wyznaje
się zasadę, iż „wapniem nawozimy glebę, a nie roślinę”.

P

odstawowym czynnikiem decydującym o dobrym
wykorzystaniu składników pokarmowych z gleby
i wnoszonych nawozów jest jej odczyn, czyli wartość
pH. Optymalne zakresy pH uzależnione są od kategorii
agronomicznej, związanej ze zwięzłością gleby, co obrazuje załączona tabela. Na glebach lżejszych, wykazujących z natury kwaśny odczyn, zalecane są rośliny tolerancyjne na niskie pH (w zakresie 5,1–5,5), przede
wszystkim: żyto, owies, łubin żółty i seradela. Mniej
wrażliwe na niższe pH (w zakresie 5,6–6) jest też pszenżyto, gryka, kukurydza, ziemniaki, len, tytoń Virginia,
łubin wąskolistny, komonica, koniczyna biała. Dla niektórych z nich pH w tym zakresie można przyjąć jako
optymalne. Największe potrzeby pod tym względem
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mają rośliny o dużych wymaganiach glebowych, uprawiane na glebach średnich i zwięźlejszych, gdzie optymalny zakres pH mieści się w przedziale 6,1–7,2. Na
takich glebach i przy tym zakresie odczynu, zaleca się
uprawę jęczmienia, pszenicy, buraków, rzepaku, grochu,
fasoli, bobiku, koniczyny czerwonej, lucerny, chmielu,
konopi, a także (w zakresie pH 6,1–6,6) tytoni ciemnych
i Burley. Generalnie przyjmuje się, że optymalny zakres
odczynu dla większości roślin mieści się w przedziale
pH 5,6–7,2 czyli od lekko kwaśnego do obojętnego.
W tym zakresie pH jest też najlepsza przyswajalność
większości składników, głównie makroelementów oraz
molibdenu. Nieodpowiedni, ale dominujący w krajowych realiach, kwaśny odczyn gleb (pH poniżej 5,0) jest

często główną przyczyną uniemożliwiającą uzyskanie
wysokich plonów.

Co daje wapnowanie gleb kwaśnych?
W celu odkwaszenia gleby i uzyskania optymalnego
odczynu niezbędny jest zabieg wapnowania. Wapń (również magnez) nie tylko zmniejsza zakwaszenie, ale wpływa korzystnie na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb, decydujące o ich żyzności i urodzajności.
Należy dodać, że właściwy odczyn jest podstawą tworzenia struktury gruzełkowatej gleb mineralnych, gdyż wapń,
magnez i próchnica są lepiszczem tworzącym gruzełki
gleby. W takiej glebie są właściwe stosunki powietrznowodne, rozwijają się też pożyteczne mikroorganizmy.
Gleby zwięzłe rozluźniają się, a więc stają się łatwiejsze
w uprawie, zaś lekkie są zwięźlejsze. W tym celu konieczne jest także wnoszenie do gleby substancji organicznej
w postaci nawozów naturalnych i organicznych, z których w wyniku mikrobiologicznych przemian (mineralizacji i humifikacji) powstają związki mineralne i próchniczne, z dużym udziałem kwasów huminowych.
W takich warunkach namnażają się pożądane w tym procesie próchnico- i strukturotwórcze mikroorganizmy,
głównie bakterie, tworzące tzw. próchnicę słodką. Dla ich
prawidłowej działalności niezbędne jest optymalne pH,
mieszczące się w zakresie 5,6–7,5, a więc od lekko kwaśnego do lekko alkalicznego. W glebach kwaśnych, pozbawionych węglanu wapnia tworzy się z reguły (w wyniku
działalności grzybów) „próchnica kwaśna”, z przewagą
kwasów fulwowych, mających mniejsze możliwości tworzenia stabilnej gruzełkowatej struktury.

Zalety stosowania nawozów wapniowych
można scharakteryzować następująco:
• wapń odkwasza glebę i umożliwia uzyskanie optymalnego dla wzrostu i rozwoju roślin odczynu i stabilnej
gruzełkowatej struktury. W takiej glebie są właściwe
relacje powietrzno-wodne, z korzyścią dla rozrostu
systemu korzeniowego i rozwoju roślin

Właściwy odczyn jest podstawą
tworzenia struktury gruzełkowatej
gleb mineralnych, gdyż wapń, magnez
i próchnica są lepiszczem tworzącym
gruzełki gleby.

• wapnowanie gleb kwaśnych zwiększa przyswajalność
większości składników pokarmowych z gleby i wnoszonych nawozów, zwłaszcza makroelementów
• wapń ogranicza lub eliminuje z gleb kwaśnych dostępność niepożądanych dla plonu i jakości roślin metali
ciężkich, głównie kadmu i ołowiu, jak też toksyczne
działanie wolnych związków glinu, manganu i żelaza,
które uszkadzają strefę włośnikową korzeni (w największym stopniu glin) i utrudniają pobieranie wody
i składników pokarmowych
• wapń osłabia zakwaszający wpływ stosowanych
nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych (siarczanu amonu, mocznika, saletry amonowej, RSM)
• ułatwia uprawę gleb zwięzłych, które stają się luźniejsze i wcześniej obsychają wiosną. Z kolei na glebach
lżejszych próchnica i wnoszone regularnie niezbędne
dawki nawozów wapniowych, zwiększają pojemność
wodną i kompleks sorpcyjny gleb, co przeciwdziała
wymywaniu składników i zwiększa ich przyswajalność.
Jako ciekawostkę można podać fakt, iż wapń jest także
ważnym składnikiem mineralnym ludzi i zwierząt.
W ciele dorosłego człowieka znajduje się przeciętnie 1 kg
wapnia (Ca), głównie w kościach i zębach. Jest on także
niezbędny w procesie krzepnięcia krwi, funkcjonowaniu
mięśni oraz trawieniu. W jednej szklance mleka znajduje
się przeciętnie 300 mg Ca, duże ilości przyswajalnego
wapnia znajduje się też w serze żółtym, twarogu i jogurcie, jak też w nasionach roślin strączkowych.

Orientacyjne – jednorazowe dawki wapnia w t CaO/ha umożliwiające doprowadzenie gleby do pożądanego odczynu
w zależności od zwięzłości gleby i wartości pHx
Zwięzłość gleby i optymalny zakres jej
odczynu (pHKCl)
Bardzo lekka – pH 5,1–5,5

Odczyn wapnowanej gleby
bardzo kwaśny – pH

kwaśny – pH

lekko kwaśny – pH

<4,0

4,0–4,5

4,6–5,0

5,1–5,5

5,6–6,0

6,1–6,5

3,0

2,5

1,5

-

-

-

Lekka – pH 5,6–6,0

4,0

3,5

2,5

1,5

-

-

Średnia – pH 6,1–6,5

5,0

4,5

4,0

2,5

1,5

-

Ciężka (zwięzła) – pH 6,6–7,2

6,0

5,5

5,0

3,5

2,5

1,5

X
– w praktyce, jak podano w tekście jednorazowe dawki CaO nie powinny przekraczać 2t na glebach lekkich i 3 t/ha na
średnich i zwięzłych

Różnice w wapnowaniu gleb lekkich
i zwięzłych
Wapń w większości nawozów występuje w dwóch
formach: tlenkowej (CaO) i węglanowej (CaCO3), niekiedy
obydwie formy występują łącznie. Rzadziej w ofercie
można spotkać nawozy wapniowe wodorotlenkowe –
Ca(OH)2, czyli wapno gaszone oraz krzemiany wapnia –
CaSiO3. Wapno tlenkowe zaleca się na gleby zwięźlejsze,
których odczyn zmienia się wolniej, ze względu na wysoką buforowość tych gleb. Dzięki temu istnieje mniejsze
ryzyko ich przewapnowania, mimo że nawozy tlenkowe
wykazują większą reaktywność (rozpuszczalność
w wodzie), a więc wyraźnie szybciej działają (odkwaszają
glebę) niż węglanowe. Z kolei na lżejszych, piaszczystych
glebach należy stosować naturalne, czyli węglanowe
formy Ca i Mg, wolniej działające, a więc łagodniejsze,

Najlepszym terminem wapnowania jest
okres po zbiorach zbóż – na ściernisko,
a więc przed podorywką lub innymi
uprawkami pożniwnymi.

choć bardziej trwałe w odkwaszaniu. Obydwie formy
różnią się też zawartością czystego składnika (CaO).
Nawozy tlenkowe zawierają go co najmniej 60 proc., podczas gdy węglanowe, po przeliczeniu na CaO, od 20 do
nieco ponad 50 proc. Na glebach kwaśnych, wykazujących z reguły niedobór magnezu (Mg), wskazany jest
wysiew nawozów wapniowo-magnezowych, np. dolomitowych (węglanowe formy Ca i Mg). Dla przykładu dolomit mielony (im drobniej tym większa reaktywność
i działalność odkwaszająca) zawiera w przeliczeniu na
tlenki 45 proc. CaO i MgO, w tym co najmniej 15 proc.
MgO. Działa powoli, a przy tym wyraźnie lepiej na glebach kwaśnych o pH poniżej 5,5. Dobrym, choć droższym
nawozem jest też Wap Mag, zawierający w formie węgla-
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nowej 28 proc. CaO, 16 proc. MgO i 4 proc. S, a także
mikroelementy. Należy podkreślić, że magnez wnoszony
w tych nawozach wykazuje wyraźnie większą siłę odkwaszającą (współczynnik 1,39) niż wapń, a jest przy tym
ważnym składnikiem pokarmowym roślin. Dla przykładu, jeśli nawóz zawiera 60 proc. tlenku wapnia (CaO) i 20
proc. tlenku magnezu (MgO) to jego siła odkwaszająca
w przeliczeniu na CaO wynosi: 60 + (20 x 1,39) = 60 +
27,8 = 87,8 proc. CaO. Dobrym nawozem wapniowym
węglanowym (wysoka reaktywność – ponad 95 proc.) na
gleby lekkie i średnie jest kreda, zawierająca zwykle
(w zależności od pochodzenia) ponad 30 proc. CaO. Interesującym nawozem jest też OrCala, czyli organiczny
wapń uzyskiwany z przerobu pozyskiwanych z ubojni
pozostałości zwierzęcych. Zawiera zarówno niezbędny
do odkwaszania gleb wapń (przeciętnie 30 proc. CaO
w postaci dobrze rozpuszczalnego w wodzie wodorotlenku), jak też związki organiczne (również 30 proc.), a więc
dwa podstawowe czynniki decydujące o żyzności gleby.
Na glebach bardzo kwaśnych (pH poniżej 4,6) oraz
zwięzłych można jednorazowo wysiać nawet 5–6 ton czystego składnika na 1 ha (załączona tabela), czyli w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) i magnezu (MgO). Wynika
z tego, że nawet do 20 t/ha konkretnego nawozu, np.
wapna defekacyjnego z cukrowni, które zawiera również
inne makro- i mikroelementy. Jednak zdecydowanie lepsze rezultaty daje ewolucyjne (wolniejsze), a nie rewolucyjne (szybkie) podejście do odkwaszania gleb, a więc
stosowanie jednorazowo mniejszych dawek nawozów
wapniowych, ale w węższych przedziałach czasowych.
Dotyczy to zwłaszcza gleb lżejszych, z których wapń jest
łatwiej wymywany. Po 2–3 wapnowaniach jednorazową
dawką do 3 t/ha CaO (na glebach lżejszych do 2 t),
w odstępach 2-letnich i uzyskaniu optymalnego odczynu,
można w kolejnych latach prowadzić ten zabieg rzadziej
(co 4–5 lat), podobną dawką nawozów, by utrzymać
odczyn na stałym pożądanym poziomie. Należy przy tym
mieć na uwadze fakt, że im gleba jest bardziej kwaśna
oraz w miarę wilgotna, tym szybciej uwalniany jest wapń
i magnez z wnoszonych nawozów, zwłaszcza węglanowych, czyli wcześniej nastąpi ich „działalność odkwaszająca”.

Terminy stosowania nawozów wapniowych
Na polach najlepszym terminem wapnowania jest
okres po zbiorach zbóż – na ściernisko, a więc przed pod-

orywką lub innymi uprawkami pożniwnymi. Chodzi o to,
by podczas kolejnych zabiegów wprowadzić nawóz
i odkwasić całą warstwę profilu glebowego. Zasadą jest,
by nawozy wapniowe stosować pod przedplon, po którym będzie uprawiana roślina najbardziej wrażliwa na
kwaśny odczyn, np. burak, rzepak, lucerna, jęczmień. Ma
to związek z faktem, że największa efektywność odkwaszająca nawozów wapniowych występuje zwykle w drugim roku od ich wniesienia. Nie zaleca się na ogół wapnowania w roku, kiedy stosowany jest obornik, gdyż
wapń – zwłaszcza w formie tlenkowej – przyspiesza jego
rozkład (mineralizację) i może powodować straty azotu.
Niemniej na glebach bardzo kwaśnych wapnowanie jest
konieczne i wówczas obydwa zabiegi mogą być wykonane, choć w różnym terminie, np. obornik późną jesienią
lub wczesną wiosną. Nie zaleca się także w okresie wapnowania wysiewu nawozów fosforowych i azotowych
w formie amonowej i amidowej (siarczanu amonu, mocznika, RSM, saletrosanu). Może to bowiem skutkować
(nawozy fosforowe) uwstecznianiem fosforu, czyli jego
przejściem w trójrzędowy fosforan wapnia, z którego fosfor jest słabiej przyswajalny, zaś w przypadku nawozów
azotowych powodować straty azotu w postaci ulatniającego się amoniaku.

Znaczenie wapnia w roślinie
W niektórych uprawach obserwuje się choroby fizjologiczne spowodowane niedoborem Ca w roślinach.
Powodem są trudności w jego pobieraniu, głównie z gleb
kwaśnych oraz w okresach suszy, jak też (w większym
stopniu) z powodu utrudnionego przemieszczania się
w roślinie, zwłaszcza do tworzących się owoców. Podstawowe funkcje fizjologiczne wapnia w roślinie polegają na stabilizacji ścian i błon komórkowych oraz ogra-

Szczególnie duże ilości Ca pobierają
rośliny z rodziny kapustowatych,
w tym kapusta pekińska i głowiasta
biała oraz rzepak, a także rośliny
strączkowe i dynia.

niczaniu ich przepuszczalności. Poza tym wapń odpowiada za niektóre procesy enzymatyczne, np. dotyczące
przemian cukrowców. Jest też niezbędny przy podziałach komórek, opóźnia procesy starzenia i opadania
liści. Wskaźnikiem niedoboru wapnia w glebie są rośliny (chwasty) kwasolubne: szczaw polny, czerwiec roczny, sporek polny, rzodkiew świrzepa. Oznaki niedoboru
wapnia występują na najmłodszych liściach, a głównie
owocach. Poza tym przy jego niedoborze gorzej wykształcają się korzenie, zwłaszcza włośnikowe, które śluzowacieją i zamierają. Wysoka zawartość Ca w komórkach
roślinnych zmniejsza podatność roślin na wyleganie
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Ca w komórkach roślinnych zmniejsza
podatność roślin na wyleganie
i uodparnia rośliny na patogeny
chorób grzybowych.

i uodparnia rośliny na patogeny chorób grzybowych.
Przy pH poniżej 5,0 pobieranie Ca przez rośliny jest
ograniczane przez tzw. kwaśne jony glinu (Al), manganu
(Mn) i żelaza (Fe), jak też (niezależnie od wartości pH),
w wyniku antagonizmu z: potasem (K), sodem (Na),
magnezem (Mg) i amonową formą azotu (NH4), jeśli
składniki te wystąpią w glebie w większej ilości. Do chorób fizjologicznych spowodowanych niedoborem Ca
w roślinach należą: sucha zgnilizna wierzchołkowa
owoców pomidora i papryki (czarny suchy wierzchołek), gorzka plamistość podskórna jabłek, szklistość
miąższu jabłek, pękanie owoców wiśni i czereśni, brunatnienie brzegów liści kapusty pekińskiej (tip burn),
rzadziej rzepaku (młodsze liście), również w postaci
zwisających (zwiędłych) kwiatostanów: rzepaku, gorczycy, słonecznika i innych roślin. Wówczas z powodu
niedorozwoju korzeni i utrudnionego pobierania wody.
Dobre zaopatrzenie roślin w wapń zwiększa jędrność
owoców, co korzystnie wpływa na ich smak, jak też ułatwia transport i przechowywanie. Szczególnie duże ilości Ca pobierają rośliny z rodziny kapustowatych, w tym
kapusta pekińska i głowiasta biała (późne odmiany) oraz
rzepak, a także rośliny strączkowe i dynia. Przy widocznych objawach niedoboru wapnia, jak też wówczas, gdy
objawy te występowały w latach poprzednich, wskazane
jest dolistne dokarmianie roślin nawozami z podwyższoną zawartością Ca. Polecany jest kilkukrotny oprysk
roślin tego typu nawozami w okresie wegetacji, zwłaszcza przed i w okresie tworzenia organów generatywnych
oraz dojrzewania owoców pomidora, papryki, a także
drzew i krzewów owocowych. W tym celu polecić można
sprawdzony w badaniach nawóz wapniowy o nazwie
ActiCal, gdzie wapń skompleksowany jest z aminokwasami, dzięki czemu jest łatwiej przyswajany i rozprowadzany w roślinie. Ważną rolę w procesie odżywiania
oraz zapobiegania stresom termicznym, wodnym, biotycznym, mechanicznym (uszkodzenia gradowe oraz
powodowane przez zwierzęta) spełniają zawarte
w znacznej ilości w tym nawozie aminokwasy. ActiCal
polecany jest nie tylko w uprawach sadowniczych
i warzywniczych, gdzie zapobiega chorobom fizjologicznym owoców, ale też w uprawie zbóż, ziemniaków oraz
innych roślin. Wyniki badań wskazują, iż jednorazowy
oprysk pszenicy w początkowej fazie dojrzałości mlecznej ziarna, roztworem nawozu ActiCal (3 l/ha), powodował wzrost zawartości białka od 0,8 do 1,5 proc. Z kolei
bulwy ziemniaka po aplikacji roztworu tego nawozu na
część nadziemną roślin, w okresie ich tworzenia, wykazywały wyraźnie lepsze parametry fizyczne, przede
wszystkim większą odporność na obijanie, wyższą
zawartość skrobi oraz możliwość dłuższego przechowywania.

POLCALC III GENERACJI
WAPNO GRANULOWANE
98% węglan wapnia CaCO3 | Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie i błyskawicznie przyswajalny przez glebę i rośliny
Do całorocznego zastosowania, bezpośrednio na powierzchnie pól lub pogłównie
Granulowana struktura, zapewnia łatwość i bezpieczeństwo stosowania
Bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych. Atest IUNG Puławy
Prostota wysiewu. Do zastosowania w większości rozsiewaczy używanych w Polsce
Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takim jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty ichh dział
działania
łaan
ani
nia

INNOWACJA W WAPNOWANIU GLEBY!

WAPNO MAGNEZOWE GRANULOWANE
MgCO3 42% | CaCO3 55% | Reaktywność 100%
Targi Kielce

100% reaktywność, produkt całkowicie przyswajalny przez glebę i rośliny
Skutecznie uzupełnia niedobory magnezu
Błyskawicznie podnosi pH gleby i poprawia jej strukturę
Zobojętnia toksyczny glin, pozytywnie wpływa na chemię gleby
Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takimi jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty ich działania
działaannia
iaa
Oferuje możliwość zastosowania pogłównego w systemie całorocznym
Zawiera mikroelementy: żelazo, mangan, bor, miedź, cynk, molibden

2020
złoty medal
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NO

Wzbogacone o bakterie z rodzaju Bacillus + k. humusowe

DWUFAZOWE WAPNO NAWOZOWE
Węglan wapnia CaCO3 95% | Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie przyswajalny przez glebę i rośliny
Działa szybko i długofalowo, nie ulega wypłukiwaniu
Hamuje procesy gnilne i poprawia procesy rozkładu resztek organicznych
Optymalizuje i wzbogaca życie biologiczne gleby i poprawia jej stan ﬁtosanitarny
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ZIEMNIAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
85% kwasy humusowe,
K2O 12%
Fe 0,6%
NPK 7-20-30 + 7,5% SO3,
0,02% B+0,1% Zn

Dawka/Termin
3–6 kg/ha. Nawóz należy stosować
przed siewem nasion w formie
oprysku doglebowego w 300–500 l.
200-500

Właściwości produktu. Uwagi
Podnosi aktywność mikrobiologiczną, poprawia strukturęgleby, wpływa na zwiększenie dostępności
składników pokarmowych, poprawia stosunki wodno powietrzne w glebie, zmniejsza
skutki suszy.
Granulowany nawóz NPK z siarka, borem i cynkiem. Pokrywa zapotrzebowanie w najważniejsze składniki pokarmowe ziemniaków.

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 najważniejsze
składniki pokarmowe ziemniaków

AGROSIMEX

Startus Active
Duo

3-5 l/ha.
Aktywizuje rozwój systemu korzeniowego; poprawia rozwój immunologiczny i kondycję
Nawóz należy stosować od 4 liścia roślin; skutecznie likwiduję niedobory składników pokarmowych azotu, fosforu i potasu
do pierwszego liścia drugiego
rzędu

AGROSIMEX

Rhizosum N
plus

AGROSIMEX

Rosafert

9,5% azot całkowity;
3,9% fosfor; 7,9% potas;
6,3% kwasy humusowe;
16,5% całkowity ekstrakt
humusowy
1,3 x106 j.t.k. /1g bakterii
Azotobacter salinestris
0,45% Fe, 4,5,% Mn
80% substancja organiczna
w s.m.
12-12-17-2+S+mikro
5-12-24_3+ S+mikro

BIOPHARMACOTECH

L-Amino+
o+ Ca

AGROSIMEX

Rosahumus

AGROSIMEX

ASX Corn

AGROSIMEX

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
4,75% (m/m),
- azot całkowity 5,0% (m/m),
- wapń (CaO) 8,0% (m/m),
- bor (B) 0,2% (m/m).

hydroliza
enzymatyczna

BIOPHARMACOTECH

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%.

150-400 kg/ha. Nawozy stosować
przed sadzeniem ziemniaków.

Granulowane,bezchlorkowe nawozy – idealne do nawożenia roślin wrażliwych na chlor

Dopisać: przez ferdygację wszędzie – sprawdzić jeszcze.
Stosować doglebowo w dawce
30-45 l/ha.
Zabiegi wykonywać, co 2-3 tygodnie podczas całego cyklu w dowolnie dzielonych dawkach.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zwiększona trwałość przechowalnicza.
3. Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
4. Zwiększenie suchej masy.
5. Zwiększenie zawartości skrobi.
6. Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
7. Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
8. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
9. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

Szybko przyswajalny
wapń (Ca) i bor
(B) + naturalne
aminokwasy
- naturalne wolne aminokwa- Stosować doglebowo
L-Amino+ B
sy z hydrolizy enzymatycznej
5,0% (m/m),
- azot (N) 3,0% (m/m),
-bor (B) 5,0% (m/m).

hydroliza
enzymatyczna

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

Efekty działania:
w dawce 4-6 l/ha.
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
Zabiegi wykonać w odstępach
2. Łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek.
7-15 dniowych podczas wegetacji. 3. Prawidłowy wzrost organów generatywnych.
4. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
5. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/565/2021.
www.agro-sorb.com

Szybko przyswajalny
bor (B)
+ naturalne
aminokwasy
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021
IUNG

BIOPHARMACOTECH

L-Amino+
o K

- 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 wegetacji.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Lepszy transport wody i składników pokarmowych
3. Łatwe i szybkie dostarczenie potasu do wnętrza tkanek
4. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
5. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

- 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 wegetacji.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zwiększenie zawartości chlorofilu w roślinie.
3. Łatwe i szybkie dostarczenie magnezu do wnętrza tkanek.
4. Zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych.
5. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
6. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com
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Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

PGE
EKOSERWIS
S.A.

Nawóz siarkowo-wapniowy
AgroSulCa

Nawóz siarkowo wapniowy
AgroSulCa zawiera 21%
wapnia (Ca) oraz 17 % siarki
(S) który po rozpuszczeniu w
glebie stanowi źródło łatwo
przyswajalnego wapnia w
formie kationu Ca2+ oraz
siarki w formie siarczanowej
SO4 2- czyli są to takie formy
chemiczne jakie są pobierane
z gleby bezpośrednio przez
rośliny.

Można stosować w tradycyjnych
okresach agrotechnicznych od
wczesnej wiosny do późnej
jesieni, jednak najlepiej stosować
go w okresie pożniwnym. Ogólna
zasada polega na zastosowaniu go
w dawce nie mniejszej niż 1 t/ha
pod wszystkie rośliny uprawne,
co dwa lata. Takie stosowanie
zabezpiecza potrzeby pokarmowe
dwóch roślin uprawnych.

Nawóz siarkowo-wapniowy nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych, w
tym na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki i wapnia. Zalecany jest
pod uprawy polowe, użytki zielone, warzywa, sady oraz jagodniki - w szczególności pod
rośliny mające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę i wapń gdyż gwarantuje dobre ich
odżywienie. Nawóz stosuje się w celu dostarczenia roślinom składników odżywczych,
takich jak wapń (Ca) i siarka (S), a także podniesienie żyzności gleby oraz zablokowanie
toksycznego glinu (Al.) w glebach kwaśnych. Szczegółowe informacje na stronie
www.agrosulca.com.pl

ANWIL S.A.

saletra amonowa

34% azotu (N)

Uniwersalny nawóz azotowy,
stosowany przedsiewnie i pogłównie, do wszystkich roślin
i rodzajów gleb
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe

Optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałającej)
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 pogłównie, 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 azotowanej (szybkodziałającej) 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, zmniejszający 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 pogłównie,
do wszystkich roślin i rodzajów
gleb, a szczególnie na gleby kwaśne, ubogie w magnez 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 azotowanej (szybkodziałającej) 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 zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

CALDENA®

MacroSpeed®
Green

MgO 25%, SO3 50%

Dawka: 140-240 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz magnezowo-siarkowy wyróżnia: wysoka zawartość magnezu i siarki: 25%
magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie i 50% siarki (SO3) całkowicie
rozpuszczalnej w wodzie, najwyższa jakość i wyrównana granulacja (gęstość nasypowa:
1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm), uniwersalność zastosowania (typ gleby, termin),
równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul - do 40 m, bardzo szybka rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność składników dla roślin. Zwiększa efektywność
wykorzystania azotu, stymuluje syntezę chlorofilu i proces fotosyntezy, nie powoduje
zakwaszenia gleby, usprawnia rozwój systemu korzeniowego, wspomaga zdrowotność
roślin, zwiększa tolerancję na suszę i mróz, wpływa korzystnie na wielkość plonów oraz
poprawia ich parametry jakościowe.

CALDENA®

MacroSpeed®
Tiger

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

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

Nawóz NPK z siarką i cynkiem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), wysoka
koncentracja potasu, dodatkowa zawartość siarki i cynku wspomagających pobieranie
i wykorzystanie azotu, doskonałe parametry fizyczne (wyrównana wielskość granul,
gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje
przyrost biomasy, zwiększa odporność roślin na suszę i wyleganie, poprawia zimotrwałość i zdrowotność roślin, wspomaga efektywne wykorzystanie nawożenia azotowego,
kształtuje wielkość i jakość plonu.

CALDENA®

MacroSpeed®
Power

NPK (SO3) 12-15-21 (20)

Dawka: 500-700 kg/ha.
Termin: pierwsza dawka startowa;
przedsiewnie lub
pogłównie.

Nawóz NPK z siarką. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność
w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, azot w formie amonowej (nie
ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), fosfor szybko
dostępny dla roślin (w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie), wysoka zawartość siarki
w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej, doskonałe parametry fizyczne (wyrównana
wielkość granul, gęstość nasypowa: 980-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości
32 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, poprawia
zimotrwałość i zdrowotność roślin, optymalizuje nawożenie azotem, kształtuje wielkość
i jakość plonu.

CALDENA®

MacroSpeed®
Optima Plus

PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) z
cynkiem (Zn)

Dawka: 250-500 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz PK z wapniem siarką i cynkiem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra
rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie
potasu i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę),
zawartość 5 składników pokarmowych w jednej granuli, doskonałe parametry fizyczne
(wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 1000-1200 kg/m3), równomierny wysiew do 36 m. Stymuluje przyrost biomasy, podnosi efektywność nawożenia azotowego,
zwiększa odporność na patogeny i niskie temperatury, łagodzi stres suszy glebowej i
niskich temperatur, wpływa korzystnie na plon oraz jego parametry jakościowe, poprawia
zdolność przechowalniczą plonu użytkowego.

.
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Nazwa handlowa

Skład
P2O5 (CaO) 47 (24)

Dawka/Termin
Dawka: 200-300 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz fosforowy z wapniem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wysoka zawartość fosforu w formie dwuwodorofosforanu, który jest
łatwo przyswajalny dla roślin, fosfor w ponad 90% rozpuszczalny w wodzie, doskonałe
parametry fizyczne (wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 1000-1200 kg/m3),
równomierny wysiew do szerokości 36 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
i zwiększa liczbę włośników, zwiększa efektywność pobierania i wykorzystania azotu,
wpływa korzystnie na krzewienie roślin, pobudza kwitnienie i przedłuża żywotność pyłku, zwiększa tolerancję roślin na niskie temperatury i okresowy niedobór wody, poprawia
wielkość i jakość plonu.

K2O (CaO, MgO, SO3) 37
(8-3-23)

Dawka: 200-300 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

Nawóz potasowy z wapniem, magnezem i siarką. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo
dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie potasu i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę),
zawartość 4 składników pokarmowych w jednej granuli, siarka o wydłużonym uwalnianiu (mniejsze straty na skutek wymywania), doskonałe parametry fizyczne (wyrównana
wielkość granul, gęstość nasypowa: 1200 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 36
m. Wspomaga gospodarkę wodną roślin, łagodzi stres suszy glebowej i niskich temperatur, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, podnosi odporność roślin na patogeny
i wyleganie, poprawia wartość spożywczą i technologiczną plonu użytkowego oraz jego
zdolność przechowalniczą.

Baktokompleks Baktokompleks to 5 szczepów

Stosować na resztki pożniwne
– rozkład
Dawka : 1 l/ha

Produkt opracowany przez naukowców z Polski wyselekcjonowany z żyjących naturalnie
w lokalnych warunkach bakterii. Produkt użyźnia glebę i przyczynia się do poprawy jej
struktury, mineralizując resztki pożniwne przyczynia się do odzyskiwania składników
pokarmowych oraz ograniczania potencjału patogenów glebowych.

CHEMIROL

Bakto G-Stop

Bacillus amyloliquefaciens
DW1A
w koncentracji ≥ 1 000 000
000 jtk/ml
Bacillus subtilis DW2S
w koncentracji ≥ 1 000 000
000 jtk/ml

Stosować w okresach zagrożenia
infekcjami łącznie z konwencjonalnymi fungicydami : dawka 0,5
l/ha + konwencjonalny fungicyd,
lub solo 1 l/ha

Bakto G-Stop wspomaga walkę z patogenami np. zaraza ziemniaka

COMPO
EXPERT

Novatec 26

N 26% S13%

300- 400 kg/ha

Nawóz azotowy z inhibitoren nitryfikacji- lepsze wykorzystanie azotu brak strat związanych z wymywaniem N

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE BIO

35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% - P2O2
6,5% - K2O
9% - CaO
0,2% - MgO
0,4% - S
9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn
34 mg/kg - Mn
31 mg/kg - B
980 mg/kg - Fe
1,8 mg/kg - Mo

Cykl roczny 100 kg/ha;
Cykl 5 letni 500 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby (do 15
cm). Rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz można również stosować w uprawach
uproszczonych. Można stosować
jednocześnie z innymi nawozami
mineralnymi.

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

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE BIO

35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% - P2O2
6,5% - K2O
9% - CaO
0,2% - MgO
0,4% - S
9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn
34 mg/kg - Mn
31 mg/kg - B
980 mg/kg - Fe
1,8 mg/kg - Mo

Cykl roczny 100 kg/ha;
Cykl 5 letni 500 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby (do 15
cm). Rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz można również stosować w uprawach
uproszczonych. Można stosować
jednocześnie z innymi nawozami
mineralnymi.

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

GOUDENKORREL

Belenus

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

100 - 150 kg·ha-1 przed sadzeniem
ziemniaków.

Innowacyjny nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego polisulfatu,
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 ziemniaka 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 zakwaszenia gleby. Ponadto zwiększa
efektywność azotu nawozowego i glebowego.

GOUDENKORREL

Vervactor

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

200 - 250 kg·ha-1 przed sadzeniem
ziemniaków.

Innowacyjny granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego
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 zapotrzebowania ziemniaków 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 ziemniaków powoduje istotny przyrost plonu bulw oraz korzystnie wpływa
na zawartość skrobi.

GOUDENKORREL

PKSplus

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

200 - 250 kg·ha-1 przed sadzeniem
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.

CALDENA®

MacroSpeed®
Fosfor Plus

CALDENA®

MacroSpeed®
Potas Plus

CHEMIROL

bakterii glebowych z rodzaju
Bacillus
(1 000 000 000 w ml)

ZIEMNIAKI
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Firma

Nazwa handlowa

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

Dawka/Termin
Ziemniaki jadalne
100-200 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Amofoska® NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne.
Optymalne proporcje składników pokarmowych pozwalają na wszechstronne wykorzystanie 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

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 poprawia
przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie rośliny
uprawne: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz na łąkach i pastwiskach, sadach
i uprawach warzywnych.

GRUPA AZOTY Amofoska

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% 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 makroi mikroelementy pochodzące z naturalnych fosforytów, które poprawiają przyswajalność
pozostałych składników. Jest nawozem przedsiewnym polecanym pod wszystkie rośliny
uprawne.

GRUPA AZOTY Super Fos Dar

40% P2O5
10% CaO

Ziemniaki 150 kg/ha

Super FOS DAR 40® to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który można
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 % N
31 % K2 O
28 % SO3

GRUPA AZOTY AMOFOSKA

CORN 4-10-22

4-16-18

4-12-20

4-12-12

40

10-31

Holist® agro NK 10-31 jest nawozem azotowo-potasowym z siarką, przeznaczonym do
stosowania na wszystkich glebach i pod różne rodzaje upraw. Można go stosować 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

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.

30% K2O
9% CaO
8% SO3

GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy

200-350 kg/ha

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

GRUPA AZOTY Salmag®

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: 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 zabarwionych
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 42 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 sprawia, że
w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Salmag® to uniwersalny nawóz azotowy
stosowany z powodzeniem przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawne, na
użytkach rolnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

GRUPA AZOTY ZAKsan®

Nawóz zawiera 32,0% azotu

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.

Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.
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.

10% P2O5, 15% K2O
6% CaO, 12% SO3

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

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

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®5

.
NAWOZENIE 2022

5% N amonowy
15% P2O5
30% K2O
2% MgO
7% SO3
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ZIEMNIAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
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.

Dawka/Termin
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.

Właściwości produktu. Uwagi
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 uniwersalny nawóz azotowy.

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 wymagań 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-

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

Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.
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. 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®

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 wymagań pokarmowych roślin.

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

GRUPA AZOTY Saletrzak 27

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) rozpuszczalnego
w wodzie
co najmniej 4% (m/m) tlenku
magnezu (MgO) całkowitego

Zalecane dawki kg/ha na każde
10 ton bulw
w zależności od potrzeb nawożenia azotem,
ziemniak na oborniku: 110 (bardzo małe i małe), 130 (średnie),
150 (duże i bardzo duże) - zalecana 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

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) rozpuszczalnego
w wodzie
co najmniej 4% (m/m) tlenku
magnezu (MgO) całkowitego

Zalecane dawki kg/ha na każde
10 ton bulw
w zależności od potrzeb nawożenia azotem,
ziemniak na oborniku: 110 (bardzo małe i małe), 130 (średnie),
150 (duże i bardzo duże) - zalecana dawka obornika pod ziemniaka
25 t/ha.
ziemniak bez obornika: 150 (bardzo małe i małe), 167 (średnie),
185 (duże i bardzo duże).

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego,
nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią nie mniej niż 94% masy
nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak 27 standard to azotan amonu (saletra
amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.

GRUPA AZOTY PULAN®

Azotan amonu 34,4% N
Azot całkowity – 34,4% N
Azot amonowy – 17,2% N
Azot azotanowy – 17,2% 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.
• Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.

GRUPA AZOTY PULREA®

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

Do użytkowania przedsiewnego
i pogłównego.
Można stosować w formie oprysku
drobnokroplistego. Jednorazowa
dawka mocznika PULREA® nie
powinna przekraczać 250 kg/ha,
w formie roztworu do dolistnego
dokarmiania: 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 odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych.
• Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.

GRUPA AZOTY RSM®

Wysokoskoncentrowany
Stosowany do nawożenia przednawóz azotowy w formie
siewnego i pogłównego.
wodnego roztworu saletrzanomocznikowego.
Roztwór produkowany jest
w trzech rodzajach dostosowanych do różnych temperatur
transportu i przechowywania.
Zawartość azotu całkowitego –
32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne
formy azotu (azotanową –
25%, amonową – 25%, amidową – 50%)

GRUPA AZOTY Salmag

z siarką®
N(CaO,S)
27(6,6-4,8)

KRZEM

®

PLUS

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

standard
N(CaO, MgO)
27–(2–4)

Saletra
amonowa
34,4 N

Mocznik 46N

Roztwór
saletrzanomocznikowy
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• 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.

ZIEMNIAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

GRUPA AZOTY PULGRAN®

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

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

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

GRUPA AZOTY PULSAR®

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

Typowy nawóz przedsiewny.

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

GRUPA AZOTY RSM® S

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

Do nawożenia przedsiewnego
i pogłównego.

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

GRUPA AZOTY Siarczan

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 (bardzo małe i małe), 150 (średnie),
ziemniak bez obornika: 150 (bardzo małe i małe), 200 (średnie).

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

GRUPA AZOTY Saletrzak 27

27% (m/m) azotu (N) całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 13,5%
(m/m)
azotu (N) azotanowego 13,5%
(m/m)
co najmniej 2% (m/m) tlenku
wapnia (CaO) rozpuszczalnego
w wodzie
co najmniej 4% (m/m) tlenku
magnezu (MgO) całkowitego

Dawki kg/ha na każde 10 ton bulw
w zależności od potrzeb nawożenia azotem,
ziemniak na oborniku: 110 (bardzo małe i małe), 130 (średnie),
150 (duże i bardzo duże),
ziemniak bez obornika: 150 (bardzo małe i małe), 167 (średnie),
185 (duże i bardzo duże).

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

GRUPA AZOTY Saletrzak 27

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 Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego,
w zależności od potrzeb nawoże- nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6–4,0 mm stanowią nie mniej niż 94% masy
nia azotem,
nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3.
ziemniak na oborniku: 110 (bardzo małe i małe), 130 (średnie),
150 (duże i bardzo duże),
ziemniak bez obornika: 150 (bardzo małe i małe), 167 (średnie),
185 (duże i bardzo duże).

Mocznik 46N

Siarczan
amonu

Roztwór saletrzano-mocznikowy z siarką

Amonu:
AS 21 macro
AS 21 select

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

standard
N(CaO, MgO)
27–(2–4)

Skład

ICL

Polysulphate

14% K2O, 48% SO3,
6% MgO, 17% CaO

400-600 kg/ha

Całkowicie naturalny nawóz wieloskładnikowy, dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nie zawiera chlorków, zapewnia wydłużoną dostępność składników
pokarmowych.

K+S KALI

ESTAKieserit

25% MgO
50% SO3

100–150 kg/ha
przed sadzeniem

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

LUVENA S.A.

LUBOFOS
POD ZIEMNIAKI

Nawóz NPK (Mg, S)
3,5-7-25 - (2,5-19,5)

• polecany szczególnie do nawożenia ziemniaków
• do stosowania zwłaszcza na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności
w fosfor oraz nie nawożonych organicznie
• wpływa bardzo korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi dzięki zawartości
potasu w formie siarczanowej
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

OPTIPLON 4

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 dostosowany 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

NOWOŚĆ

.
NAWOZENIE 2022
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ZIEMNIAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

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

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
3,5-10-20

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

Nawóz K
(Ca, Mg, S) 40 –
(4,5-4-13)

LUVENA S.A.

LUBOFOS
5-10-25

Nawóz NPK (S)
5-10-25 - (15)

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12
MAX

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

LUVENA S.A.

LUBOFOS UNI- Nawóz NPK (Ca, Mg, S)
3,5-10-21 - (2-2,5-14,5)
VERSAL

LUVENA S.A.

Superfosfat
granulowany

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

LUVENA S.A.

LUBOPLON®
MAG-MAKS
20-35

20 MgO – 35 SO3

Dawka/Termin

NOWOŚĆ
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POLCALC

Polcalc III
Generacji

98% CaCO3

500 kg·ha-1

POLCALC

SuperMag

55% CaCO3, 42% MgCO3

500 kg·ha-1

POLCALC

bi calc+

98% CaCO3 z dodatkiem
kwasów humusowych oraz
bakterii z rodzaju Bacillus

500 kg·ha-1

Właściwości produktu. Uwagi
• uniwersalny - do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża ozime
i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej
rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny
uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
• bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych użytków zielonych
• polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności gleb
w potas
• zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie okopowe, rzepak ozimy, rośliny na
paszę
• szczególnie polecany w uprawie roślin siarkolubnych t.j. rzepak, kapusta, czosnek i cebula
• szczególnie polecany na gleby ubogie w potas
• posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu i siarki
• w uprawie roślin ozimych zapewnia niezbędne ilości azotu w okresie jesieni
• w przypadku roślin jarych pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek azotu
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby
ubogie w potas i magnez
• ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do
nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe,
rzepak ozimy, trwała użytki zielone)
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i
użytków zielonych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• nawóz granulowany przedsiewny
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
• 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
• 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, kukurydzy, plantacjach wieloletnich
• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występuje wymywanie magnezu.
• 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 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 wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną
(przed ruszeniem wegetacji roślin)
• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych dawkach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu
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 technologicznej, 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.
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.
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 innowacyjnego 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.

ZIEMNIAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
200-400 kg/ha

TIMAC AGRO

Physiomax 975 Kompleks Physio +

TIMAC AGRO

Sulfammo 23
N-Process

TIMAC AGRO

Eurofertil 33
N-Process

TIMAC AGRO

Top Phos NP
15 20

TIMAC AGRO

Eurofertil Top
51 NPK

TIMAC AGRO

Sulfammo 30
N-Process

TIMAC AGRO

Physio-Natur
PKS

TIMAC AGRO

Physio Mescal
G18

kompleks
Mezocalc (CaCO3) - 65,0%
P - 18,0%, Mg - 5,0%
S - 5,0%

200-400 kg/ha

TIMAC AGRO

Physactiv +1

CaO 29%
Mg 12%, S 12%
Kompleks Physactiv +

200–600 kg/ha

Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%
Kompleks N-Process
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 23% (11% amonowy, 12%
amidowy)
MgO 3%, SO3 31%
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%
N 15%, P 20%, Mg 3%
S 20%, Zn 0,2%, CaCo3 20%
Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 21%
N 4% (forma amonowa)
P2O5 10%, K2O 20%
MgO 2%, SO3 17%
B 0,2%, Zn 0,15%
Kompleks N-Process
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 30% (5% amonowy, 25%
amidowy)
MgO 3%, SO3 15%
CaCo3 – 50%
P 13%, K 15%, Mg 2%, S 19%

200-300 kg/ha

Przed sadzeniem 300-600 kg/ha
Formowanie łodyg 200-300 kg/ha

200-400 kg/ha

300-500 kg/ha

250-300 kg/ha

200-300 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
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.
Sulfammo 23 N-Process to nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera
także magnez oraz łatwo przyswajalny wapń - Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-Process
inteligentnie podnosi efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego azotu, gleby oraz fizjologii roślin. N-Process bezpośrednio podnosi wielkość i jakość
plonu. Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.
Nawóz z optymalną formą potasu dla roślin wrażliwych na chlor. Azot występuje w
dwóch formach (amonowej i amidowej). Zawartość magnezu, siarki oraz kompleksu
N-Process wpływają na wyższą efektywność odżywiania azotem poprzez wspomaganie
rośliny pochodną indolu (pobieranie i przetwarzanie azotu) oraz zabezpieczenie go siatką
organiczno-wapniową przed ulatnianiem i wymywaniem. Dodatek mikroelementów oraz
odżywczego wapnia gwarantuje wysoki plon oraz jego lepszą jakość
Top Phos NP. 15 20 to unikalne rozwiązanie gwarantujące najwyższy stopień wykorzystania dostarczonych w nawozie składników pokarmowych. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu takich technologii jak N-Process czy Top Phos zapewniających ochronę
składników pokarmowych przed uwstecznianiem lub wymywaniem.
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 zabezpieczony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.
Nawóz granulowany o dużej zawartości azotu i siarki. Zawiera także magnez oraz łatwo
przyswajalny wapń- Mezocalc. Dzięki kompleksowi N-Process inteligentnie podnosi
efektywność nawożenia i odżywiania roślin azotem z poziomu samego azotu, gleby oraz
fizjologii roślin. N-Process bezpośrednio podnosi wielkość i jakość plonu. Polecany w
uprawach wymagających szybkiego efektu działania.
Pierwszy specjalistyczny nawóz PK dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zawiera naturalne składniki najwyższej jakości zapewniające relatywnie wysoką
rozpuszczalność i szybkie działanie. Najwyższej jakości fosfor w formie fosforytu
miękkiego. Nawóz zapewnia również odżywianie roślin potasem i siarką dzięki zawartości siarczanu potasu. Z powodzeniem można go stosować w roślinach wrażliwych na
chlorki.
Sprawdzony i niezawodny w uprawach paszowych, polowych i specjalistycznych. Mezocalc pomaga w uwalnianiu składników pokarmowych z gleby przez tworzenie
korzystnych warunków do rozwoju mikroflory glebowej. Physio+ to naturalny ekstrakt z
alg morskich zawierający aminopurynę, która wpływa na szybsze wschody oraz zwiększenie systemu korzeniowego.
Physactiv +1, wzbogaca glebę w najważniejsze makroskładniki, podnosi mikro pH gleby,
sprzyja humifikacji resztek pożniwnych i nawozów naturalnych, pozytywnie wpływa na
żyzność gleby i życie biologiczne, podnosi wykorzystanie innych nawozów

NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

ADOB®

ADOB® Mikro
Ziemniak

ADOB®

ADOB® Profit
10-40-8

ADOB®

ADOB® Profit
4-12-38

ADOB®

ADOB® Profit
18-18-18

AGROSIMEX

ASX Plus

.
NAWOZENIE 2022

Skład
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%

Dawka/Termin
1-zabieg: 4 kg/ha zakrywanie
międzyrzędzi (BBCH 31-39), 2-zabieg: 4 kg/ha zawiązywanie bulw
(BBCH 40-49), 3-zabieg: 3 kg/ha
rozwój owoców (BBCH 70-73)

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%
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%
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%
Gama nawozów makro i mikroelementowych w zależności od
potrzeb o zwiększonej zawartości
fosforu, potasu, magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez Plus
ASX Makro Plus

1-zabieg: 2 kg/ha zakrywanie
międzyrzędzi (BBCH 31-39),
2-zabieg: 4 kg/ha zawiązywanie
bulw(BBCH 40-49),

Właściwości produktu. Uwagi
ADOB® Mikro Ziemniak to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia ziemniaków. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie
rozpuszczalny 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).
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).

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).

1-zabieg: 2kg/ha faza 4-6 liści(BBCH 14-16),
2-zabieg: 2kg/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).

Po wytworzeniu pokroju rośliny,
przed zwarciem międzyrzędzi
2–4 kg/ha w 200–300 l wody.

Uzupełnianie makro i mikroelementów.
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ZIEMNIAKI
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

AGROSIMEX

Nutri Efekt
Fosfor plus

AGROSIMEX

Rosasol 8-50
-12

AGROSIMEX

Bolero

AGROSIMEX

ASX complex

AGROSIMEX

k-leaf

AGROSIMEX

BIOPHARMACOTECH

Skład
3,8% N,19% P2O5, 2,3% Zn
3,2% Mn, 7,4% SO3

Dawka/Termin
W fazie wiązania bulw,
10-14 dni później

8% (N), 50% (P2O5)
12% (K2O)
Zawiera mikroelementy: bor,
miedź, żelazo, mangan, cynk
9,2% B 120 g/l
Bor w postaci dziesięciowodnego
pentaboranu sodu
Dodatek sorbitolu zapewnia
szybkie pobieranie B i włączanie w metabolizm
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.

Faza 6–8 liści oraz przed zwarciem Nawóz makro- i mikroelementowy uzupełniający niedobory składników pokarmowych.
rzędów 4–5 kg/ha w 200–300
l wody.
Po wytworzeniu pokroju krzaka,
powtórzyć zabieg po
14 dniach –
1,5 l/ha w 300 l wody.

Uzupełniające odżywianie borem.

Jesień: faza 3 liści 0,3 kg/ha
wiosna: faza krzewienie
0,3–0,6 kg/ha,
zabieg wykonać w formie oprysku
w 200–300 l wody.

Nawóz mikroelementowy.

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.

CaTs

9% CaO,
25% SO3

10-20 l/ha

Idealne źródło wapnia i siarki. Zwiększa dostępność potasu, magnezu i mikroskładników
z gleby, stabilizuje przemiany azotu w glebie i poprawia jego wykorzystanie. Stosowany
dolistnie likwiduje niedobory wapnia i siarki, zdecydowanie podnosi plony i ich jakość

AGRO-SORB®
Organic Folium+

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
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: 200-400 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 l wody).
Wykonać min. 2-5 zabiegów:
pierwszy w fazie 30% zakrycia
międzyrzędzi, następne co 1014 dni.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB Organic Folium+
z zabiegami fungicydowymi oraz
odżywianiem dolistnym.

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

hydroliza
enzymatyczna

Biostymulator do upraw
ekologicznych i
konwencjonalnych.
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021
IUNG

BIOPHARMACOTECH

- naturalne wolne aminokwa- Stosować dolistnie w dawce
L-Amino+
naturalne ami- sy z hydrolizy enzymatycznej 1-2 l/ha,
5,0% (m/m) min 52g/l,
ilość wody: 200-400 l/ha
okwasy
nokwasy

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).
Wykonać min. 2-5 zabiegów:
pierwszy w fazie 30% zakrycia
międzyrzędzi, następne co 7-14
dni z wyłączeniem kwitnienia.
4-5 tygodni przed zbiorem w celu
zwiększenia jakości przechowalniczej.

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/332/2016
IUNG

hydroliza

106

Szybko przyswajalny
wapń (Ca) i
bor (B)
+ naturalne
aminokwasy

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

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
4,75% (m/m),
- azot całkowity 5,0% (m/m),
- wapń (CaO) 8,0% (m/m),
- bor (B) 0,2% (m/m).

Biostymulator do upraw
ekologicznych i
konwencjonalnych.

enzymatyczna

www.agro-sorb.com

– wykonać min. 2-5 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).
Wykonać min. 2-5 zabiegów:
pierwszy w fazie 30% zakrycia
międzyrzędzi, następne co 1014 dni.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016
Uwaga! Bardzo korzystne jest
łączenie L-Amino+ z zabiegami
www.agro-sorb.com
fungicydowymi oraz odżywianiem
dolistnym.

hydroliza

L-Amino+
Amino Ca

Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.

- azot całkowity 2,0% (m/m),
- węgiel organiczny 4,0%
(m/m).

enzymatyczna

BIOPHARMACOTECH

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz fosforowy z cynkiem i manganem. Poprawia wiązanie i wielkość bulw.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zwiększona trwałość przechowalnicza.
3. Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
4. Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
5. Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
6. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
7. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

ZIEMNIAKI
NAWOZY DOLISTNE
Firma

BIOPHARMACOTECH

Nazwa handlowa

L-Amino+
o B

Skład
- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
5,0% (m/m),
- azot (N) 3,0% (m/m),
- bor (B) 5,0% (m/m).

Dawka/Termin
Stosować dolistnie w dawce
0,6-1,5 l/ha,
ilość wody: 300-500 l/ha
Optymalne stężenia: 0,2-0,3%
(200-300 ml na 100 l wody).
Wykonać min. 2-3 zabiegi do
początku kwitnienia.

Właściwości produktu. Uwagi
Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek.
3. Prawidłowy wzrost organów generatywnych.
4. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
5. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/565/2021.
www.agro-sorb.com

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
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
Optymalne stężenia: 0,3-0,4%
(200-400 ml na 100 l wody).
Wykonać min. 2-3 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać
w fazie wiązania się pąków kwiatowych, następnie dwa zabiegi
co 7-10 dni w fazie intensywnego
wzrostu bulw.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Lepszy transport wody i składników pokarmowych
3. Łatwe i szybkie dostarczenie potasu do wnętrza tkanek
4. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
5. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
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
Optymalne stężenia: 0,3-0,4%
(200-400 ml na 100 L wody).
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:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zwiększenie zawartości chlorofilu w roślinie.
3. Łatwe i szybkie dostarczenie magnezu do wnętrza tkanek.
4. Zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych.
5. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
6. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

hydroliza
enzymatyczna

Szybko przyswajalny
bor (B)
+ naturalne
aminokwasy
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021
IUNG

BIOPHARMACOTECH

L-Amino+
o K

hydroliza
enzymatyczna

BIOPHARMACOTECH

Szybko przyswajalny
potas (K)
+ naturalne
aminokwasy
L-Amino+ Mg

hydroliza
enzymatyczna

BIOLCHIM

Szybko przyswajalny
magnez (Mg)
+ naturalne
aminokwasy
Phosfik

BIOLCHIM

N-3%, P-27%, K-18%,
1-2 l/ha
B-0,01%, Cu-0,02%, Fe-0,02%,
Mn0,02%,
Mo-0,001%, Zn--0,02%

Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choroby grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

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 mikroelementy. 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.

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.

CALDENA®

MicroSpeed®
Action

Aminokwasy oraz azot, fosfor,
potas i mikroskładniki pokarmowe

Dawka: 1-2,5 l/ha.
Termin: od pełnych wschodów do
fazy formowania bulw.

Nawóz o wielofunkcyjnym zastosowaniu; przeznaczony do zaprawiania bulw
i nawożenia dolistnego, o działaniu stymulującym. Nawóz wyróżnia: nowoczesna amerykańska technologia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie,
szybkie działanie i maksymalna skutecznością przy niskich dawkach. Stymuluje przyrost
biomasy ziemniaka, zwiększa powierzchnię blaszek liściowych i efektywność fotosyntezy, wpływ na lepsze wykorzystanie składników nawozowych, wspomaga regenerację
uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych, szybko poprawia kondycję i wigor roślin,
zwiększa odporność na stresy wodne i termiczne. Stymuluje wzrost plonu.
Nawóz o działaniu stymulującym. Nawóz wyróżnia: nowoczesna amerykańska technologia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, szybkie działanie i
maksymalna skutecznością przy niskich dawkach. Wpływa na rozwój stolonów i pobudza
zawiązanie bulw, wspomaga tworzenie pąków kwiatowych, stymuluje rozrost bulw, podtrzymuje zieloność liści, usprawnia transport asymilatów do bulw i poprawia ich skład
chemiczny, wpływa korzystnie na strukturę plonu bulw, poprawia wartość konsumpcyjną
i technologiczną bulw, zwiększa odporność skórki na uszkodzenia mechaniczne i poprawia zdolność przechowalniczą bulw.
Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja,
unikalna technologia hydrolizy enzymatycznej, zawartość najwyższej jakości L-aminokwasów pochodzenia roślinnego, wysoka zawartość wolnych aminokwasów (biologicznie
aktywnych) - 61,9 g/l. Usprawnia procesy metaboliczne zachodzące w roślinie, dostarcza
roślinom dużą ilość energii i przyspiesza proces ich regeneracji, łagodzi skutki stresów
biotycznych i abiotycznych, ułatwia roślinom przezwyciężenie czynników stresowych
, zwiększa głębokość systemu korzeniowego i liczbę korzeni włośnikowych, poprawia
przyswajalność agrochemikaliów przez rośliny

.
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Nazwa handlowa

CALDENA®

MicroSpeed®
Smart

CALDENA®

Agravita® Mn
EDTA Plus

CALDENA®

Agravita®
Micro

CALDENA®

Agravita® Bor
15

CALDENA®

Agravita®
Complete

CALDENA®

Agravita®
Potasowa

CALDENA®

Agravita®
Galaxy

CALDENA®

Agravita®
Siarczan
Magnezu
Siedmiowodny

CHEMIROL

Opti Ziemniak

CHEMIROL

Cropvit Mn

CHEMIROL

Cropvit Zn

CHEMIROL

COMPO
EXPERT
DR GREEN
SP. Z O.O.

Skład
Dawka/Termin
Ekstrakt z alg brunatnych
Dawka: 1-3 l/ha.
(Ascophyllum nodosum) 18,7% Termin: od pełnych wschodów do
oraz fosfor i potas
fazy formowania bulw.

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, delikatny proces ekstrakcji ręcznie zbieranych alg brunatnych, wysoka koncentracja
ekstraktu z Ascophyllum nodosum, bogate źródło substancji bioaktywnych. Działa antystresowo i biostymulująco, pobudza rozwój systemu korzeniowego, aktywizuje metabolizm roślin w sytuacjach stresowych, ułatwia roślinom przezwyciężenie stresów (wywołanych przez suszę, niską i wysoką temperaturę, intensywne promieniowanie słoneczne,
silne wiatry) i łagodzi skutki ich działania, poprawia przyswajalność oraz transport
składników pokarmowych w roślinie.
Mangan (Mn) 8% schelatowa- Dawka 0,5-1 kg/ha.
Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej technologii
ny przez EDTA
Termin: od pełnych wschodów do aktywizującej pobieranie składników. Nawóz wyróżnia: błyskawiczna i całkowita roz+ Zn - 2%, N - 5%, MgO - 4% fazy formowania bulw.
puszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, bardzo szybka przyswajalność i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, maksymalna
skuteczność przy niskich dawkach. Reguluje procesy przemiany materii, zwiększa
intensywność fotosyntezy, poprawia cechy kulinarne bulw, przeciwdziała nagromadzaniu
azotanów, ogranicza podatność ziemniaka na choroby grzybowe. Stymuluje wzrost plonu
i poprawia jego jakość.
Bor (B) 0,3%, Miedź (Cu)
Dawka: 0,75-1,5 l/ha.
Kompleksowy nawóz mikroelementowy. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formu1,28%, Mangan (Mn) 5,7%,
Termin: od pełnych wschodów do lacja, optymalnie zbilansowany skład, łatwa przyswajalność i szybkie działanie. Reguluje
Cynk (Zn) 3,2%, Azot (N) 3,8% fazy formowania bulw.
procesy metaboliczne i fizjologiczne roślin, zwiększa syntezę chlorofilu i intensywność
fotosyntezy, optymalizuje wykorzystanie makroelementów, zwiększa odporność mechaniczną i zdrowotność roślin, wpływa na prawidłowe tworzenie i rozwój elementów
struktury plonu.
Bor (B) 15%
Dawka 1-2 l/ha.
Nawóz borowy. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, bor w formie łatwo
Termin: od pełnych wschodów do przyswajalnej boroetanoloaminy, doskonała mieszalność. Powoduje lepsze zawiązywanie
fazy intensywnego wzrostu bulw. bulw, poprawia ich skład chemiczny - większa zawartość skrobi i witamin, wpływa na
lepszą jakość skórki bulw, zwiększa odporność ziemniaka na suszę i choroby.
N - 20% (NO3 - 5,4%,
Dawka: 2-3 kg/ha.
Nawóz o zrównoważonym składzie NPK z mikroelementami. Nawóz wyróżnia: optyNH4 - 3,5%, NH2 - 11,1%), P2O5 Termin: od pełnych wschodów do malnie zbilansowany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, synergizm
- 20%, K2O - 20%,
fazy intensywnego wzrostu bulw. trzech form azotu, efektywne współdziałanie makro i mikroelementów. Szybko dostarcza
B - 0,01%, Cu - 0,006%*,
roślinom idealnie zbilansowane makro i mikroelementy, co jest szczególnie ważne w
Fe - 0,053%*, Mn - 0,026%*,
warunkach ograniczonej dostępności tych składników z gleby. Zwiększa biomasę roślin i
Mo - 0,004%, Zn - 0,008%*
podtrzymuje witalność roślin, podnosi odporność na niekorzystne warunki środowiska,
*schelatowane przez EDTA
kształtuje wielkość i skład chemiczny bulw.
NO3 – 9,4%, P2O5 - 13%,
Dawka: 2-4 kg/ha.
Nawóz NPK o wysokiej koncentracji potasu z mikroelementami. Nawóz wyróżnia: optyK2O - 40%, MgO - 2%,
Termin: od pełnych wschodów do malnie zbilansowany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, efektywne
B - 0,01%, Cu - 0,006%*,
fazy intensywnego wzrostu bulw. współdziałanie makro i mikroelementów Reguluje gospodarkę wodną roślin i zmniejsza
Fe - 0,032%*, Mn - 0,02%*,
wrażliwość na suszę, zwiększa udział bulw dużych w plonie ogólnym, ogranicza tendenMo - 0,004%, Zn - 0,008%*
cję do ciemnienia i po uderzeniowej plamistości miąższu, zmniejsza w bulwach zawar*schelatowane przez EDTA
tość cukrów redukujących, poprawia zdolność i trwałość przechowalniczą bulw.
NH2 - 6,6%, K2O -19,9%,
Dawka 2-3 l/ha.
Nawóz o wysokiej zawartości potasu i siarki w formie tiosiarczanowej. Nawóz wyróżnia:
SO3 - 33,2%, Mn - 0,01%*,
Termin: od pełnych wschodów do łatwa w użyciu płynna formulacja, nowoczesna forma siarki o właściwościach antysepZn - 0,01%*
końca fazy kwitnienia.
tycznych. Wspomaga naturalną odporność roślin na patogeny, optymalizuje wykorzysta*schelatowane przez EDTA
nie nawożenia azotowego, ogranicza nagromadzanie azotanów i cukrów redukujących,
co poprawia jakość technologiczną ziemniaka, zwiększa w bulwach zawartość białka
przyswajalnego, karotenu, witaminy C, skrobi.
MgO - 16%, SO3 - 32%
Stężenie: 5% (10 kg/200 l wody).
Nawóz magnezowo-siarkowy. Nawóz wyróżnia: postać grubego kryształu o unikatowej
Termin: w całym okresie weczystości chemicznej, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, wielofunkcyjgetacji.
ność. Intensyfikuje proces fotosyntezy i wzrost systemu korzeniowego, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, usprawnia transport asymilatów do stolonów i rosnących bulw,
zwiększa zawartość skrobi i witaminy C w bulwach, podwyższa odporność na uszkodzenia skórki, poprawia trwałość przechowalniczą bulw.
Azot całkowity 13 % m/m,
Zalecane 2-3 zabiegi. Od fazy
Dzięki odpowiednio dobranym składnikom pokarmowym oraz wysokiej zawartości
pięciotlenek fosforu 10 %
4 liści do fazy kwitnienia.
potasu poprawia wigor roślin, przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie, korzystnie wpływa
m/m, tlenek potasu 20 % m/m, Po wykształceniu zielonych jagód. na wielkość bulw. Nawóz ten znacząco zwiększa tolerancję roślin na niskie temperatury
tlenek magnezu 2% m/m,
Dawka: 3-5 kg/ha
oraz pomaga przetrwać długotrwałe okresy suszy.
trójtlenek siarki 19 % m/m, bor
0,95 % m/m, miedź EDTA 0,10
%, żelazo DTPA 0,10% m/m,
mangan EDTA 0,40 % m/m,
molibden 0,04 % m/m, cynk
EDTA 0,30 % m/m
Mangan 11,30 % m/m
1-2 zabiegi od fazy wschodów do Specjalistyczny nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości efektywnie przyswajalnego
(160 g/l)
fazy kwitnienia
manganu do szybkiego uzupełniania tego pierwiastka w roślinie
Dawka: 1-2 l/ha
Cynk 8 % m/m (106,4 g/l)

1-2 zabiegi od fazy wschodów
roślin do okresu zwarcia międzyrzędzi. Dawka: 1-2 l/ha

Bezpieczny nawóz dolistny o wysokiej zawartości cynku szybko i skutecznie uzupełniający niedobory cynku

Miedziowy 600 Miedź (Cu) całkowita - 350 g/l
Tlenochlorek miedzi - 600 g/l
SC

Po wytworzeniu pokroju roślin,
kolejne zabiegi co 14 dni
Dawka: 1,75-2,25 l/ha

Wysokoskoncentrowany nawóz zawierający łatwo przyswajalny TLENOCHLOREK MIEDZI

Basfoliar Sp
20 20 20
Dr Green
ZIEMNIAKI

NPK 20 20 20 +ME

3-5 kg ha

Nawóz dolistny polecany w fazie intensywnego wzrostu

SO3 -250g/kg, MgO-20,0 g/kg
B-5,0 g/kg, Cu-2,0 g/kg
Fe-60 g/kg, Mn-70 g/kg
Mo-0,5 g/kg, Zn-80 g/kg
SUMA mikroelementów
217,5 g/kg

Zab. 1 - od 1 do 2 kg/ha
w fazie formowania pędów
Zab. 2 - od 1 do 2 kg/ha
w fazie zwierania międzyrzędzi
Zab. 3 - 1 kg/ha w fazie kwitnienia

Nawozy DR GREEN swoją wysoką skuteczność zawdzięczają nowatorskim formułom
MicroActive™ oraz MacroActive™. Zawarte w nich wzajemnie uzupełniające się związki
organiczne transformują składniki pokarmowe do form skutecznie pobieranych przez
rośliny. Innowacyjne formuły aktywujące MicroActive™ oraz MacroActive™ to również
zestaw odpowiednich aminokwasów oraz witamin. Aplikowane w odpowiednich ilościach wywierają pozytywny wpływ na szereg istotnych procesów wzrostowych i rozwojowych oraz funkcji w roślinie. UWAGA: zawiera stabilizator pH

ZIEMNIAKI
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
Fosforowoborowy

Skład
N- 50 g/kg, P2O5- 75 g/kg
Ca-80 g/kg, B- 75 g/kg
SUMA mikro i makroelementów 280 g/kg

Dawka/Termin
Zab. 1 - od 0,5 do 1 kg/ha
w fazie formowania pędów
Zab. 2 - od 0,5 do 1 kg/ha
w fazie zwierania międzyrzędzi

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz Fosforowo –Borowy stymuluje rośliny we wczesnych fazach rozwojowych. Zbudowany w oparciu o alternatywne źródło surowca

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
START

N – 120 g/kg, P2O5- 600 g/kg
SUMA makroelementów
720 g/kg

od 0,5 do 2 kg/ha
w fazie formowania pędów

Nawóz Fosforowy, wpływa na budowę i wzrost systemu korzeniowego.
Zawiera formułę MacroActive™

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
ENERGY

N- 100 g/kg, K2O- 400 g/kg
SUMA makroelementów
500 g/kg

od 0,5 do 2 kg/ha
w fazie zwierania międzyrzędzi

Nawóz Potasowy, wpływający korzystnie na gospodarkę wodną w roślinie.
Zawiera formułę MacroActive™

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
QUALITY

P2O5- 500 g/kg, K2O- 340 g/kg
SUMA makroelementów
840 g/kg

od 0,5 do 2 kg/ha
w fazie kwitnienia

Nawóz Fosforowo - Potasowy, poprawiający jakość biologiczną plonu.
Zawiera formułę MacroActive™

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green BOROWY

B- 120 g/kg, Fe- 50 g/kg
SUMA mikroelementów
170 g/kg

od 2 do 3 kg/ha

Nawóz Borowy przeznaczony do uzupełniającego odżywiania borem.
Zawiera stabilizator pH.

EKODARPOL

PLONOCHRON (N) 4,5%, (K) 24%
20% substancji organicznych,
Active Plus
w tym:
ZASADOWY

EKODARPOL

1%-2% roztwór,
PLONOCHRON (N) 2,5%, (P) 19%
Mikroelementy schelatowane: 2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
Active Plus
- przy niedoborze dostępnego
FOSFOROWY Cu-0,6%, Zn-0,9%, B-0,4%

EKODARPOL

PLONOCHRON
Active Plus
Wapniowomagnezowy

EKODARPOL

1%-2% roztwór,
Odznacza się kompleksowym składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w poPLONOCHRON (N) 4,5%, (P) 5%, (K) 0,5%
(Mg) 2%, (S) 6%, (Si) 0,2%
2 l-5 l/200 l-500 l wody ha
czątkowych fazach wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia
Active Plus
KOMPLETNY Mikroelementy schelatowane: W przypadku ziemniaków produkt silnego systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawar-

1%-2% roztwór,
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
- rozwinięta rozeta liściowa,
wysokość około 15 cm
kompleks humusowy
- po kwitnieniu
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost - przy krótkookresowych
suszach
- przy widocznych niedoborach potasu
- przy dużej presji patogenów
grzybowych

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

• Poprzez swój kompleksowy skład, zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy
roślinom niezbędnego do wzrostu fosforu, azotu i mikroelementów.
• Stosowanie nawozu w tym okresie często jest niezbędne ze względu na blokowadla roślin fosforu. Po ruszeniu
nie Fosforu przez niską temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.
40% Substancji organicznych,
wegetacji, gdy temperatura
• Dodatkowo korzystnie jest zastosować nawóz przed kwitnieniem, pozwoli to na
w tym: kompleks humusowy
przekroczy 10°C
zawiązanie większej ilości kwiatów, intensywniejsze kwitnienie oraz prawidłowy
enzymy wzrostowe
rozwój generatywny prowadzący do wyższego plonowania
substancje stymulujące wzrost - przed kwitnieniem
Azot (N) 5%
Wapń (Ca) 4%
Magnez (Mg) 3%
Siarka (S) 4%
45% substancji organicznych,
w tym: kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost

1%-2% roztwór,
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ ha
- w przypadku widocznych
niedoborów wapnia, magnezu
lub siarki
- w okresie intensywnego
rozwoju bulw

Zastosowany fazie intensywnego wzrostu dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego do
prawidłowego rozwoju, plonowania oraz poprawi możliwości przechowalnicze plonów.
Produkt powinien być również stosowany przy występujących niedoborach wapniowomagnezowych, występujących najczęściej na glebach zakwaszonych.

Cu-0,7%, Zn-0,8%, Mn-0,5%,
B-0,03%
50% substancji organicznych,
w tym: kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące wzrost

najlepiej zastosować w dwóch
terminach. Pierwszy termin przypada na 4-6 liści a drugi na fazę
wzrostu poprzedzającą kwitnienie

tością wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej.
Kompleksowy skład nawozu pomoże dodatkowo zbilansować gospodarkę nawozową
rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w strategicznych
momentach.

FMC

Zinc 69

Zn 700 g/l
Składniki wspomagające
– Formula Complex

Stosować 1,0 l/ po pierwszym
tygodniu od pełnych wschodów.
W przypadku lekkich, bezobjawowych niedoborów można
dwukrotnie zastosować 0,5 l/ha w
okresie wiosennoletnim.

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

FMC

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.

GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

AZOPLON®
NUTRI NPK
12-46-10 +
mikro

N (azot całkowity): 12% m/m Faza 3-6 liści (jesień), krzewienie,
N (azot amonowy): 9% m/m
początek wzrostu źdźbła w dawce
N (azot azotanowy): 3% m/m 2-4 kg/ha
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 46% m/m
K2O (rozpuszczalny w wodzie): 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)

.
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• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego fosforu zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.
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Nazwa handlowa

Skład
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 (rozpuszczalny 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

Dawka/Termin
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

Właściwości produktu. Uwagi
• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
• bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych
(Mg i S);
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

• zrównoważona zawartość pierwszorzędowych składników pokarmowych
Rozwinięty 3. – 6. liść na pędzie
(N, P, K);
głównym
Rozwój pędów bocznych w dawce • bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych
(Mg i S);
2-4 kg/ha
• pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
• obecność formy amidowej azotu, zalecanej przy dolistnym dokarmianiu roślin;
• produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
• wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

GRUPA AZOTY
ZAKŁADY
AZOTOWE
CHORZÓW S.A.

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

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 wodzie): 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)

ICL

Agroleaf Crop
Ziemniaki

5% N,
3-5 kg/ha
37% P2O5,
26% K2O, 2% MgO, 0,15% B,
0,02% Cu, 0,1% Fe, 0,15% Mn,
0,01% Mo, 0,15% Zn

K+S KALI

EPSOTop

16% MgO
32,5% SO3

K+S KALI

EPSOMicrotop 15% MgO

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Topari
Magnezu

34,7% tlenku magnezu (500 g/l Dawka: 2-4 l/ha.
MgO) – zawiesina wodorotlen- Zalecana liczba zabiegów: 2-3.
ku magnezu
Termin zabiegu: od fazy 6 liści;
zabiegi wykonywać w odstępach
10-14 dni.
Ilość wody w zabiegu należy
dostosować do opryskiwanej
powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym
uniknięciu ryzyka spływania.

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

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Topari Cynk

40% cynku w postaci tlenku
cynku (700 g/l Zn)

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

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Algi

Azot (N) ogółem, co najmniej 2 zabiegi, 2-3 l/ha, pierwszy od
2,5% m/m, Tlenek potasu
fazy 4 liścia (BBCH 14-16), następ(K2O) co najmniej 2,3% m/m, ny po 14 dniach
Bor(B) co najmniej 3,0% m/m,
Mangan (Mn) co najmniej
0,8% m/m, Cynk(Zn) co
najmniej 0,46% (m/m), Zawartość substancji organicznej co
najmniej35% s.m.

31% SO3
0,9% B
1% Mn

Dolistny, krystaliczny nawóz NPK z mikroelemantami. Zawartość mikroelementów
dopasowana do potrzeb pokarmowych ziemniaków. Podwyższona zawartość boru, dzięki
czemu możliwe jest uzyskanie bulw wysokiej jakości. Łatwy w stosowaniu. Bardzo
dobrze rozpuszczalny.

3–5 kg na 100 l wody, przed i w fa- To szybko działający nawóz magnezowo–siarkowy. Jest idealnym uzupełnieniem nawożezie kwitnienia
nia doglebowego, szczególnie ważny w fazach zwiększonego zapotrzebowania na magnez
i siarkę, również w sytuacjach występowania widocznych niedoborów. Jest nawozem
dopuszczonym do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
5 kg na 100 l wody, razem ze
środkami ochrony roślin/łącznie
na ha ok. 25 kg nawozu

Dawka: 0,5-1 l/ha.
Zalecana liczba zabiegów: 1-2.
Termin zabiegów: 1 tydzień po
całkowitych wschodach; zabieg
można powtórzyć po 10-14
dniach.
Ilość wody w zabiegu należy
dostosować do opryskiwanej
powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym
uniknięciu ryzyka spływania.

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

Mineralny nawóz biostymulujący z zawartością makro i mikroskładników oraz wyciągu
z alg morskich „Ascophyllum Nodosum” zawiera aminokwasy, witaminy, gibereliny, jo
oraz naturalne hormony wzrostu.Zalecany do wszystkich rodajów upraw, zapobiegawczo
oraz interwencyjnie w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki np. gradobicie,
mróz, susza itd. www.vitafer.pl
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VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Green

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro P

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro K

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro PK

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Kombi

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Micro

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Zn+B

.
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Skład
Azot(N) ogółem, co najmniej
2,4% (m/m), Bor (B) co najmniej 0,2%m/m, Miedź (Cu) co
najmniej 0,2%m/m, Żelazo(Fe)
co najmiej 1,3% m/m, Mangan
(Mn) co najmniej 0,5% m/m,
Molibden(Mo) co najmniej
0,02% m/m, Cynk (Zn) co
najmniej 0,5% m/m. Zawartość
aminokwasów lewoskrętnych
12,2%, Zawartość substancji organicznejco najmniej 70% s.m.
Azot całkowity (N) 14% m/m
w tym: azot azotanowy
(NO3)2%m/m; azot amonowy
(NH4)3%m/m; azot amidowy
(NH2) 9%m/m. Pięciotlenek
fosforu(P2O5)14%m/m,Tlenek
potasu (K2O)14%m/m
Azot(N) całkowity w tym:
Azot azotanowy (NO3) 1%
m/m, Azot amonowy (NH4)
5% m/m, Azot amidowy (NH2)
5% m/m, Pięciotlenek fosforu
(P2O5) 20% m/m, Tlenek
potasu (K2O) 10% m/m, Bor
(B) 0,035 % m/m, Miedź
(Cu) 0,045% m/m, Żelazo
(Fe) 0,100% m/m, Mangan
(Mn) 0,015 % m/m, Molibden
(Mo) 0,007% m/m, Cynk (Zn)
0,035% m/m.
Azot (N) całkowity 10% m/m
w tym azot azotanowy (NO3)
3% m/m, azot amonowy
(NH4) 1% m/m, azot amidowy
(NH2), 6% m/m, Pięciotlenek
fosforu (P2O5) 5% m/m, Tlenek
potasu (K2O) 25% m/m. Bor
(B) 0,0035% m/m, Miedź
(Cu) 0,045% m/m, Żelazo (Fe)
0,100%m/m, Mangan (Mn)
0,015 % m/m, Molibden (Mo)
0,007 % m/m, Cynk (Zn) 0,035
% m/m.
Azot (N) całkowity 8% m/m,
w tym azot azotanowy (NO3)
3% m/m, azot amonowy (NH4)
3% m/m, azot amidowy (NH2)
2% m/m,Pięciotlenek fosforu
(P2O5) 16% m/m, Bor (B) 0,035
% m/m, Miedź (Cu) 0,045
%m/m, Żelazo (Fe) 0,100%
m/m, Mangan (Mn) 0,015 %
m/m, Molibden (Mo) 0,007 %
m/m, Cynk (Zn) 0,035 % m/m.
Azot (N) całkowity 20% m/m,
azot azotanowy (NO3) 4%
m/m,azot amidowy (NH2) 16%
m/m, Tlenek potasu (K2O)
15% m/m, Tlenek magnezu
(MgO) 2%, m/m, Bor (B) 0,025
% m/m, Miedź (Cu) 0,055 %
m/m, Żelazo (Fe) 0,100 % m/m,
Mangan (Mn) 0,055 % m/m,
Molibden (Mo) 0,001 % m/m,
Cynk (Zn) 0,055 % m/m.
Azot (N) całkowity 8% m/m, w
tym: Azot azotanowy (NO3) 1%
m/m, azot azmidowy (NH2) 7%
m/m, Tlenek potasu (K2O) 10%
m/m, Tlenak magnezu (MgO)
3% m/m, Trójtlenek siarki
(SO3) 5% m/m, Bor (B) 0,350
% m/m, Miedź (Cu) 0,550 %
m/m, Żelazo (Fe) 1,000 % m/m,
Mangan (Mn) 1,500 % m/m,
Molibden (Mo) 0,010 % m/m,
Cynk (Zn) 1,000 % m/m.
Bor (B) 4 % m/m, Cynk (Zn)
4 % m/m

Dawka/Termin
2 zabiegi, 2-3 l/ha, pierwszy
od fazy 4 liścia (BBCH 14-16,
następny po 14 dniach w celu
zwiększenia odporności na warunki stresowe

Właściwości produktu. Uwagi
Mineralny nawóz biostymulujący z optymalną zawartością makro i mikro składników
oraz aminokwasów, do niwelowania wpływu i zapobiegania skutkom stresów (choroby,
warunki atmosferyczne) stymuluje prawidłowy rozwój roślin i wpływa na wzrost ilości
i wartości handlowej plonów. www.vitafer.pl

2-3 zabiegi, 3l/ha, od fazy formowania pędów do osiągnięci 40%
masy końcowej bulw (BBCH 3573) w odstępach 12-14 dni

Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
azotu, potasu i fosforu.
www.vitafer.pl

2-3 zabiegi, 1-3 litry, od fazy
formowania pędów do osiągnięcia
40% masy końcowej bulw (BBCH
35-73) w odstępach 12-14 dni.

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, azotu
i potasu. VitaFer Macro P z uwagi na swoją uniwersalność doskonale nadaje się do
wszystkich rodzajów upraw. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost
ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami.
www.vitafer.pl

3 zabiegi, 2-3 l/ha, od fazy formowania pędów do osiągnięcia
40% masy końcowej bulw (BBCH
35-73), w odstępach 12-14 dni.

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu
i fosforu. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów w momencie objawienie si e deficytu. Zapewnia roślinom
prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed
ich negatywnymi skutkami.
www.vitafer.pl

2-3 zabiegi, 2-3 l/ha, od fazy
formowania pędów do osiągnięcia
40% masy końcowej bulw (BBCH
35-73), w odstępach 12-14 dni

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, potasu i azotu. Przeciwdziała niedoborom składników odżywczych oraz uzupełnia
je w momencie objawienia się deficytu, zapewnia roślinom prawidłowy rozwój ze względu na zbilansowany skład makro- i kluczowych mikroelementów. www.vitafer.pl

3 zabiegi, 2-3 l/ha, pierwszyw okresie intensywnego rozwoju
liści i łodyg (BBCH 19-49), drugi
– na początku kwitnienia (BBCH
51-55), trzeci - 12 dni po drugim

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
potasu, magnezu, azotu i siarki. Polecany do upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Podnosi ich odporność na warunki stresowe oraz patogeny, zapewnia prawidłowy rozwój i polepsza ich zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowe plony
o wysokiej wartości handlowej. www.vitafer. pl

2 zabiegi, 0,5-1 l/ha, w okresie
Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
zawiązywania bulw (BBCH 40-49) mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję
składników odżywczych z gleby. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 2l/ha, od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40%
masy końcowej bulw (BBCH 3573) w odstępach 12-14 dni

Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
cynku i boru. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności
na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl
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Nazwa handlowa

Skład
Tlenek magnezu (MgO) 15%
m/m, Trójtlenek siarki (SO3)
10% m/m

Dawka/Termin
2 zabiegi, 3 l/ha, pierwszy – przed
zwarciem międzyrzędzi, drugi po
10-14 dniach (BBCH 31-39)

Właściwości produktu. Uwagi
Mineralny zawiesinowy nawóz dolistny do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania magnezu, siarki i azotu. Dostarcza roślinom optymalną ilość magnezu, który jest
dla nich bardzo istotny i pobierany w ciągu całego okresu rozwoju. W efekcie zabiegi
podnoszą odporność roślin na warunki stresowe oraz patogeny, zapewniają ich prawidłowy rozwój i polepszają zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowsze polny
o wyższej wartości handlowej. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Mg

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Extra
Zn

Cynk (Zn) 15% m/m. Nawóz
zawiera dodatkowo: azot (N)
5 % m/m, tlenek potasu (K2O)
2% m/m, trójtlenek siarki (SO3)
6% m/m

2 zabiegi, 0,5-1 l/ha, od fazy
formowania pędów do osiągnięcia
40% masy końcowej bulw (BBCH
35-73) w odstępach 12-14 dni

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania cynku. Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju
składniki, co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów( większe plony, lepszy smak,
ładniejszy kolor, większa jędrność) dodatkowo poprawia ich własności przechowalnicze.
www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Extra
Mn

Mangan (Mn) 17% m/m, Nawóz zawiera dodatkowo: azot
(N) 4% m/m, tlenek potasu
(K2O) 2% m/m, trójtlenek
siarki (SO3) 14% m/m

2 zabiegi, 0,5-1 l/ha, od fazy
formowania pędów do osiągnięcia
40% masy końcowej bulw (BBCH
35-73) w odstępach 12-14 dni

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
manganu. Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat
w polnach oraz wspomaga proces regeneracji roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.
www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Cu

Azot (N) całkowity 15% m/m, 1 dawka, 1,5-2 l/ha, po kwitnieniu Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania miew tym azot amidowy (NH4)
(BBCH 69)
dzi, siarki i azotu. Poprawia odporność roślin na warunki stresowe (m.in. susze, nawałni155 m/m, Miedź (Cu) 5% m/m,
ce, przymrozki) pomaga uzyskać większe plonowanie o wyższej jakości. www.vitafer.pl
Mangan (Mn) 0,500% m/m,
Cynk (Zn) 0,500% m/m

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Boron

Azot (N) 8% m/m, azot amonowy (NH4) 5 % m/m, azot
amidowy (NH2) 3% m/m, pięciotlenek fosforu (P2O5) 10%
m/m, Bor (B) 7% m/m, Miedź
(Cu) 0,050 % m/m, Żelazo (Fe)
0,100 % m/m, Mangan (Mn)
0,050 % m/m, Molibden (Mo)
0,001% m/m, Cynk (Zn) 0,050
% m/m.

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Premium

Miedź (Cu) 4,3 % m/m, Man- 1 dawka, 1 l/ha, 1 zabieg po
gan (Mn) 11% m/m, Cynk (Zn) kwitnieniu
3,7 % m/m. Nawóz zawiera
dodatkowo azot (N) 4% m/m,
tlenek magnezu (MgO) 2%
m/m, trójtlenek siarki (SO3)
17,6% m/m, molibden (Mo)
0,006% m/m.

Wysoko skoncentrowany nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego
dostarczania manganu, miedzi i cynku. Gwarantuje wzrost plonu, stymuluje metabolizm
upraw i zwiększa odporność zbóż poprzez efektywne zaopatrywanie niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych.
www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N

Azot (N) całkowity 12% m/m, 3 zabiegi, 5 l/ha, 2-3 tygodnie po
w tym: azot azotanowy (NO3) początku kiełkowania, w odstę1% m/m, azot amidowy (NH2) pach 10-14 dni
11% m/m, pięciotlenek fosforu
(P2O5) 4% m/m, tlenek potasu
(K2O) 6% m/m, Bor (B) 0,011 %
m/m, miedź (Cu) 0,008 % m/m,
Mangan (Mn) 0,014 % m/m,
Molibden (Mo) 0,001% m/m,
Cynk (Zn) 0,006% m/m.

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu,
fosforu i potasu. Przeznaczony do upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.
Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro i kluczowych
mikroskładników. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N+

Azot (N) całkowity 27% m/m, 3 zabiegi, 5 l/ha, 2-3 tygodnie po
w tym: azot azotanowy (NO3) początku kiełkowania, w odstę5% m/m, azot amonowy(NH4) pach 10-14 dni
4% m/m, azot amidowy (NH2)
18% m/m, tlenek magnezu
(MgO) 3% m/m, Bor (B) 0,011
% m/m, Miedź (Cu) 0,195 %
m/m, Żelazo (Fe) 0,021 % m/m,
Mangan (Mn) 1,000 %, Molibden (Mo) 0,001 % m/m, Cynk
(Zn) 0,006 % m/m.

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu
i magnezu. Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych, dodatek magnezu jest
bardzo ważny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych roślin, poprawia wzrost
ich masy zielonej. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer P

Azot całkowity (N) 5% m/m,
1 zabieg, 4 l/ha wiosną zaraz po
w tym azot amonowy (NH4)
rozpoczęciu wzrostu po spoczyn5% m/m, pięciotlenek fosforu ku zimowym (BBCH 25)
(P2O5) 20% m/m, tlenek potasu
(K2O) 5% m/m, Bor (B) 0,011
% m/m, Miedź (Cu) 0,008 %
m/m, Żelazo (Fe) 0,041 % m/m,
Mangan (Mn) 0,014 % m/m,
Molibden (Mo) 0,001 % m/m,
Cynk (Zn) 0,006 % m/m

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
fosforu, azotu i potasu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję składników odżywczych
z gleby. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer K

Azot (N) całkowity 5% m/m,
w tym: azot azotanowy (NO3)
1% m/m, azot amidowy (NH2)
4% m/m, pięciotlenek fosforu
(P2O5) 8% m/m, tlenek potasu (K2O) 12% m/m, Bor (B)
0,011% m/m, Miedź (Cu) 0,08
% m/m, Mangan (Mn) 0,013 %
m/m, Molibden (Mo) 0,001%
m/m, Cynk (Zn) 0,006 % m/m.

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu i fosforu. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych
i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

Niewidoczny deficyt: 1-2 zabiegi
2 l/ha, podczas fazy intensywnego wzrostu. Widoczny deficyt:
2 zabiegi, 3 l/ha podczas fazy
intensywnego wzrostu

4 zabiegi, 5 l/ha, od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40%
masy końcowej bulw (BBCH 3574, w odstępach 12-14 dni

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru,
fosforu i azotu. Bor w połączeniu z chelatowanymi elementami kationowymi pomaga
w zapobieganiu innym ukrytym niedoborom składników odżywczych. Zapewnia optymalne zaopatrzenie w niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost
wartości handlowej plonów – większe plany, lepszy smak, ładniejszy kolor, większa
jędrność) dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze www.vitafer.pl
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VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer B

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer PowerPhos

Skład
Bor (B) 11% m/m

Dawka/Termin
2 zabiegi, 1-1,5 l/ha, podczas
intensywnego wzrostu w 12-14
dniowych odstępach czasu (BBCH
20-57)

Właściwości produktu. Uwagi
Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru.
Zapewnia optymalne zaopatrzenie niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor,
większa jędrność) dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze. www.vitafer.pl

Azot (N) 3% m/m, Potas (K2O)
18% m/m, nawóz zawiera dodatkowo pięciotlenek fosforu
(P2O5) 29% m/m.

3-4 zabiegi, 1,5-2,0 l/ha, stosować
od młodych bulw do chwili, gdy
łodygi będą suche (BBCH 41-97)
co 10-14 dni

Specjalistyczny nawóz potasowo-azotowy o silnych właściwościach grzybobójczych.
Do stosowania w uprawach warzywniczych i sadowniczych oraz rolniczych. Zaleca się
stosowanie nawozu zapobiegawczo i interwencyjnie w momencie wystąpienia infekcji
grzybicznej, w celu minimalizacji strat w plonach. www.vitafer.pl

STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

Dawka/Termin
Po wytworzeniu pokroju krzaka,
następne zabiegi co 10-14 dni

Właściwości produktu. Uwagi
ASX krzem plus,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe w sytuacjach
stresowych

ASX Tytan plus 2% B,

Po wytworzeniu pokroju krzaka,
następne zabiegi co 10-14 dni

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

AGROSIMEX

Maral

Nawóz należy stosować po
wytworzeniu pokroju krzaka,
następnie 1-2 zabiegi co 10-14 dni
w dawce 0,75-1,5 l/ha

AGROSIMEX

Protaminal

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

BIOPHARMACOTECH

AGRO-SORB®
Folium

AGROSIMEX

ASX Krzem
plus

AGROSIMEX

Skład
2,5% Si

0,6% Ti

hydroliza
enzymatyczna

6% Azot całkowity
5% Pięciotlenek fosforu
5% tlenek potasu
1% cynk
7,5% węgiel organiczny
12% wolnych aminokwasów
pochodzenia roślinnego
6,2 % azot całkowity
1,3 % tlenek potasu
1,8 % pięciotlenek fosforu
- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
12,0% (m/m)
min 102g/l,
- azot całkowity (N) 2,1 (m/m),
- bor 0,02% (m/m),
- mangan 0,05% (m/m),
- cynk 0,07% (m/m).

Nawóz należy stosować 1-3 razy
w sezonie; nawożenie dolistne
1-2,5 l/ha
Stosować dolistnie w dawce
1-2 l/ha,
ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane stężenia: 0,5-1% (0,5-1 L
na 100 L wody).
Wykonać min. 2-5 zabiegów:
pierwszy w fazie 30% zakrycia
międzyrzędzi,
następne co 10-14 dni.
Uwaga!
Bardzo korzystne jest łączenie
AGRO-SORB Organic Folium+ z
zabiegami fungicydowymi oraz
odżywianiem dolistnym.

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

N org-1% C org-10%,
aminokwasy roślinne, kwasy
fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha

Działanie na rozwój systemu korzeniowego. Polepsza wchłanianie substancji mineralnych w strefie korzeń-gleba. Działanie antystresowe.

BIOLCHIM

Biostymulator
do stosowania
dolistnego do
wszystkich rodzajów upraw.
Nova

BIOLCHIM

Folicist

N org-1,5%- K-6,1%
C org11%
Glicyna Betaina- 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.

CHEMIROL

Nano Active

CHEMIROL

Nano Active
Forte

CHEMIROL

Dynamic
Cresco

.
NAWOZENIE 2022

2–3 aplikacji:
• pierwszy oprysk po pełnych
wschodach (10 - 15 cm wysokości
roślin),
• kolejne opryski co 14-21 dni
• Dawka: 2 kg/ha.
2–3 aplikacji:
• pierwszy oprysk po pełnych
wschodach (10 - 15 cm wysokości
roślin)
• kolejne opryski co 14-21 dni
• Dawka: 4 kg/ha
Stosować w fazie od 2 do 6 liści
właściwych. Dawka 1,0-1,2 l/ha
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CHEMIROL

Kelpak

CHEMIROL

BlueN
NOWOŚĆ !!!

Skład

Właściwości produktu. Uwagi

szczep Methylobacterium
symbioticum SB23 w ilości
3x107 JTK/g

Stosować w okresie zwierania
się międzyrzędzi a początkiem
kwitnienia (BBCH 25-61)

Do grupy endofitów należą unikalne bakterie zawarte w produkcie BlueN®, który zawiera
wyselekcjonowany szczep bakterii Methylobacterium symbioticum SB23, zdolny do
wiązania azotu atmosferycznego przez liście.

4% - azot mocznikowy
6% - fosfor rozpuszczalny
w wodzie
2% - potas rozpuszczalny
w wodzie
78,5% - algi morskie Ecklonia
maxima

2x2 l/ha dolistnie

- Wzmacnia system korzeniowy, działa przeciwstresowo
- Przyczynia się do wzrostu plonu, poprawia jego jakość plonu
- Szczególnie zalecany w fazach początkowego, intensywnego wzrostu
- Gwarantowana zawartość fitohormonów (kontrola z każdej partii produkcji)
- Dobra mieszalność z innymi nawozami i ŚOR

COMPO
EXPERT

Basfolar Kelp

COMPO
EXPERT

Basfoliar Avant 5,5% N
10,3 – 11,0 % Wolnych amiNatur

2x2 l/ha (0,2-0,3%)

- Stymulacja wzrostu systemu korzeniowego
- Wspomaganie pobierania składników odżywczych
- Zwiększona odporność na warunki stresowe

EKODARPOL

Humus Active
Vigor

Dolistnie:
Solo w dawce 5 l/ha/200 l wody
W celu zwiększenia efektywności
można stosować do każdego
oprysku dolistnego 2 l, HUMUS
ACTIVE VIGOR. Można mieszać
z nawozami i środkami dolistnymi
pod warunkiem, że stężenie tych
środków w oprysku nie przekracza 3%.

To środek o silnym działaniu stymulującym rośliny do wzrostu. Biologicznie czynne
składniki zawarte w produkcie wspomagają rozwój roślin i budują ich odporność na
warunki stresowe. Szczególnie dobrze sprawdza się we wczesnych fazach wzrostu roślin
oraz jako środek regenerujący rośliny po przebytych stresach.
Odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach wzrost , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia silnego
systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawartością
wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej. Kompleksowy skład pomoże dodatkowo zbilansować gospodarkę nawozową rośliny i dostarczyć
wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w strategicznych momentach.

1 l/ha w dawkach dzielonych
0,3 – 0,5 l/ha w fazach intensywnego wzrostu roślin

Zwiększa przepuszczalność błon komórkowych. Poprawia skuteczność działania nawozów mineralnych. Zwiększa pojemność wodną gleb, zmniejszając zagrożenie suszą.
Zwiększa dostępność składników pokarmowych w glebie.
Zwiększa działanie koloidów glebowych wpływając tym samym na lepszy rozwój roślin.

nokwasów

90% kwasy humusowe nasycone, w tym :
88% kwasy huminowe,
2% kwasy fulwowe,
0,76*105 jtk promieniewce,
0,66*105 jtk bakterie przetrwalnikujące,
0,33*103 jtk bakterie fluoryzujące Pseudomonas,
0,40*104 jtk bakterie fosforowe,
0,38*103 jtk mikroorganizmy
celuloityczne,
0,33 jtk bakterie azotobacter,
0,59*104 jtk grzyby

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy

huminowe, kwasy fulwowe)
oraz potas.
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Dawka/Termin
Moczyć sadzeniaki przez 5 minut
przed sadzeniem w roztworze
o stężeniu 0,2-0,4% lub opryskiwać w trakcie sadzenia cieczą
użytkową o stężeniu 0,5%. Po
pełnych wschodach opryskiwać
rośliny stosując dawkę 2-4 l/ha
oraz powtórzyć po 14-28 dniach
używając środek w dawce 2l/ha.

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 fungicydowymi. W okresach intensywnego
wzrostu części nadziemnej i formowania bulw.
Odstęp między zabiegami: 1014 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 intensywnego 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 odżywczych,
zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

SYNGENTA

Quantis

12-19% węgiel organiczny,
2% aminokwasy, 7% potas,
0,75% wapń

2 l/ha

Zarządzanie stresem suszy i wysokich temperatur
Wzrost plonu -znaczny wzrost świeżej masy bulw i wielkości bulw.
Wygodne stosowanie: razem z fungicydem

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13 %, P 5%, K 8%

5 l/ha

Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostarcza
niezbędnych substancji pokarmowych. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

TIMAC AGRO

Seactiv Gold
BMo

Kompleks Seactiv
B 5,7%, Mo 0,35%

4 l/ha

Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z kompleksem Seactiv. Gwarantuje
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników
pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Dzięki zawartości mikroelementów stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport
asymilatów i produkcję białka zwiększa odporność na zgorzel liści sercowych i korzeni
(buraki). Bor i molibden wpływają na lepsze kwitnienie

TIMAC AGRO

Seactiv 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 aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych
składników pokarmowych 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.

ZIEMNIAKI
STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

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

Dawka/Termin

TIMAC AGRO

Seactiv Axis

TIMAC AGRO

Seactiv Elite

Kompleks Seactiv
N 9%, K 6%
CaO 12%, B 0,2%

4 l/ha

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

Kompleks Seactiv
N 7%, MgO 9%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Radical

Kompleks Seactiv
B 9,2%, Mn 0,4%

3-5 l/ha

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Record

Fertiactyl
K 30%, S 30%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Genaktis

2-6 l / ha

TIMAC AGRO

Irys

UPL POLSKA

ARYAMIN

UPL POLSKA

AMINARY

UPL POLSKA

Aminoplant

UPL POLSKA

Asahi SL

UPL POLSKA

Verduro

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Patron

N 9%, P 5%, K 7%
B 0,01%, Cu 0,002%
Fe 0,02%, Mo 0,001%
Wyciąg z alg 30%
Krzemionka
N 7%, P 9%, K 13%, B 0,01%,
Cu 0,002%, Fe 0,04%,
Mo 0,001%, Zn 0,002
Zawiera: Ekstrakty roślinne,
aminokwasy, substancje
humusowe
Azot całkowity (N) , co najmniej 6,0 % (m/m)
Azot amonowy (NH4), co
najmniej 1,8 % (m/m)
Potas (K), co najmniej 0,1
% (m/m)
Magnez (Mg), co najmniej 1,0
% (m/m)
Mangan (Mn), co najmniej 0,5
% (m/m)
Cynk (Zn), co najmniej 0,5
% (m/m)
Wolne aminokwasy, co najmniej 7,8 % (m/m)
Azot całkowity (N) , co najmniej 6,0 % (m/m)
Azot amonowy (NH4), co
najmniej 1,8 % (m/m)
(K), co najmniej 0,1 % (m/m)
(Mg), co najmniej 1,0 % (m/m)
(Mn), co najmniej 0,5 % (m/m)
(Zn), co najmniej 0,5 % (m/m)
Wolne aminokwasy, co najmniej
7,8 % (m/m)
Azot całkowity (N)- co najmniej 8,5% (m/m) Zawartość
substancji organicznej w
suchej masie: 54% (17,3% stanowią L-aminokwasy; 82,7%
bioaktywne peptydy)
Para-nitrofenolan sodu-03%
(3g w litrze środka); ortonitrofenolan sodu-02% (2g
w litrze środka);
5-nitrogwajakolan sodu-01%1g w litrze środka
6% (Mn) rozpuszczalnego
w wodzie, 3% (Zn) rozpuszczalnego w wodzie
Cynk (Zn) 7,5% (m/m)
Azot (N) 7,5% (m/m) w tym
azot amonowy (NH4) Trójtlenek siarki (SO3) 40,5% (m/m)

.
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4-5 l/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz płynny zawierający P i K oraz mikroelementy Mn i Zn z kompleksem Seactiv.
Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport
w roślinie. Dostarcza niezbędnych makro- i mikroskładników potrzebnych w generatywnych fazach rozwojowych, stymuluje syntezę skrobi oraz dostarcza odpowiedniej energii
niezbędnej do wykorzystania potencjału plonotwórczego.
Nawóz płynny zawierający N,K i Ca oraz B z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość
procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego w roślinie. Działa antystresowo, wpływa na wzrost zawartości suchej masy. Wzmacnia epidermę (skórkę) i poprawia
jędrność, co wpływa na ograniczenie chorób przechowalniczych. Zapewnia wyższe
parametry jakościowe i handlowe.
Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Działa
antystresowo, wpływa na podniesienie aktywności fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa odporność roślin na warunki stresowe. Zawiera dwa niezbędne
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.
Nawóz płynny zawierający B i Mn. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Połączenie Potasu i Siarki z kompleksem antystresowym oraz ukorzeniającym daje też
korzystne koszty tego zabiegu – w jednym przejeździe odżywiamy rośliny i stymulujemy
ich odporność. Zawartość kwasów huminowych i fulwowych w preparacie gwarantuje
urodzajność i żyzność gleby, również dzięki działaniu doglebowemu. Podnosi odporność
roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne.
GENAKTIS reguluje ekspresję ponad 2000 genów uczestniczących w 3 głównych funkcjach fizjologicznych odpowiedzialnych za wydajność agronomiczną roślin. Poprawa
fizjologii i fotosyntezy w celu przygotowania rośliny do realizacji jej potencjału genetycznego

2-7 l / ha

IRYS szybko i trwale poprawia jakość odżywienia.
Jego wielomiejscowe działanie zapewnia szybkie wchłanianie, transport i przemianę
składników odżywczych w warunkach optymalnych lub w warunkach stresowych.

2-3 l/ha
Przed wystąpieniem stresu abiotycznego oraz w kluczowych stadiach wzrostu i rozwoju. Zalecany
odstęp miedzy zabiegami 14 dni.

ARYAMIN jest płynnym stymulatorem wzrostu zawierającym kompleks aminokwasów
pochodzenia roślinnego w połączeniu ze składnikami pokarmowymi. ARYAMIN optymalizuje syntezę chlorofilu, poprawia efektywność wykorzystania azotu oraz łagodzi stres
abiotyczny w niekorzystnych warunkach.

2-3 l/ha
Przed wystąpieniem stresu abiotycznego oraz w kluczowych stadiach wzrostu i rozwoju. Zalecany
odstęp miedzy zabiegami 14 dni.

AMINARY jest płynnym stymulatorem wzrostu zawierającym kompleks aminokwasów
pochodzenia roślinnego w połączeniu ze składnikami pokarmowymi. AMINARY optymalizuje syntezę chlorofilu, poprawia efektywność wykorzystania azotu oraz łagodzi stres
abiotyczny w niekorzystnych warunkach.

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-aminokwasów, czyli formy najefektywniej wykorzystywanej przez rośliny. Minimalizuje negatywny
wpływ warunków stresowych, zwiększa plon
i poprawia jego jakość.

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.

3-5 l/ha po pełnych wschodach,
powtórzyć po 2 tygodniach

Verduro został wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivatorTM, poprawia
odżywienie ziemniaka w fazach decydujących dla plonowania, zapewnia większą
efektywność wykorzystania azotu i innych składników mineralnych
Płynny biostymulator nawozowy. Efekty działania:
- zwiększenie odporności na czynniki stresowe np. okresy posuszne
- zwiększona zdolność roślin do pobierania i akumulacji składników pokarmowych
- zwiększoną zawartością chlorofilu, a co za tym idzie zwiększoną intensywnością
fotosyntezy
- końcowym efektem jest wyższy i lepszej jakości plon lub utrzymanie plonu na
dobrym poziome w sytuacji pojawienia się czynników stresowych. www.vitafer.pl

1,0 l/ha.
Wiosną od wschodu roślin.
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BURAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
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%

Dawka/Termin
1-zabieg: 4 kg/ha faza 4-6 liści(BBCH 14-16),
2-zabieg: 4 kg/ha zakrywanie
międzyrzędzi (BBCH 32-39)

Właściwości produktu. Uwagi
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
schelatowane EDTA (poza B i Mo).

ADOB® Profit
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 trak- Zawiera magnez
cie siewu lub aplikacja całopoOpakowania:1000 l , cysterna 18000 l.
wierzchniowa opryskiwaczem

AGROSIMEX

Rosahumus

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

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

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

AGROSIMEX

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 najważniejsze
składniki pokarmowe buraków

AGROSIMEX

Startus Active
Duo

9,5% Azot całkowity;
3-5 l/ha.
Aktywizuje rozwój systemu korzeniowego; poprawia rozwój immunologiczny i kondycję
3,9 % Fosfor; 7,9% Potas; 6,3% Nawóz należy stosować od 2 pary roślin; skutecznie likwiduję niedobory składników pokarmowych azotu, fosforu i potasu
kwasy humusowe; 16,5% cał- liści do 20% zakrycia międzyrzędzi
kowity ekstrakt humusowy

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%.

ANWIL S.A.

saletra
amonowa

34% azotu (N)

Uniwersalny nawóz azotowy,
stosowany przedsiewnie i pogłównie, do wszystkich roślin i rodzajów gleb.
Szczegóły na www.anwil.pl/PL/
NaszaOferta/NawozyAzotowe

Optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałającej)
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 pogłównie, 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 azotowanej (szybkodziałającej) 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, zmniejszający
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 pogłównie,
do wszystkich roślin i rodzajów
gleb, a szczególnie na gleby kwaśne, ubogie w magnez 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 azotowanej (szybkodziałającej) 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 zakwaszenie
gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie

BIOPHARMACOTECH

L-Amino+
Amino Ca

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
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
Zabiegi wykonywać, co 2-3 tygodnie podczas całego cyklu w
dowolnie dzielonych dawkach.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zwiększona trwałość przechowalnicza.
3. Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
4. Zwiększona polaryzacja cukru.
5. Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
6. Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
7. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.

ADOB®

ADOB® Mikro
Burak

ADOB®

hydroliza
enzymatyczna
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Szybko przyswajalny
wapń (Ca) i
bor (B)
+ naturalne
aminokwasy

www.agro-sorb.com
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BIOPHARMACOTECH

Nazwa handlowa

L-Amino+
o B

Skład
- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
5,0% (m/m),
- azot (N) 3,0% (m/m),
-bor (B) 5,0% (m/m).

Dawka/Termin
Stosować doglebowo w dawce
4-6 L/ha.
Zabiegi wykonać w odstępach 7-15
dniowych podczas wegetacji.

hydroliza
enzymatyczna

Właściwości produktu. Uwagi
Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek.
3. Prawidłowy wzrost organów generatywnych.
4. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
5. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/565/2021.
www.agro-sorb.com

Szybko przyswajalny
bor (B)
+ naturalne
aminokwasy
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021
IUNG

BIOPHARMACOTECH

L-Amino+
o K

- 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 wegetacji.

hydroliza

www.agro-sorb.com

enzymatyczna

Szybko przyswajalny
potas (K)
+ naturalne
aminokwasy

BIOPHARMACOTECH

L-Amino+ Mg

- 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 wegetacji.

hydroliza
enzymatyczna

PGE
EKOSERWIS
S.A.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Lepszy transport wody i składników pokarmowych
3. Łatwe i szybkie dostarczenie potasu do wnętrza tkanek
4. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
5. Finalny efekt: wzrost plonu.

Szybko przyswajalny
magnez (Mg)
+ naturalne
aminokwasy
Nawóz siarkowo-wapniowy
AgroSulCa

www.agro-sorb.com

21% wapnia (Ca) oraz 17%
siarki (S) który po rozpuszczeniu w glebie stanowi źródło
łatwo przyswajalnego wapnia
w formie kationu Ca2+ oraz
siarki w formie siarczanowej
SO4 2- czyli są to takie formy
chemiczne jakie są pobierane
z gleby bezpośrednio przez
rośliny.
MgO 25%, SO3 50%

Stosować w tradycyjnych okresach
agrotechnicznych od wczesnej
wiosny do późnej jesieni, jednak
najlepiej stosować go w okresie
pożniwnym. Ogólna zasada polega
na zastosowaniu go w dawce nie
mniejszej niż 1 t/ha pod wszystkie
rośliny uprawne, co dwa lata. Takie
stosowanie zabezpiecza potrzeby
pokarmowe roślin uprawnych.
Dawka: 200-400 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

CALDENA®

MacroSpeed®
Green

CALDENA®

MacroSpeed®
Tiger

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

Dawka: 400-600 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

CALDENA®

MacroSpeed®
Optima Plus

PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) z
cynkiem (Zn)

Dawka: 250-700 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

.
NAWOZENIE 2022

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zwiększenie zawartości chlorofilu w roślinie.
3. Łatwe i szybkie dostarczenie magnezu do wnętrza tkanek.
4. Zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych.
5. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
6. Finalny efekt: wzrost plonu.

Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulCa nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych, w tym na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki i wapnia. Zalecany
jest pod uprawy polowe, użytki zielone, warzywa, sady oraz jagodniki - w szczególności
pod rośliny mające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę i wapń gdyż gwarantuje dobre
ich odżywienie.
Nawóz stosuje się w celu dostarczenia roślinom składników odżywczych, takich jak
wapń (Ca) i siarka (S), a także podniesienie żyzności gleby oraz zablokowanie toksycznego glinu (Al.) w glebach kwaśnych. Szczegółowe informacje na stronie
www.agrosulca.com.pl
Nawóz magnezowo-siarkowy; D.4 Kizeryt. Nawóz granulowany wyróżnia: wysoka zawartość magnezu i siarki: 25% magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie i 50%
siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalnej w wodzie, najwyższa jakość i wyrównana granulacja (gęstość nasypowa: 1280 kg/m3, wielkość granul: 2-5 mm), uniwersalność zastosowania
(typ gleby, termin), równomierny wysiew i daleki zasięg rozrzutu granul - do 40 m, bardzo
szybka rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność składników dla roślin. Zwiększa efektywność wykorzystania azotu, stymuluje syntezę chlorofilu i proces fotosyntezy,
nie powoduje zakwaszenia gleby, usprawnia rozwój systemu korzeniowego, wspomaga
zdrowotność roślin, zwiększa tolerancję na suszę i mróz, wpływa korzystnie na wielkość
plonów oraz poprawia ich parametry jakościowe.
Nawóz NPK z siarką i cynkiem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, azot w formie amonowej (nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach), wysoka
koncentracja potasu, dodatkowa zawartość siarki i cynku wspomagających pobieranie
i wykorzystanie azotu, doskonałe parametry fizyczne (wyrównana wielskość granul,
gęstość nasypowa: 950-1050 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 32 m. Stymuluje
przyrost biomasy, zwiększa odporność roślin na suszę i wyleganie, poprawia zimotrwałość i zdrowotność roślin, wspomaga efektywne wykorzystanie nawożenia azotowego,
kształtuje wielkość i jakość plonu.
Nawóz PK z wapniem siarką i cynkiem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra
rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie
potasu i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę),
zawartość 5 składników pokarmowych w jednej granuli, doskonałe parametry fizyczne
(wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 1000-1200 kg/m3), równomierny wysiew
do 36 m. Stymuluje przyrost biomasy, podnosi efektywność nawożenia azotowego, zwiększa odporność na patogeny i niskie temperatury, łagodzi stres suszy glebowej i niskich
temperatur, wpływa korzystnie na plon oraz jego parametry jakościowe.
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Dawka/Termin
Dawka: 200-300 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

K2O (CaO, MgO, SO3)
37 (8-3-23)

Dawka: 500-700 kg/ha.
Termin: przedsiewnie
i pogłównie.

MacroSpeed®
Fosfor Plus

CALDENA®

MacroSpeed®
Potas Plus

CHEMIROL

Baktokompleks Baktokompleks to 5

CHEMIROL

Raiza Mix

CHEMIROL

Bakto G-Stop

COMPO
EXPERT

Easy start+ BS

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE BIO

35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% - P2O2;, 6,5% - K2O;
9% - CaO; 0,2% - MgO;
0,4% - S; 9 mg/kg - Cu;
43 mg/kg - Zn; 34 mg/kg- Mn;
31 mg/kg - B; 980 mg/kg - Fe;
1,8 mg/kg - Mo;

GOUDENKORREL

Belenus

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

GOUDENKORREL

Vervactor

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

GOUDENKORREL

PKSplus

11,4% P2O5
22% K2O
19,9% SO3
14,9% CaO
4% MgO
1,6% Na2O
4% N amonowy
10% P2O5
22% K2O
4% CaO
10% SO3
0,2% Zn
0,1% B

Stosować na resztki pożniwne
szczepów bakterii gle- – rozkład
bowych z rodzaju Bacillus Dawka : 1 l/ha
(1 000 000 000 w ml)

GRUPA AZOTY AMOFOSKA

CORN 4-10-22
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Skład
P2O5 (CaO) 47 (24)

CALDENA®

Aminokwasy ogółem 12 %
m/m, azot ogółem 1,92 % m/m,
bor 0,20 % m/m, miedź 0,10 %
m/m, żelazo 1,10 % m/m, mangan 0,5 % m/m, molibden 0,02
% m/m, cynk 0,20 % m/m
Bacillus amyloliquefaciens
DW1A w koncentracji
≥ 1 000 000 000 jtk/ml
Bacillus subtilis DW2S
w koncentracji
≥ 1 000 000 000 jtk/ml
N -11%
P- 48%
0,15% Bacillus subtilis
Fe, Mn,Zn

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz fosforowy z wapniem. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, wysoka zawartość fosforu w formie dwuwodorofosforanu, który jest
łatwo przyswajalny dla roślin, fosfor w ponad 90% rozpuszczalny w wodzie, doskonałe
parametry fizyczne (wyrównana wielkość granul, gęstość nasypowa: 1000-1200 kg/m3),
równomierny wysiew do szerokości 36 m. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
i zwiększa liczbę włośników, zwiększa efektywność pobierania i wykorzystania azotu,
wpływa korzystnie na krzewienie roślin, pobudza kwitnienie i przedłuża żywotność pyłku, zwiększa tolerancję roślin na niskie temperatury i okresowy niedobór wody, poprawia
wielkość i jakość plonu.
Nawóz potasowy z wapniem, magnezem i siarką. Nawóz granulowany wyróżnia: bardzo
dobra rozpuszczalność w wodzie i łatwa przyswajalność pierwiastków dla roślin, połączenie potasu i polihalitu (naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę),
zawartość 4 składników pokarmowych w jednej granuli, siarka o wydłużonym uwalnianiu (mniejsze straty na skutek wymywania), doskonałe parametry fizyczne (wyrównana
wielkość granul, gęstość nasypowa: 1200 kg/m3), równomierny wysiew do szerokości 36
m. Wspomaga gospodarkę wodną roślin, łagodzi stres suszy glebowej i niskich temperatur, zwiększa efektywność plonotwórczą azotu, podnosi odporność roślin na patogeny i
wyleganie, poprawia wartość spożywczą i technologiczną plonu użytkowego oraz jego
zdolność przechowalniczą.
Produkt opracowany przez naukowców z Polski wyselekcjonowany z żyjących naturalnie
w lokalnych warunkach bakterii. Produkt użyźnia glebę i przyczynia się do poprawy jej
struktury, mineralizując resztki pożniwne przyczynia się do odzyskiwania składników
pokarmowych oraz ograniczania potencjału patogenów glebowych.

Zalecana dawka 150 – 200 ml / 100 Płynny preparat do zaprawiania nasion. Ultra precyzyjna aplikacja bezpośrednio w miejkg materiału siewnego w standar- sce początkowego wzrostu rośliny gwarantuje szybki i wyrównany start niezależnie od
dowej dawce wody.
warunków otoczenia oraz uwalnia maksymalny potencjał.
Wyjątkowa kompozycja złożona z alg Ascophyllum nodosum, wolne aminokwasy,
(cytokininy, gibereliny, auksyny) oraz makro i mikroelementów gwarantuje szybki i wyrównany wzrost roślin zapewniając wielorakie korzyści

20-30 kg/ha
-wraz z siewem za pomocą aplikatora

Mikrogranulat, nawożenie zlokalizowane
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
- Wspomaga pobieranie pozostałych składników pokarmowych
- Warunkuje prawidłowe kwitnienie
- Zwiększa liczbę zawiązanych ziaren
- Zwiększa odporność mechaniczną roślin
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
Cykl roczny 100 kg/ha;
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
Cykl 5 letni 500 kg/ha
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych
Przedsiewnie przed planowany• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
mi uprawkami pozwalającymi
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
na przemieszczanie nawozu
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
z wierzchnią warstwą gleby (do
15 cm). Rozsiewamy równomiernie • Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
na powierzchni pola. Nawóz moż- • Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
na również stosować w uprawach • Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
uproszczonych. Można stosować
jednocześnie z innymi nawozami • Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
mineralnymi.
Innowacyjny nawóz wieloskładnikowy wyprodukowany z przetworzonego polisulfatu
150-250 kg· ha-1 przed siewem
buraków cukrowych.
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 buraków 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.
Innowacyjny granulowany nawóz wieloskładnikowy, wyprodukowany z przetworzonego
200-400 kg· ha-1 przed siewem
buraków cukrowych.
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 zapotrzebowania buraków cukrowych 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 buraków cukrowych powoduje istotny przyrost plonu korzeni
oraz korzystnie wpływa na procent polaryzacji.
400-500 kg·ha-1 przed siewem bura- Idealny nawóz wieloskładnikowy o zbalansowanym udziale fosforu, potasu, siarki,
ków cukrowych.
wapnia, magnezu i sodu w pojedynczej granuli. Nawóz cechuje pełna rozpuszczalność
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.
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 wykorzystanie 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
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Nazwa handlowa

Skład

GRUPA AZOTY Amofoska 5-10- 5 % N amonowy
25 z borem

GRUPA AZOTY Amofoska
4-16-18

GRUPA AZOTY Amofoska
4-12-20

GRUPA AZOTY Super Fos Dar
40

GRUPA AZOTY Holist NK
10-31

10% P2O5
25% K2O
4% CaO
14% SO
0,1% B
4% N amonowy
16% P2O5
18% K2O
4% CaO
10% SO3
4% N amonowy
12% P2O5
20% K2O
5% CaO
12% SO3
40 %P2O5
10% CaO

10% N
31% K2 O
28% SO3

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

GRUPA AZOTY fosfarm 4-10-15 4% N amonowy

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

10% P2O5
15% K2O
6% Cao
12% SO3
fosfarm 4-8-21 4% N amonowy
10% P2O5
15% K2O
5% Cao
12% SO3
Nawóz zawiera 32,0% azotu
ZAKsan®
(N), w tym: w formie amonoN 32,
wej 16,0% i w formie azotazawiera
nowej 16,0%. Zawiera wapń
magnez i wapń i magnez.
Gęstość nasypowa: ok. 0,96
kg/dm3.

GRUPA AZOTY ZAKsan®33,5

N 33,5,
zawiera
magnez i wapń

GRUPA AZOTY Salmag

z borem®
N(CaO,MgO,B)
27(3-4-0,20)

GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 5
GRUPA AZOTY POLIFOSKA® 6

.
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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.

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.
5% N amonowy
15% P2O5, 30% K2O
2% MgO, 7% SO3
6% N amonowy
20% P2O5, 30% K2O, 7% SO3

Dawka/Termin
Buraki cukrowe (na oborniku)
-300-550 kg/ha
Buraki pastewne (na oborniku)
400-650 kg/ha
Buraki ćwikłowe (na oborniku)
200-450 kg/ha
Buraki cukrowe 700-900 kg/ha

Buraki cukrowe (na oborniku)
350-790 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Amofoska® NPK 5-10-25 z borem to wieloskładnikowy, nawóz granulowany. Cechuje
się dużą zawartością potasu. Nawóz zawiera również wapń, magnez, siarkę oraz bor.
Przedsiewne zastosowanie nawozu korzystnie wpływa m.in. na dobre ukorzenienie 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.
Amofoska® 4-16-18 jest typowym nawozem przedsiewnym. Dodatkowa zawartość
makroelementów i mikroelementów pochodzących z naturalnych fosforytów poprawia
przyswajalność pozostałych składników nawozu. Polecany jest pod wszystkie rośliny
uprawne: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz na łąkach i pastwiskach, sadach
i uprawach warzywnych.
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.

Buraki 230 kg/ha

Super FOS DAR 40® to uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy, który można
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.).
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 stosować 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.
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.
Dawki dla plonowania na poziomie Fosfarm 4-10-15 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy skład
średnim
cennych makro- i mikroelementów. Jest nawozem przedsiewnym do wymieszania z gleBurak cukrowy 300-400kg/ha
bą. Polecany pod uprawy ozime i jare.
Dawki dla plonowania na poziomie Fosfarm 4-8-21 to nawóz granulowany, wieloskładnikowy. Posiada kompleksowy skład
średnim
cennych makro- i mikroelementów. Jest nawozem przedsiewnym do wymieszania z gleBurak cukrowy 300-400kg/ha
bą. Polecany pod uprawy ozime i jare.
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 poprzedzone analizą gleby i skonsultowane
z terenowym doradcą rolnym.
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 poprzedzone analizą gleby i skonsultowane
z terenowym doradcą rolnym.
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.

Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.
Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.

Nawóz granulowany. 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,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach rolnych
oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
Nawóz granulowany. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. ZAKsan®33,5 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®33,5:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów, ,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
Z powodzeniem można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, na użytkach rolnych
oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
Nawóz granulowany. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się
trwale. Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (kl. ziarnowa: 92% granulek
o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
• daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
Uniwersalny nawóz azotowy, który 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 i sadownictwie. Salmag z borem® zaleca się także stosować na gleby
ubogie w bor, których Polsce jest ponad 80%.
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.
Szczególnie polecany na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas.
Po rozsianiu zaleca się dobrze wymieszać z glebą.
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BURAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
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.

Dawka/Termin
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.

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®

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

Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.

GRUPA AZOTY POLIFOSKA®

5% N amonowy
10% P2O5, 20% K2O
7% MgO, 9% SO3
Nawóz zawiera: 32% (m/m)
azotu (N) całkowitego w formie:
azotu (N) amonowego 16%
(m/m)
azotu (N) azotanowego 16%
(m/m)
Nawóz zawiera: 27% (m/m)
(N) całkowitego w formie:
(N) amonowego 13,5% (m/m)
(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
Azotan amonu 34,4% N
Azot całkowity – 34,4% N
Azot amonowy – 17,2% N
Azot azotanowy – 17,2% N

Kompleksowy nawóz NPK zalecany do przedsiewnego stosowania.

GRUPA AZOTY Salmag

z siarką®
N(CaO,S)
27(6,6-4,8)

KRZEM

PLUS

GRUPA AZOTY Saletra

amonowa
N32

GRUPA AZOTY Saletrzak 27
standard

GRUPA AZOTY PULAN®

Saletra
amonowa
34,4 N

GRUPA AZOTY PULREA®

Mocznik 46N

GRUPA AZOTY RSM®

Roztwór
saletrzanomocznikowy

GRUPA AZOTY PULGRAN®

Mocznik 46N

GRUPA AZOTY RSM® S

Roztwór saletrzano-mocznikowy z siarką

GRUPA AZOTY PULSAR®
Siarczan
amonu
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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).

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz granulowany. 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,
• uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co
daje stabilną jakość plonów,
• doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi.
Zaletą 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 uniwersalny nawóz azotowy.
Nawóz wzbogacony o krzem! Krzem korzystnie wpływa na pobieranie fosforu, odgrywa 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.
Kompleksowy nawóz NPK z magnezem i siarką. Wskazany szczególnie do stosowania na
gleby ubogie w potas i magnez. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie, mieszając z glebą.
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego.
Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości
2–6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,96 kg/dm3.

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

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

azot całkowity – 46% N
azotu amidowy – 46% N

Do użytkowania przedsiewnego
i pogłównego. Można stosować
w formie oprysku drobnokroplistego. Jednorazowa dawka nie
powinna przekraczać 250 kg/ha,
w formie roztworu do dolistnego
dokarmiania: 3–20 kg/ha
Wysokoskoncentrowany nawóz Stosowany do nawożenia przedazotowy w formie wodnego
siewnego i pogłównego
roztworu saletrzano-mocznikowego.
Zawartość azotu całkowitego –
32% N, 30% N, 28% N
Zawiera wszystkie dostępne
formy azotu (azotanową – 25%,
amonową – 25%, amidową
– 50%)
azot całkowity – 46% N
Do użytkowania przedsiewnego
azot amidowy – 46% N
i pogłównego.
Jednorazowa dawka mocznika
PULGRAN® nie powinna przekraczać 250 kg/ha

Nawóz azotowy z siarką
Do nawożenia przedsiewnego
otrzymywany na bazie roztwo- i pogłównego
ru saletrzano-mocznikowego
i roztworu mocznika z siarczanem amonu.
azot całkowity – 26%
azot amonowy – 6,6%
azot azotanowy – 4%
azot amidowy – 15,4%
siarka– 3% S
Nawóz azotowy z siarką
Typowy nawóz przedsiewny
azot całkowity – nie mniej
niż 20,8%
azot amonowy – nie mniej niż
20,8% N
ssiarka – 24,2% S

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

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

BURAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
14% K2O, 48% SO3,
6% MgO, 17% CaO

Dawka/Termin
200-300 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Całkowicie naturalny nawóz wieloskładnikowy, dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nie zawiera chlorków, zapewnia wydłużoną dostępność składników
pokarmowych.

Korn–Kali

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

800–1000 kg/ha
jesienią/wczesną wiosną

Korn–Kali to specjalistyczny nawóz potasowo–magnezowy na bazie soli potasowej i kizerytu. Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie i tym samym dostępne dla roślin.
Zalecany jako podstawowy nawóz w uprawie buraków.

K+S KALI

ESTAKieserit

25% MgO
50% SO3

300–400 kg/ha
przed siewem

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

LUVENA S.A.

LUBOFOS POD Nawóz NPK
(Ca, Na, S) 3,5-10-21 BURAKI

•
•
•
•
•

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
• 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
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

OPTIPLON 4

NAWÓZ NPK (S) 4-14-30-(8)

• uniwersalny nawóz granulowany - oprócz bieżącego nawożenia 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 dostosowany do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych
• wysoka koncentracja składników odżywczych = mniej przejazdów rozsiewacza
• obecność siarki przyczynia się do bardziej optymalnego wykorzystania azotu

Nawóz PK
(Ca, S)
15-15 - (18-24)

• uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania we wszystkich
uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych
• rekomendowany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do
regulacji zasobności gleb
• poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie

ICL

Polysulphate

K+S KALI

(2-2,2-14,5)
z borem 0,2 B

NOWOŚĆ

LUVENA S.A.

LUBOFOSKA
0-15-15
NOWOŚĆ

szczególnie polecany do stosowania w uprawie buraka cukrowego
zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie buraka na sód i bor
zapewnia uzyskanie wysokich plonów
relacja potasu do fosforu (2:1) dostosowana do potrzeb buraka
w sadownictwie zaleca się stosowanie pod drzewa o dużych wymaganiach
względem boru: pod jabłonie, wiśnie, brzoskwinie i grusze
• polecany również pod uprawę warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia
w bor t.j. warzywa kapustne, marchew, seler
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12

Nawóz PK
(Ca, Mg, S)
12-20 - (2-4,5-6)

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

LUVENA S.A.

LUBOFOS 12
MAX

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

• do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby
ubogie w potas i magnez – ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku
do fosforu zalecany do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe, rzepak ozimy, trwała użytki zielone)
• ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

Superfosfat
granulowany

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

•
•
•
•

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
• wskazany do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, 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

LUVENA S.A.

LUBOFOS UNI- Nawóz NPK (Ca, Mg, S)
3,5-10-21 - (2-2,5-14,5)
VERSAL

• nawóz granulowany przedsiewny
• uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
• w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

LUVENA S.A.

LUBOPLON
KALIUM

• Przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny
uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie.
• Bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych użytków zielonych.
• Polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności gleb
w potas.
• Zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu.

.
NAWOZENIE 2022

Nawóz K
(Ca, Mg, S)
40 – (4,5-4-13)

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.
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Nazwa handlowa

POLCALC

Polcalc III
Generacji

98% CaCO3

Skład

Dawka/Termin
500-1000 kg·ha-1 pogłównie po
wschodach roślin.

Właściwości produktu. Uwagi
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 technologicznej, 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 innowacyjnego 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
pokarmowe w stosunku do wapnia.

TIMAC AGRO

Physiomax 975 Kompleks Physio +

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

Eurofertil Top
35 NP

Kompleks Physio+
200-400 kg/ha
Mezocalc (CaCO3) 18%
N 15% (10 % forma amonowa,
5 % forma amidowa)
P2O5 20%, MgO 3%
SO3 18%, Zn 0,5%

Nawóz zawierający N i P z dodatkiem magnezu, siarki 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 zabezpieczony przed uwstecznianiem się w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie.

TIMAC AGRO

Eurofertil Top
49 NPS

Kompleks Physio+
Mezocalc (CaCO3) 49%
N 3 % (forma amonowa)
P2O5 22%, SO3 24%, B 0,2%

200-400 kg/ha

Nawóz zawierający N i P z dodatkiem boru, siarki oraz łatwo przyswajalnego wapniaMezocalc. 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+ 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

Sulfammo 23
N-Process

KompleksN-Process
Mezocalc
N 18% (10% amonowy,
8% amidowy), 11% CaO,
4% MgO, 30% SO3,
4% Na2O, Cu 0,01%,
Zn 0,01%

200-500

Nawozy z gamy N-PROCESS zostały stworzone, by maksymalizować efektywność całego systemu odżywiania azotowego w danej uprawie. W skład nawozów SULFAMMO
N-PROCESS, poza dwoma formami azotu, wchodzą najważniejsze składniki pokarmowe
mające wpływ na pobieranie i metabolizm azotu, jak również kompleks N-PROCESS,
który poprzez działanie siatki organiczno-wapniowej znacznie ogranicza straty azotu
nawozowego wynikające z ulatniania się amoniaku. N-PROCESS przyspiesza również
uwalnianie azotu glebowego oraz stymuluje metabolizm w roślinie. Zawiera cenne mikroelementy dla uprawy.

TIMAC AGRO

Sulfammo 23
N-Process

KompleksN-Process
Mezocalc (CaCO3) 12,5%
N 23% (11% amonowy,
12% amidowy)
MgO 3%, SO3 31%

200-400 kg/ha

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

TIMAC AGRO

Sulfammo 30
N-Process

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

250-400 kg/ha

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

TIMAC AGRO

Physio Mescal
G18

kompleks
Mezocalc (CaCO3) - 65,0%
P - 18,0%, Mg - 5,0%
S - 5,0%

200-400 kg/ha

Sprawdzony i niezawodny w uprawach paszowych, polowych i specjalistycznych. Mezocalc pomaga w uwalnianiu składników pokarmowych z gleby przez tworzenie
korzystnych warunków do rozwoju mikroflory glebowej. Physio+ to naturalny ekstrakt
z alg morskich zawierający aminopurynę, która wpływa na szybsze wschody oraz zwiększenie systemu korzeniowego.

TIMAC AGRO

Physactiv +1

CaO 29%
Mg 12%
S 12%
Kompleks Physactiv +

200–600 kg/ha

Physactiv +1, wzbogaca glebę w najważniejsze makroskładniki, podnosi mikro pH gleby,
sprzyja humifikacji resztek pożniwnych i nawozów naturalnych, pozytywnie wpływa na
żyzność gleby i życie biologiczne, podnosi wykorzystanie innych nawozów

TIMAC AGRO

Physio- Natur
PKS

CaCo3 – 50%
P 13%, K 15%
Mg 2%, S 19%

200-300 kg/ha

Pierwszy specjalistyczny nawóz PK dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zawiera naturalne składniki najwyższej jakości zapewniające relatywnie wysoką
rozpuszczalność i szybkie działanie. Najwyższej jakości fosfor w formie fosforytu
miękkiego. Nawóz zapewnia również odżywianie roślin potasem i siarką dzięki zawartości siarczanu potasu. Z powodzeniem można go stosować w roślinach wrażliwych na
chlorki.

Mezocalc (CaCO3) 76%
MgO 3%

BURAKI
NAWOZY DOGLEBOWE
Firma

Nazwa handlowa

TIMAC AGRO

TOPPHOS NP
15- 20 NPROCESS

UPL POLSKA

Microthiol,
Siarka Pro,
Sulfar, Pennthiol

Skład
N 15%
P 20%
Mg 3%
S 20%
Zn 0,2%
CaCo3 20%
Siarka całkowita 80%

Dawka/Termin
200-400 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Top Phos NP 15 20 to unikalne rozwiązanie gwarantujące najwyższy stopień wykorzystania dostarczonych w nawozie składników pokarmowych. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu takich technologii jak N-Process czy Top Phos zapewniających ochronę
składników pokarmowych przed uwstecznianiem lub wymywaniem.

4-6 kg w 200-400 litrach wody, 2
zabiegi, pierwszy zabieg w fazie
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.

NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

AGROSIMEX

ASX Plus

AGROSIMEX

Viflo Cal S

AGROSIMEX

Bolero

AGROSIMEX

ASX complex

AGROSIMEX

k-leaf

BIOPHARMACOTECH

AGRO-SORB®
Organic Folium+

hydroliza
enzymatyczna

Skład
Gama nawozów makro- i mikroelementowych w zależności od
potrzeb o zwiększonej zawartości
fosforu, potasu, magnezu:
ASX Potas Plus
ASX Fosfor Plus
ASX Magnez Plus
ASX Makro Plus
6% wapnia (CaO)
25 ppm nanosrebra
9,2%, B 120 g/l
Bor w postaci dziesięciowodnego pentaboranu sodu dodatek sorbitolu zapewnia szybkie
pobieranie B i włączanie
w metabolizm
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.
52% K2O
47% SO3
- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
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).

Biostymulator do upraw
ekologicznych i
konwencjonalnych.

Dawka/Termin
W fazie 6 liści, powtórzyć po
14 dniach 3–4 kg/ha
w 200–300 l wody.

Właściwości produktu. Uwagi
Uzupełnianie makro i mikroelementów.

W fazie 6–8 liści oraz w okresie
zagrożenia chwościkiem 3 l/ha
w 200–300 l wody.
W fazie 6–8 liści, zabieg powtórzyć po 14 dniach 1,5–2,5 l/ha
w 300 l wody.

Pierwszy polski nawóz zawierający unikalne połączenie wapnia i srebra w technologii
nano (mikrocząsteczek). Wzmacnia mechanizmy obronne roślin, ogranicza presję chwaścika.
Uzupełniające odżywianie borem.

Jesień: faza 3 liści 0,3 kg/ha
wiosna: faza krzewienie
0,3–0,6 kg/ha,
zabieg wykonać w formie oprysku
w 200–300 l wody.
4-10 kg/ha
W fazie 6-8 liści i 10-14 dni
później
Stosować dolistnie w dawce
1-2 l/ha,
ilość wody 200-400 l/ha
Zalecane stężenia: 0,5-1%
(0,5-1 l na 100 lwody).
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.

Nawóz mikroelementowy.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i insektycydów).
7. W burakach cukrowych wzrost zawartości cukru.
8. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
9. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/568/2021.
www.agro-sorb.com

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021
IUNG

BIOPHARMACOTECH

- naturalne wolne aminokwa- Stosować dolistnie w dawce
L-Amino+
naturalne ami- sy z hydrolizy enzymatycznej 1-2 l/ha, ilość wody:
5,0% (m/m) min 52g/l,
200-400 l/ha
okwasy
nokwasy
- azot całkowity 2,0% (m/m),
- węgiel organiczny 4,0%
(m/m).

hydroliza
enzymatyczna

Biostymulator do upraw
ekologicznych i
konwencjonalnych.

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
L-Amino+ z zabiegami fungicydowymi oraz odżywianiem
dolistnym.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i insektycydów).
7. W burakach cukrowych wzrost zawartości cukru.
8. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
9. Finalny efekt: wzrost plonu.
Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/332/2016.
www.agro-sorb.com
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BURAKI
NAWOZY DOLISTNE
Firma

BIOPHARMACOTECH

Nazwa handlowa

L-Amino+
Amino+ Ca

Skład
- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
4,75% (m/m),
- azot całkowity 5,0% (m/m),
- wapń (CaO) 8,0% (m/m),
- bor (B) 0,2% (m/m).

hydroliza
enzymatyczna

BIOPHARMACO
COTECH
OTE
T CH

Szybko przyswajalny
wapń (Ca) i
bor (B)
+ naturalne
aminokwasy
L-Amino+ B

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
5,0% (m/m),
- azot (N) 3,0% (m/m),
-bor (B) 5,0% (m/m).

hydroliza
enzymatyczna

Szybko przyswajalny
bor (B)
+ naturalne
aminokwasy

Dawka/Termin
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).
Wykonać min. 2-5 zabiegów:
pierwszy w fazie 2-3 liści, następne zabiegi wykonać
co 7-14 dni. 4-5 tygodni przed
zbiorem w celu zwiększenia
polaryzacji cukru.

Właściwości produktu. Uwagi
Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zwiększona trwałość przechowalnicza.
3. Łatwe i szybkie dostarczenie wapnia i boru do wnętrza tkanek.
4. Zwiększona polaryzacja cukru.
5 Zapewnia wysoką przyswajalność wapnia (Ca) i boru (B).
6. Wolne aminokwasy szybko przyswajalne przez rośliny.
7. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
8. Finalny efekt: wzrost plonu.

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).
Wykonać min. 2 zabiegi: pierwszy
zabieg w fazie grubienia korzenia,
następnie wykonać zabieg w fazie
intensywnego wzrostu korzenia.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek.
3. Prawidłowy wzrost organów generatywnych.
4. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
5. Finalny efekt: wzrost plonu.

www.agro-sorb.com

Zakwalifikowany do rolnictwa ekologicznego NE/565/2021.
www.agro-sorb.com

CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021
IUNG

BIOPHARMACOTECH

L-Amino+
Amino K

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
5,0% (m/m),
- azot (N) 1,0% (m/m),
- potas (K2O) 24,0% (m/m).

hydroliza
enzymatyczna

BIOPHARMACOTECH

Szybko przyswajalny
potas (K)
+ naturalne
aminokwasy
L-Amino+ Mg

- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
6,0% (m/m),
- azot (N) 6,0% (m/m),
- magnez (MgO) 10,0% (m/m).

hydroliza

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Lepszy transport wody i składników pokarmowych
3. Łatwe i szybkie dostarczenie potasu do wnętrza tkanek
4. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
5. Finalny efekt: wzrost plonu.

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).
Wykonać min. 2 zabiegi: pierwszy
zabieg w fazie 4-7 liści, następnie
-1-2 zabiegi w fazie intensywnego
wzrostu masy liściowej.

Efekty działania:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zwiększenie zawartości chlorofilu w roślinie.
3. Łatwe i szybkie dostarczenie magnezu do wnętrza tkanek.
4. Zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych.
5. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
6. Finalny efekt: wzrost plonu.

2–2,5 l/ha

Zawiera aktywatory wchłaniania
Wzmacnia skuteczność herbicydów powschodowych. Zasila rośliny w mikroelementy.
Polepsza ukorzenienie i wzrost roślin.

enzymatyczna

Szybko przyswajalny
magnez (Mg)
+ naturalne
aminokwasy

BIOLCHIM

Shift

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

BIOLCHIM

Phosfik

N-3%, P-27%, K-18%, B-0,01%, 1-2 l/ha
Cu-0,02%,
Fe-0,02%, Mn0,02%,
Mo-0,001%, Zn--0,02%

CALDENA®

Agravita® Aktiv NH4 - 8%, P2O5 - 20%,
K2O - 20%, B - 0,02%,
48

Cu - 0,05%*, Fe - 0,10%*,
Mn - 0,05%*, Zn - 0,05%*
*schelatowane przez EDTA
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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).
Wykonać min. 2 zabiegi: pierwszy
zabieg w fazie grubienia korzenia,
następnie 2 zabiegi w fazie intensywnego wzrostu korzenia.

www.agro-sorb.com

www.agro-sorb.com

Poprawia skuteczność działania fungicydów-wzmacnia odporność roślin na choroby grzybowe. Zasila rośliny w NPK i mikroelementy

Dawka 0,5 kg/ha.
Nawóz o działaniu stymulującym. Nawóz wyróżnia: nowoczesna amerykańska technoTermin: od fazy 2 liści do zakrycia logia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, szybkie działanie
międzyrzędzi.
i maksymalna skutecznością przy niskich dawkach. Stymuluje wzrost rozety liściowej i
korzenia, wspomaga regenerację roślin po uszkodzeniach herbicydowych i przymrozkowych, szybko poprawia wigor i kondycję roślin, podnosi wydajność fotosyntezy, zwiększa
odporność na warunki stresowe. Stymuluje wzrost plonu.

BURAKI
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
Dawka/Termin
Dawka 0,5 kg/ha.
NH4 - 10%, P2O5 - 52%,
Termin:.
K2O - 8%, B - 0,02%,
Cu - 0,05%*, Fe - 0,10%*, Mn 0,05%*, Zn - 0,05%*
*schelatowane przez EDTA

CALDENA®

Agravita®
Aktiv 70

CALDENA®

MicroSpeed®
Action

Aminokwasy oraz azot, fosfor,
potas i mikroskładniki pokarmowe

CALDENA®

MicroSpeed®
Smart

Ekstrakt z alg brunatnych
Dawka: 1-3 l/ha. Termin: od fazy
(Ascophyllum nodosum) 18,7% 3 liści do fazy intensywnego
oraz fosfor i potas
przyrostu
masy korzenia.

CALDENA®

Agravita® Mn
EDTA Plus

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

Dawka 0,5-1 kg/ha.
Termin: od fazy 4 liści do fazy
intensywnego przyrostu masy
korzenia.

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 4 liści do fazy
intensywnego przyrostu masy
korzenia.

CALDENA®

Agravita®
Micro

Bor (B) 0,3%, Miedź (Cu)
Dawka: 0,75-1,5 l/ha.
1,28%, Mangan (Mn) 5,7%,
Termin: od fazy 4 liści do zakrycia
Cynk (Zn) 3,2%, Azot (N) 3,8% międzyrzędzi.

CALDENA®

Agravita® Bor
13

Bor (B) 13,3%
Sód (Na) 5,5%

Dawka 2-3 l/ha.
Termin: od fazy 2 liści do zakrycia
międzyrzędzi.

CALDENA®

Agravita®
Mo 4,4

Molibden (Mo) 4,4%

Dawka: 0,3-0,7 l/ha.
Termin: od fazy 4 liści do fazy
intensywnego przyrostu masy
korzenia.

CALDENA®

Agravita®
Complete

Dawka 3-4 kg/ha.
Termin: od fazy 3 liści do zakrycia
międzyrzędzi.

CALDENA®

Agravita®
Galaxy

CALDENA®

Agravita®
Siarczan
Magnezu
Siedmiowodny

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
NH2 - 6,6%, K2O -19,9%,
SO3 - 33,2%, Mn - 0,01%*,
Zn - 0,01%*
*schelatowane przez EDTA
MgO - 16%, SO3 - 32%

CHEMIROL

Opti Burak

.
NAWOZENIE 2022

Azot całkowity 9 % m/m,
pięciotlenek fosforu 5 % m/m,
tlenek potasu 15 % m/m,
tlenek magnezu 3 % m/m,
trójtlenek siarki 20 % m/m, bor
4 % m/m, miedź EDTA 0,10
% m/m, żelazo DTPA 0,10 %
m/m, mangan EDTA 0,50 %
m/m, molibden 0,04 % m/m,
cynk EDTA 0,10 % m/m

Dawka: 1-2,5 l/ha. Termin: od fazy
4-6 liści do fazy intensywnego
przyrostu
masy korzenia.
.

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz o działaniu stymulującym. Nawóz Agravita® Aktiv 70 wyróżnia: nowoczesna
amerykańska technologia produkcji, błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie,
szybkie działanie i maksymalna 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.
Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz MicroSpeed® Action wyróżnia: łatwa w użyciu
płynna formulacja, unikalna technologia hydrolizy enzymatycznej, zawartość najwyższej
jakości L-aminokwasów pochodzenia roślinnego, wysoka zawartość wolnych aminokwasów (biologicznie aktywnych) - 61,9 g/l. Usprawnia procesy metaboliczne zachodzące
w roślinie, dostarcza roślinom dużą ilość energii i przyspiesza proces ich regeneracji,
łagodzi skutki stresów biotycznych i abiotycznych, ułatwia roślinom przezwyciężenie
czynników stresowych – susza lub nadmiar wody, przymrozki, zasolenie, metale ciężkie,
pestycydy, zwiększa głębokość systemu korzeniowego i liczbę korzeni włośnikowych,
poprawia przyswajalność agrochemikaliów przez rośliny
Nawóz organiczno-mineralny. Nawóz MicroSpeed® Smart wyróżnia: łatwa w użyciu
płynna formulacja, delikatny proces ekstrakcji ręcznie zbieranych alg brunatnych,
wysoka koncentracja ekstraktu z Ascophyllum nodosum, bogate źródło substancji bioaktywnych. Działa antystresowo i biostymulująco, pobudza rozwój systemu korzeniowego,
aktywizuje metabolizm roślin w sytuacjach stresowych, ułatwia roślinom przezwyciężenie stresów (wywołanych przez suszę, niską i wysoką temperaturę, intensywne promieniowanie słoneczne, silne wiatry) i łagodzi skutki ich działania, poprawia przyswajalność
oraz transport składników pokarmowych w roślinie.
Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej technologii
aktywizującej pobieranie składników. Nawóz wyróżnia: błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, bardzo szybka przyswajalność i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, maksymalna
skuteczność przy niskich dawkach. Zwiększa intensywność fotosyntezy i tym samym
zawartość cukru w korzeniach, reguluje gospodarkę azotową i hormonalną roślin, podwyższa odporność na choroby, zwiększa plon korzeni. Szczególnie zalecany na glebach
świeżo zwapnowanych i o pH >6.
Nawóz mikroelementowy wyprodukowany w nowoczesnej amerykańskiej technologii
aktywizującej pobieranie składników. Nawóz wyróżnia: błyskawiczna i całkowita rozpuszczalność w wodzie, skuteczność oparta na sile synergii, bardzo szybka przyswajalność i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, maksymalna
skuteczność przy niskich dawkach. Warunkuje prawidłowy wzrost i rozwój buraka
(synteza auksyn), zwiększa efektywność wykorzystania azotu, kształtuje zawartość cukru
w korzeniach, zwiększa odporność na niskie temperatury i suszę oraz patogeny.
Kompleksowy nawóz mikroelementowy. Nawóz wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, optymalnie zbilansowany skład, łatwa przyswajalność i szybkie działanie. Reguluje
procesy metaboliczne i fizjologiczne roślin, zwiększa syntezę chlorofilu i intensywność
fotosyntezy, optymalizuje wykorzystanie makroelementów, zwiększa odporność mechaniczną i zdrowotność roślin, wpływa na prawidłowe tworzenie i rozwój elementów
struktury plonu.
Nawóz borowy. Nawóz Agravita® Bor 13 wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, bor
w formie boranu sodu,doskonała mieszalność, łatwa przyswajalność i szybkie działanie.
Odpowiada za podziały komórek merystematycznych stożków wzrostu, poprawia gospodarkę wodną roślin, reguluje transport cukrów z liści do korzeni - większa zawartość
sacharozy, zwiększa odporność buraka na niskie temperatury i przeciwdziała chorobom
fizjologicznym takim jak zgorzel liścia sercowego i sucha zgnilizna korzeniowa.
Nawóz molibdenowy. Nawóz Agravita® Mo 4,4 wyróżnia: łatwa w użyciu płynna formulacja, wysoka koncentracja molibdenu w formie molibdenianu sodu, doskonała mieszalność, łatwa przyswajalność i efektywne działanie. Reguluje pobieranie i wykorzystanie azotu – zmniejsza zawartość melasotwórczych związków azotu, poprawia wartość
technologiczną buraka, ułatwia przyswajalność żelaza przez rośliny, zwiększa odporność
buraka na warunki stresowe.
Nawóz o zrównoważonym składzie NPK z mikroelementami. Nawóz wyróżnia: optymalnie zbilansowany skład, szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie, synergizm
trzech form azotu, efektywne współdziałanie makro i mikroelementów. Szybko dostarcza
roślinom idealnie zbilansowane makro i mikroelementy, co jest szczególnie ważne
w warunkach ograniczonej dostępności tych składników z gleby. Wpływa na prawidłowe
formowanie liści, poprawia kondycję i wigor roślin, kształtuje wielkość i jakość plonu.

Dawka 3-4 l/ha.
Nawóz o wysokiej zawartości potasu i siarki w formie tiosiarczanowej. Nawóz wyróżnia:
Termin: od fazy 3-4 liści do zakry- łatwa w użyciu płynna formulacja, nowoczesna forma siarki o właściwościach antysepcia międzyrzędzi.
tycznych. Wspomaga naturalną odporność roślin na patogeny, zwiększa efektywność
wykorzystania azotu, poprawia jakość biologiczną i technologiczną korzeni.
Stężenie: 5%
Nawóz magnezowo-siarkowy. Nawóz wyróżnia: postać grubego kryształu o unikatowej
(10 kg/200 l wody).
czystości chemicznej, nowoczesna technologia produkcji, błyskawiczna i całkowita
Termin: w całym okresie werozpuszczalność w wodzie, wielofunkcyjność. Zapobiega chlorozie i intensyfikuje proces
getacji.
fotosyntezy, usprawnia transport asymilatów z liści do korzeni, zwiększa przyrost biomasy, poprawia jakość technologiczną plonu - zwiększa polaryzację i zmniejsza zawartość
niepożądanego azotu -aminowego.
2-3 zabiegi od fazy 4 liści do
Całkowicie rozpuszczalny, sypki nawóz dolistny z wysoką zawartością azotu, fosforu,
okresu zwarcia międzyrzędzi.
potasu wzbogacony o magnez, siarkę i mikroelementy schelatowane EDTA oraz DTPA.
Dawka: 2-5 l/ha
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BURAKI
NAWOZY DOLISTNE
Firma

CHEMIROL

Bor Extra 21

CHEMIROL

Cropvit Mn
Mangan
11,30 % m/m
( 160 g/l)
NUTRIBOR

COMPO
EXPERT
DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
BURAK

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
fosforowoborowy

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green
START

DR GREEN
SP. Z O.O.
DR GREEN
SP. Z O.O.
DR GREEN
SP. Z O.O.
EKODARPOL

EKODARPOL

EKODARPOL

EKODARPOL

FMC
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Nazwa handlowa

Skład
Bor 20,80 % m/m
Molibden 0,02 %

Dawka/Termin
Faz 4-6 liści i 14 dni później
2-3 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
Bor Extra to doskonale rozpuszczalny nawóz z wysoką zawartością boru. Stosowanie
nawozu w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony oraz
zabezpieczyć rośliny przed niedoborami boru (zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni buraków

Mangan 11,30 % m/m
(160 g/l)

1-2 zabiegi od fazy 4 liści do
zwarcia międzyrzędzi
Dawka: 1-2,5 l/ha

Specjalistyczny nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości efektywnie przyswajalnego
manganu do szybkiego uzupełniania tego pierwiastka w roślinie

8% B, 1% Mn*
0,04% Mo, 0,1% Zn *
5% MgO, 9% S, 6% N
* chelat EDTA
SO3 -260g/kg, MgO-40,0 g/kg
B-30,0 g/kg, Cu-2,0 g/kg
Fe-60 g/kg, Mn-40 g/kg
Mo-0,5 g/kg, Zn-20 g/kg
Na2O – 30 g/kg
SUMA mikroelementów
182,5 g/kg
N- 50 g/kg, P2O5- 75 g/kg
Ca-80 g/kg, B- 75 g/kg
SUMA mikro i makroelementów
280 g/kg

2x3kg/ha

Rozpuszczalny w wodzie specjalistyczny nawóz dolistny przeznaczony dla upraw wrażliwych na niedobór boru

Zab. 1 - od 1 do 3 kg/ha
rozwój liści
Zab. 2 - od 1 do 2 kg/ha
w fazie zwierania międzyrzędzi
Zab. 3 - od 1 do 1,5 kg/ha
rozwój korzenia

Nawozy DR GREEN swoją wysoką skuteczność zawdzięczają nowatorskim formułom
MicroActive™ oraz MacroActive™. Zawarte w nich odpowiednio dobrane związki organiczne transformują składniki pokarmowe do form skutecznie pobieranych przez rośliny.
Innowacyjne formuły aktywujące MicroActive™ oraz MacroActive™ to również zestaw
odpowiednich aminokwasów oraz witamin. Aplikowane w odpowiednich ilościach
wywierają pozytywny wpływ na szereg istotnych procesów wzrostowych i rozwojowych
oraz funkcji w roślinie. UWAGA: zawiera stabilizator pH
Nawóz Fosforowo –Borowy stymuluje rośliny we wczesnych fazach rozwojowych. Zbudowany w oparciu o alternatywne źródło surowca

N – 120 g/kg, P2O5- 600 g/kg
SUMA makroelementów
720 g/kg
N- 100 g/kg, K2O- 400 g/kg
Dr Green
SUMA makroelementów
ENERGY
500 g/kg
P2O5- 500 g/kg, K2O- 340 g/kg
Dr Green
SUMA makroelementów
QUALITY
840 g/kg
Dr Green BO- B- 120 g/kg, Fe- 50 g/kg
SUMA mikroelementów
ROWY
170 g/kg
PLONOCHRON (N) 4,5%, (K) 24%
pH~12
Active Plus
20% substancji organiczZASADOWY
nych, w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące
wzrost

PLONOCHRON (N) 2,5%, (P) 19%
Mikroelementy schelatoActive Plus
wane : Cu-0,6%, Zn-0,9%,
FOSFOROWY
B-0,4%
40% Substancji organicznych, w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące
wzrost
PLONOCHRON (N) 5%, (Ca) 4%,
(Mg) 3%, (S) 4%
Active Plus
45% substancji organiczWapniowonych, w tym:
magnezowy
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące
wzrost
PLONOCHRON (N) 4,5%, (P) 5%, (K) 0,5%
(Mg) 2%, (S) 6%, (Si) 0,2%
Active Plus
KOMPLETNY Mikroelementy schelatowane: Cu-0,7%, Zn-0,8%,
Mn-0,5%, B-0,03%
50% substancji organicznych, w tym:
kompleks humusowy
enzymy wzrostowe
substancje stymulujące
wzrost
Zn 700 g/l
Zinc 69
Składniki wspomagające –
Formula Complex

Zab. 1 - od 1 do 3 kg/ha
rozwój liści pędów
Zab. 2 - od 0,5 do 1 kg/ha
w fazie zwierania międzyrzędzi
Zab. 3 - od 0,5 do 1 kg/ha
rozwój korzenia
od 0,5 do 2 kg/ha
rozwój liści

Nawóz Fosforowy, wpływa na budowę i wzrost systemu korzeniowego.
Zawiera formułę MacroActive™

od 0,5 do 2 kg/ha
w fazie zwierania międzyrzędzi

Nawóz Potasowy, wpływający korzystnie na gospodarkę wodną w roślinie.
Zawiera formułę MacroActive™

od 0,5 do 2 kg/ha
rozwój korzenia

Nawóz Fosforowo - Potasowy, poprawiający jakość biologiczną plonu.
Zawiera formułę MacroActive™

od 2 do 3 kg/ha

Nawóz Borowy przeznaczony do uzupełniającego odżywiania borem.
Zawiera stabilizator pH.

1%-2% roztwór,
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
- faza 5 liścia
- zwieranie międzyrzędzi
- przy widocznych niedoborach
potasu
- przy dużej presji patogenów
grzybowych

• Wysoka zawartość azotu i potasu zawartych w kompleksie humusowym pomaga
roślinom bezstresowo rozpocząć sezon wegetacyjny.
• Odczyn alkaliczny, którym odznacza się nawóz niszczy zarodniki grzybów, eliminuje większość chorób grzybowych, a także bakteryjnych, przez co praktycznie
nie ma konieczności, chemicznej ochrony roślin przed tymi chorobami.
• Jest wykorzystywany praktycznie w 100% przez rośliny.
• Po zastosowaniu „Plonochronów” nie obowiązuje okres karencji.
• Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze odżywioną,
lecz nie „przenawożoną”.
1%-2% roztwór, 2l-5l/ 200l-500l • Poprzez swój kompleksowy skład, zastosowany po ruszeniu wegetacji dostarczy
wody/ ha
roślinom niezbędnego do wzrostu Fosforu, Azotu i mikroelementów.
• Stosowanie nawozu w tym okresie często jest niezbędne ze względu na blokowa- przy niedoborze dostępnego
nie Fosforu przez niską temperaturę gruntu lub/i niekorzystny odczyn gleby.
dla roślin fosforu. Po ruszeniu
wegetacji, gdy temperatura
przekroczy 10°C
- przed kwitnieniem

1%-2% roztwór,
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
- w przypadku widocznych
niedoborów wapnia, magnezu
lub siarki
- w okresie intensywnego rozwoju korzeni spichrzowych

Zastosowany fazie intensywnego wzrostu dostarczy roślinom wapnia, niezbędnego do
prawidłowego rozwoju, plonowania oraz poprawi możliwości przechowalnicze plonów.
Produkt powinien być również stosowany przy występujących niedoborach wapniowomagnezowych, występujących najczęściej na glebach zakwaszonych.

1%-2% roztwór,
2 l-5 l/ 200 l-500 l wody/ha
W przypadku buraków produkt
najlepiej zastosować w dwóch
terminach. Pierwszy termin przypada na 4-6 liści a drugi na fazę
wzrostu poprzedzającą kwitnienie
intensywny rozówj korzenia
spichrzowego

Odznacza się kompleksowym składem makro i mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia
silnego systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej.
Kompleksowy skład nawozu pomoże dodatkowo zbilansować gospodarkę nawozową
rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w strategicznych
momentach.

Stosować 1,0 l/ w fazach od 4-go
do 6-go liścia.
Powtórzyć w przypadku silnych
niedoborów. W przypadku lekkich, niedoborów można dwukrotnie zastosować 0,5 l/ha w okresie
wiosennoletnim.

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

BURAKI
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

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.

K+S KALI

EPSOTop

16% MgO
32,5% SO3

5–7 kg na 100 l wody, przed
zwarciem rzędów/ łącznie na ha
ok. 25 kg nawozu

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

K+S KALI

EPSOMicrotop 15% MgO

5 kg na 100 l wody, od zwierania
rzędów, łącznie ze środkami
ochrony roślin/łącznie na ha
ok. 25 kg nawozu

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

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Topari Magnezu

34,7% tlenku magnezu
(500 g/l MgO) – zawiesina
wodorotlenku magnezu

Dawka: 2-4 l/ha.
Zalecana liczba zabiegów: 2-3.
Termin zabiegu:
Od fazy 4 liści; zabieg wykonać
w odstępach 10-14 dni.
Ilość wody w zabiegu należy
dostosować do opryskiwanej
powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym
uniknięciu ryzyka spływania.

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

SUMI AGRO
POLAND
SP. Z O.O.

Topari Rzepak
i Burak

4,1 % boru w postaci boroetanolaminy (60 g/l B), 4,8%
manganu w postaci tlenku
manganu (70 g/l Mn), 0,5%
molibdenu (7 g/l Mo), 8,7%
wapnia w postaci tlenku
wapnia (130 g/l CaO), 9,2%
siarki (135 g/l S)

Dawka: 2-3 l/ha.
Termin zabiegu: w fazie 4-6 liści;
zaleca się powtórzenie zabiegu po
10-14 dniach.
Ilość wody w zabiegu należy
dostosować do opryskiwanej
powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym
uniknięciu ryzyka spływania.

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

UPL POLSKA

WEBER

P2O5, co najmniej 11,9 %
1-2 zabiegi
(m/m)
W fazie 4-8 liści
K2O, co najmniej 3,9 % (m/m)
Zawartość suchej masy, co
najmniej 20,1 % (m/m)
Zawartość substancji organicznej, co najmniej 15,8% (s.m.)

Jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym do stosowania dolistnego, zawierającym
filtrat z alg Ascophyllum nodosum (GA 142). Nawóz poprawia rozwój systemu korzeniowego i przyspiesza jego regenerację, a także wspomaga pobieranie składników mineralnych z gleby. Sprzyja to lepszemu wzrostowi roślin w początkowym etapie uprawy
i utrzymaniu wysokiego wigoru w dalszym okresie wegetacji, co przekłada się na wzrost
plonu.

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Algi

Azot (N) ogółem, co najmniej 1 zabieg, 2-3l/ha,
2,5% m/m, Tlenek potasu
od fazy 4-6 lisci do 100% zwarcia
(K2O) co najmniej 2,3% m/m, międzyrzędzi (BBCH 16-39)
Bor(B) co najmniej 3,0% m/m,
Mangan (Mn) co najmniej
0,8% m/m, Cynk(Zn) co
najmniej 0,46% (m/m), Zawartość substancji organicznej co
najmniej35% s.m.

Mineralny nawóz biostymulujący z zawartością makro i mikroskładników oraz wyciągu
z alg morskich „Ascophyllum Nodosum” zawiera aminokwasy, witaminy, gibereliny, jo
oraz naturalne hormony wzrostu. Zalecany do wszystkich rodzajów upraw, zapobiegawczo oraz interwencyjnie w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki np. gradobicie,
mróz, susza itd. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Green

Azot(N) ogółem, co najmniej
2 zabiegi, 2-3 l/ha od fazy
2,4% (m/m), Bor (B) co naj4-6 liści do 100% zwarcia międzymniej 0,2%m/m, Miedź (Cu) co rzędzi (BBCH16-39)
najmniej 0,2%m/m, Żelazo(Fe)
co najmiej 1,3% m/m, Mangan
(Mn) co najmniej 0,5% m/m,
Molibden(Mo) co najmniej
0,02% m/m, Cynk (Zn) co
najmniej 0,5% m/m. Zawartość
aminokwasów lewoskrętnych
12,2%, Zawartość substancji organicznejco najmniej 70% s.m.

Mineralny nawóz biostymulujący z optymalną zawartością makro i mikro składników
oraz aminokwasów, do niwelowania wpływu i zapobiegania skutkom stresów (choroby,
warunki atmosferyczne) stymuluje prawidłowy rozwój roślin i wpływa na wzrost ilości
i wartości handlowej plonów. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro

Azot całkowity (N) 14% m/m
w tym: azot azotanowy
(NO3)2%m/m; azot amonowy
(NH4)3%m/m; azot amidowy
(NH2) 9%m/m. Pięciotlenek
fosforu(P2O5)14%m/m,Tlenek
potasu (K2O)14%m/m

2 zabiegi,2l/ha, od fazy 4-6 liści
do 100%zwarcia międzyrzędzi
(BBCH 16-39)

Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
azotu, potasu i fosforu.
www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro P

Azot(N) całkowity w tym:
Azot azotanowy (NO3) 1%
m/m, Azot amonowy (NH4)
5% m/m, Azot amidowy (NH2)
5% m/m, Pięciotlenek fosforu
(P2O5) 20% m/m, Tlenek
potasu (K2O) 10% m/m, Bor
(B) 0,035 % m/m, Miedź
(Cu) 0,045% m/m, Żelazo
(Fe) 0,100% m/m, Mangan
(Mn) 0,015 % m/m, Molibden
(Mo) 0,007% m/m, Cynk (Zn)
0,035% m/m.

2-3 zabiegi, dawka 2 l//ha, od fazy Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, azotu
4-6 liści do 100% zwarcia między- i potasu. VitaFer Macro P z uwagi na swoją uniwersalność doskonale nadaje się do
rzędzi (BBCH 16-39)
wszystkich rodzajów upraw. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost
ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.
vitafer.pl

31% SO3
0,9% B
1% Mn

.
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Nazwa handlowa
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Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer
Macro K

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Macro
PK

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Kombi

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Micro

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Mg

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Zn+B

Bor (B) 4 % m/m, Cynk (Zn)
4 % m/m

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Extra
Zn

Cynk (Zn) 15% m/m. Nawóz
3 zabiegi, od fazy 4-6 lisci do
zawiera dodatkowo: azot (N)
zwarcia międzyrzędzi (BBCH 185 % m/m, tlenek potasu (K2O) 39) co 12-14 dni
2% m/m, trójtlenek siarki (SO3)
6% m/m

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Extra
Mn

Mangan (Mn) 17% m/m, Nawóz zawiera dodatkowo: azot
(N) 4% m/m, tlenek potasu
(K2O) 2% m/m, trójtlenek
siarki (SO3) 14% m/m

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Cu

Azot (N) całkowity 15% m/m, 1 zabieg, 1,5-2 l/ha w fazie 4-6
w tym azot amidowy (NH4)
liści (BBCH 14-18)
155 m/m, Miedź (Cu) 5% m/m,
Mangan (Mn) 0,500 % m/m,
Cynk (Zn) 0,500 % m/m

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania miedzi, siarki i azotu. Poprawia odporność roślin na warunki stresowe (m.in. susze, nawałnice, przymrozki) pomaga uzyskać większe plonowanie o wyższej jakości. www.vitafer.pl

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Boron

Azot (N) 8% m/m, azot amonowy (NH4) 5 % m/m, azot
amidowy (NH2) 3% m/m, pięciotlenek fosforu (P2O5) 10%
m/m, Bor (B) 7% m/m, Miedź
(Cu) 0,050 % m/m, Żelazo (Fe)
0,100 % m/m, Mangan (Mn)
0,050 % m/m, Molibden (Mo)
0,001 % m/m, Cynk (Zn) 0,050
% m/m.

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru,
fosforu i azotu. Bor w połączeniu z chelatowanymi elementami kationowymi pomaga
w zapobieganiu innym ukrytym niedoborom składników odżywczych. Zapewnia optymalne zaopatrzenie w niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost
wartości handlowej plonów – większe plany, lepszy smak, ładniejszy kolor, większa
jędrność) dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze www.vitafer.pl

Azot (N) całkowity 10% m/m
w tym azot azotanowy (NO3)
3% m/m, azot amonowy
(NH4) 1% m/m, azot amidowy
(NH2), 6% m/m, Pięciotlenek
fosforu (P2O5) 5% m/m, Tlenek
potasu (K2O) 25% m/m. Bor
(B) 0,0035% m/m, Miedź
(Cu) 0,045% m/m, Żelazo (Fe)
0,100%m/m, Mangan (Mn)
0,015 % m/m, Molibden (Mo)
0,007 % m/m, Cynk (Zn) 0,035
% m/m.
Azot (N) całkowity 8% m/m,
w tym azot azotanowy (NO3)
3% m/m, azot amonowy (NH4)
3% m/m, azot amidowy (NH2)
2% m/m,Pięciotlenek fosforu
(P2O5) 16% m/m, Bor (B) 0,035
% m/m, Miedź (Cu) 0,045
%m/m, Żelazo (Fe) 0,100%
m/m, Mangan (Mn) 0,015 %
m/m, Molibden (Mo) 0,007 %
m/m, Cynk (Zn) 0,035 % m/m.
Azot (N) całkowity 20% m/m,
azot azotanowy (NO3) 4%
m/m,azot amidowy (NH2) 16%
m/m, Tlenek potasu (K2O)
15% m/m, Tlenek magnezu
(MgO) 2%, m/m, Bor (B) 0,025
% m/m, Miedź (Cu) 0,055 %
m/m, Żelazo (Fe) 0,100 % m/m,
Mangan (Mn) 0,055 % m/m,
Molibden (Mo) 0,001 % m/m,
Cynk (Zn) 0,055 % m/m.
Azot (N) całkowity 8% m/m,
w tym: Azot azotanowy (NO3)
1% m/m, azot azmidowy (NH2)
7% m/m, Tlenek potasu (K2O)
10% m/m, Tlenak magnezu
(MgO) 3% m/m, Trójtlenek
siarki (SO3) 5
% m/m, Bor (B) 0,350 % m/m,
Miedź (Cu) 0,550 % m/m,
Żelazo (Fe) 1,000 % m/m,
Mangan (Mn) 1,500 % m/m,
Molibden (Mo) 0,010 % m/m,
Cynk (Zn) 1,000 % m/m.
Tlenek magnezu (MgO) 15%
m/m, Trójtlenek siarki (SO3)
10% m/m

2 zabiegi, 2-3l/ha, od fazy 4-6 liści Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu
do 100% zwarcia międzyrzędzi
i fosforu. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także do bezpiecznego i szyb(BBCH 16-39)
kiego uzupełniania niedoborów w momencie objawienie si e deficytu. Zapewnia roślinom
prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed
ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

2-3 zabiegi, 2-3 l/ha, od fazy 4-6
liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39)

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, potasu i azotu. Przeciwdziała niedoborom składników odżywczych oraz uzupełnia
je w momencie objawienia się deficytu, zapewnia roślinom prawidłowy rozwój ze względu na zbilansowany skład makro- i kluczowych mikroelementów. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 3l/ha, od fazy 4-6 liści
do 100% zwarcia międzyrzędzi
(BBCH 16-39) w odstępach 1214 dni

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
potasu, magnezu, azotu i siarki. Polecany do upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Podnosi ich odporność na warunki stresowe oraz patogeny, zapewnia prawidłowy rozwój i polepsza ich zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowe plony
o wysokiej wartości handlowej. www.vitafer. pl

2 zabiegi, 0,5 -1 l/ha, faza 4-8
lisci (BBCH 14-18) i gdy liście
zakrywają 50% powierzchni gleby
(BBCH 35)

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję
składników odżywczych z gleby. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 3 l/ha, od fazy 4-6 liści
do 100% zwarcia międzyrzędzi
(BBCH 16-39)

Mineralny zawiesinowy nawóz dolistny do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania magnezu, siarki i azotu. Dostarcza roślinom optymalną ilość magnezu, który jest
dla nich bardzo istotny i pobierany w ciągu całego okresu rozwoju. W efekcie zabiegi
podnoszą odporność roślin na warunki stresowe oraz patogeny, zapewniają ich prawidłowy rozwój i polepszają zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowsze polny
o wyższej wartości handlowej. www.vitafer.pl
Mineralny zawiesinowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
cynku i boru. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności
na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami.
www.vitafer.pl

2 zabiegi, 2 l/ha od fazy 4-6 liści
do zwarcia międzyrzędzi
(BBCH 18-39) co 12-14 dni

2 zabiegi, 0,1 l/ha, od fazy 4-6 liści
do 100% zwarcia międzyrzędzi
(BBCH 16-39) w odstępach 1214 dni

Niewidoczny deficyt: 2 zabiegi, 2
l/ha, podczas fazy intensywnego
wzrostu, widoczny deficyt: 2-3
zabiegi, 3 l/ha podczas fazy intensywnego wzrostu.

Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania cynku. Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju
składniki, co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów( większe plony, lepszy smak,
ładniejszy kolor, większa jędrność) dodatkowo poprawia ich własności przechowalnicze.
www.vitafer.pl
Mineralny nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
manganu. Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat
w polnach oraz wspomaga proces regeneracji roślin, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.
www.vitafer.pl

BURAKI
NAWOZY DOLISTNE
Firma

Nazwa handlowa

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Premium

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer N+

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer P

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer K

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer S

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer B

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

Miedź (Cu) 4,3 % m/m, Mangan (Mn) 11% m/m, Cynk (Zn)
3,7 % m/m. Nawóz zawiera
dodatkowo azot (N) 4% m/m,
tlenek magnezu (MgO) 2%
m/m, trójtlenek siarki (SO3)
17,6% m/m, molibden (Mo)
0,006% m/m.
(N) całkowity 12% m/m,
w tym: azot azotanowy (NO3)
1% m/m, azot amidowy (NH2)
11% m/m, (P2O5) 4% m/m,
(K2O) 6% m/m, (B) 0,011 %
m/m, (Cu) 0,008 % m/m, (Mn)
0,014 % m/m, (Mo) 0,001%
m/m, (Zn) 0,006% m/m.
(N) całkowity 27% m/m,
w tym: azot azotanowy (NO3)
5% m/m, azot amonowy(NH4)
4% m/m, azot amidowy (NH2)
18% m/m, (MgO) 3% m/m, (B)
0,011 % m/m, (Cu) 0,195 %
m/m, (Fe) 0,021 % m/m, (Mn)
1,000 %, (Mo) 0,001 % m/m,
(Zn) 0,006 % m/m.
(N) całkowity (N) 5% m/m,
w tym azot amonowy (NH4)
5% m/m, (P2O5) 20% m/m,
(K2O) 5% m/m, Bor (B) 0,011
% m/m, (Cu) 0,008 % m/m,
(Fe) 0,041 % m/m, (Mn) 0,014
% m/m, (Mo) 0,001 % m/m,
(Zn) 0,006 % m/m
(N) całkowity 5% m/m, w tym:
azot azotanowy (NO3) 1%
m/m, azot amidowy (NH2) 4%
m/m, (P2O5) 8% m/m, (K2O)
12% m/m, (B) 0,011% m/m,
(Cu) 0,08 % m/m, (Mn) 0,013
% m/m, (Mo) 0,001% m/m,
(Zn) 0,006 % m/m.
(N) całkowity 15% m/m, w tym:
azot amonowy (NH4) 9% m/m,
azot amidowy (NH2) 6% m/m,
(SO3) 52,50% m/m, (B) 0,011 %
m/m, (Cu) 0,005 % m/m, (Fe)
0,021 % m/m, (Mn) 0,013 %
m/m, (Mo) 0,001 % m/m, (Zn)
0,005% m/m
Bor (B) 11% m/m

1 dawka, 1 l/ha, 1 zabieg podczas
fazy rozwiniętych 4-6 liści

Wysoko skoncentrowany nawóz zawiesinowy do interwencyjnego i zapobiegawczego
dostarczania manganu, miedzi i cynku. Gwarantuje wzrost plonu, stymuluje metabolizm
upraw i zwiększa odporność zbóż poprzez efektywne zaopatrywanie niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych.
www.vitafer.pl

3 zabiegi, 5l/ha, faza 3-4 lisci
(BBCH 13-14) i dwa zabiegi
w dwutygodniowym odstępie
czasu podczas zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31-39)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu,
fosforu i potasu. Przeznaczony do upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.
Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro i kluczowych
mikroskładników. www.vitafer.pl

3 zabiegi, 5l/ha, faza 3-4 liści
(BBCH 13-14) i dwa zabiegi
w dwutygodniowym odstępie
czasu podczas zakrywania międzyrzędzi (B BCH 31-39)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu
i magnezu. Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych, dodatek magnezu jest
bardzo ważny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych roślin, poprawia wzrost
ich masy zielonej. www.vitafer.pl

1 zabieg w okresie intensywnego
wzrostu (BBCH 16-18)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania
fosforu, azotu i potasu. Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin.
Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorbcję składników odżywczych
z gleby. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 5 l/ha, od fazy 4-6 liści
do 100% zwarcia międzyrzędzi
(BBCH 16-39) w odstępach 1214 dni

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu i fosforu. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych
i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

2 zabiegi, 3-5 l/ha, od fazy 4-6 liści Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania siarki
do 100% zwarcia międzyrzędzi
i azotu. Przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadow(BBCH 16-39)
niczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na
warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami. www.vitafer.pl

3 zabiegi, 1-1,5 l/ha podczas
intensywnego wzrostu w 12-14
dniowych odstępach czasu (BBCH
20-57)

Mineralny roztworowy nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru.
Zapewnia optymalne zaopatrzenie niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor,
większa jędrność) dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze. www.vitafer.pl

NAWOZY STARTOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład
Zawartość [% wagowe]:
MgO – 16, SO3 – 33
B – 0,09, Fe – 0,1
Mn – 1,0, Mo – 0,01, Zn – 3,0
10% N
40% P2O5
11% SO3
2% Zn

ADOB

ADOB
Mikrostarter B

AGROSIMEX

Microstar PZ

AGROSIMEX

Microstar PMX 10% N

DR GREEN
SP. Z O.O.

Dr Green Mikrogranulat
do siewu
precyzyjnego
HUMICO
ACTIVE N

EKODARPOL

38% P2O5
3% MgO
+ s+ mikro

.
NAWOZENIE 2022

P2O5- 75 g/kg
Ca-80 g/kg
SUMA: 630 g/kg
80% - substancji organicznych;
50% - kwasy humusowe;
23% N w trzech formach:amidowej, amonowej i azotanowej;
1% - MgO, 2% - S;

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

Właściwości produktu. Uwagi
Fe, Mn, Zn – schelatowane EDTA.

Nawóz wysiewa się przy pomocy
aplikatorów bezpośrednio
do redlicy nasiennej
w ilości 20–30 kg/ha.

Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony do startowego nawożenia kukurydzy
i buraków
Fosfor występuje w połączeniach organicznych
co–formulacji TPP Technologia Ochrony
®
Fosforu (Technology Phosphore Preservation ) zapewnia to jego 100% dostępność niezależnie od pH gleby.
Nawóz stosujemy podczas siewu Nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony do startowego nawożenia buraków
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.
30-40 kg/ha wraz z siewem nasion Nawóz, którego zadaniem jest wprowadzanie szybko dostępnych dla roślin związków
odżywczych mających kluczowe znaczenie w fazie kiełkowania. Nawóz w formie mikrogranulatu , uzupełniający składniki odżywcze w obrębie ziarniaka, skutkujący szybszymi
wschodami. Przeznaczony jest do stosowania przy siewie nasion.

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

To ponad 50% kwasów humusowych w 80% substancji organicznej zawartej w tym
nawozie, poprawia strukturę gleby i zwiększa wykorzystanie składników mineralnych
w tym azotu. Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające
rozwój pozytywnej rodzimej mikroflory bakteryjnej
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BURAKI
NAWOZY STARTOWE
Firma

Nazwa handlowa

EKODARPOL

PLONAR
ACTIVE BIO

TIMAC AGRO

Physiostart

Skład
35% - materia organiczna;
65% - kwasy humusowe;
3,5% - P2O2, 6,5% - K2O
9% - CaO, 0,2% - MgO
0,4% - S, 9 mg/kg - Cu
43 mg/kg - Zn, 34 mg/kg - Mn
31 mg/kg - B, 980 mg/kg - Fe
1,8 mg/kg - Mo

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

Dawka/Termin
Cykl roczny 100 kg/ha;
Cykl 5 letni 500 kg/ha
Przedsiewnie przed planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby (do
15 cm). Rozsiewamy równomiernie na powierzchni pola. Nawóz
można również stosować w uprawach uproszczonych. Można
stosować jednocześnie z innymi
nawozami mineralnymi.
20-25 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi
• Utrzymuje składniki pokarmowe przy strefie korzeniowej roślin
• Zawiera kompleksowy skład makro i mikro elementów wraz z kompleksem
humusowym, który umożliwia pełne wykorzystanie składników pokarmowych
• Zwiększa nawet 12- krotnie zdolności sorpcyjne gleby
• Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych
• Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
• Aktywuje rozwój rodzimej pozytywnej mikroflory bakteryjnej
• Koryguje zakwaszające działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych
• Przywraca naturalną żyzność gleb, zwiększając zawartość próchnicy oraz kumulując składniki pokarmowe i wodę w strefie korzeniowej roślin
• Korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i kondycję roślin
• Zwiększa plonowanie i podnosi opłacalność produkcji rolnej.
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”

STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Właściwości produktu. Uwagi
ASX krzem plus,usztywnia ściany komórkowe, stymuluje procesy życiowe w sytuacjach
stresowych

ASX Krzem
plus

AGROSIMEX

ASX Tytan plus 2% B,

W fazie 6-8 liści, następne zabiegi ASX Tytan plus aktywizuje proces fotosyntezy, stymuluje procesy życiowe w sytuacjach
co 10-14 dni
stresowych

AGROSIMEX

Maral

Jesienią w fazie 6-8 liści i przed
zawarciem międzyrzędzi
0,75-1,5 l/ha

AGROSIMEX

Protaminal

BIOPHARMACOTECH

AGRO-SORB®
Folium

2,5% Si

0,6% Ti

hydroliza
enzymatyczna

6% Azot całkowity;
5% Pięciotlenek fosforu
5% tlenek potasu;
1% cynk;
7,5% węgiel organiczny
12% wolnych aminokwasów
pochodzenia roślinnego;
6,2 % azot całkowity;
1,3 % tlenek potasu;
1,8 % pięciotlenek fosforu
- naturalne wolne aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej
12,0% (m/m)
min 102g/l,
- azot całkowity (N) 2,1 (m/m),
- bor 0,02% (m/m),
- mangan 0,05% (m/m),
- cynk 0,07% (m/m).

Biostymulator
do stosowania
dolistnego do
wszystkich rodzajów upraw.
.
CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/568/2021
IUNG
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Dawka/Termin
W fazie 6-8liści, następne zabiegi
co 10-14 dni

AGROSIMEX

Nawóz należy stosować 1-3 razy
w sezonie; nawożenie dolistne
1-2,5 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
Zwiększa plony
Przyśpiesza wzrost
Polepsza jakość plonów; Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych

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 100Lwody).
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:
1. Bardzo wysoka zdrowotność, kondycja i wigor upraw.
2. Zapobieganie skutkom warunków stresowych oraz ich łagodzenie.
3. Wzrost intensywności fotosyntezy.
4. Polepszenie rozbudowy systemu korzeniowego, zwiększenie masy korzeniowej.
5. Zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych z gleby jak i nawozów dolistnych.
6. Wzmocnienie efektywności działania środków ochrony roślin (fungicydów i insektycydów).
7. W burakach cukrowych wzrost zawartości cukru.
8. Podniesienie jakości plonu - wyrównany plon.
9. Finalny efekt: wzrost plonu.
www.agro-sorb.com

BIOLCHIM

Folicist
istt

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%, aminokwasy roślinne, kwasy fulwowe, Glicyna Betaina

2 l/ha

Działanie na rozwój systemu korzeniowego. Polepsza wchłanianie substancji mineralnych w strefie korzeń-gleba. Działanie antystresowe.

BIOLCHIM

Folifol

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

CHEMIROL

Nano Active

Działanie biostymulujące i antystresowe
Zwiększa wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnej. Zwiększa skuteczność
nawożenia. Działa jak adjuwant dla cieczy roboczej.

2–3 aplikacje
• pierwszy oprysk w fazie 3-5 liści
• kolejne opryski co 14-21 dni
• Dawka: 2 kg/ha.

BURAKI
STYMULATORY WZROSTU
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
2-3 aplikacje
• pierwszy oprysk w fazie 3-5 liści
• kolejne opryski co 14-21 dni
• Dawka: 4 kg/ha

Właściwości produktu. Uwagi

CHEMIROL

Nano Active
Forte

CHEMIROL

Dynamic
Cresco

CHEMIROL

Kelpak

CHEMIROL

Bakto G-Stop

Bacillus amyloliquefaciens
DW1A
w koncentracji
≥ 1 000 000 000 jtk/ml
Bacillus subtilis DW2S
w koncentracji
≥ 1 000 000 000 jtk/ml

Zabiegi solo w dawce 1 l/ha
Zabiegi łączone z ochroną fungicydową ( konwencjonalną)
0,5 l/ha. Nie stosować z produktami zawierającymi miedź, siarkę
lub fosforyny

Produkt bakteryjny wspomagający walkę z groźną chorobą buraka Cercospora beticola
(chwościk buraka)

CHEMIROL

BlueN

szczep Methylobacterium
symbioticum SB23 w ilości
3x107 JTK/g

Stosować między fazą 4 liścia
a początkiem kwitnienia
(BBCH 14-61

Do grupy endofitów należą unikalne bakterie zawarte w produkcie BlueN®, który zawiera
wyselekcjonowany szczep bakterii Methylobacterium symbioticum SB23,
zdolny do wiązania azotu atmosferycznego przez liście.

NOWOŚĆ

Opryskiwać rośliny w fazie
3-4 l/ha. Dawka 3-4 l/ha

COMPO
EXPERT

Basfolar Kelp

4% - azot mocznikowy
6% - fosfor rozpuszczalny
w wodzie
2% - potas rozpuszczalny
w wodzie
78,5% - algi morskie Ecklonia
maxima

2x2l/ha dolistnie

- Wzmacnia system korzeniowy, działa przeciwstresowo
- Przyczynia się do wzrostu plonu, poprawia jego jakość plonu
- Szczególnie zalecany w fazach początkowego, intensywnego wzrostu
- Gwarantowana zawartość fitohormonów (kontrola z każdej partii produkcji)
- Dobra mieszalność z innymi nawozami i ŚOR

EKODARPOL

Humus Active
Vigor

90% kwasy humusowe nasycone, w tym :
88% kwasy huminowe,
2% kwasy fulwowe,
0,76*105 jtk promieniewce,
0,66*105 jtk bakterie przetrwalnikujące,
0,33*103 jtk bakterie fluoryzujące Pseudomonas,
0,40*104 jtk bakterie fosforowe,
0,38*103 jtk mikroorganizmy
celuloityczne,
0,33 jtk bakterie azotobacter,
0,59*104 jtk grzyby

Dolistnie:
Solo w dawce 5 l/ha/200 l wody
W celu zwiększenia efektywności
stosowania zabiegów dolistnych
można stosować do każdego
oprysku dolistnego 2 l, HUMUS
ACTIVE VIGOR. Można mieszać
z nawozami i środkami dolistnymi
pod warunkiem, że stężenie tych
środków w oprysku nie przekracza 3%.

To środek o silnym działaniu stymulującym rośliny do wzrostu. Biologicznie czynne
składniki zawarte w produkcie wspomagają rozwój roślin i budują ich odporność na
warunki stresowe. Szczególnie dobrze sprawdza się we wczesnych fazach wzrostu roślin
oraz jako środek regenerujący rośliny po przebytych stresach.
Odznacza się kompleksowym składem Makro i Mikroelementów. Zastosowany w początkowych fazach wzrostu , dostarczy roślinom niezbędnej energii do wytworzenia
silnego systemu korzeniowego i części nadziemnej. Odznacza się podwyższoną zawartością wybranych mikroelementów deficytowych przy intensywnej uprawie rolniczej.
Kompleksowy skład nawozu pomoże dodatkowo zbilansować gospodarkę nawozową
rośliny i dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w strategicznych
momentach.

1 l/ha w dawkach dzielonych
0,3 – 0,5 l/ha w fazach intensywnego wzrostu roślin

Pobudza proces fotosyntezy, zwiększa zawartość chlorofilu. 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.

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy

huminowe, kwasy fulwowe)
oraz potas.

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 ostatnim zabiegiem
herbicydowym (przed zwarciem
międzyrzędzi). Po okresach suszy
lub nadmiernego 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

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 powschodowych
zabiegów herbicydowych 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 odżywczych,
zwiększa plon oraz poprawia jego jakość.

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Starter

Kompleks Fertiactyl
N 13 %, P 5%, K 8%

5 l/ha

Nawóz płynny z kompleksem Fertiactyl. Szybko rozwijającym się roślinom dostarcza
niezbędnych substancji pokarmowych. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Radical

Kompleks Seactiv
B 9,2%, Mn 0,4%

3-5 l/ha

Nawóz płynny zawierający B i Mn. Kompleks Fertiactyl podwyższa aktywność fizjologiczną roślin, poprawia strukturę gleby i stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

TIMAC AGRO

Fertiactyl
Record

Fertiactyl
K 30%, S 30%

3 l/ha

Połączenie Potasu i Siarki z kompleksem antystresowym oraz ukorzeniającym daje też
korzystne koszty tego zabiegu – w jednym przejeździe odżywiamy rośliny i stymulujemy
ich odporność. Zawartość kwasów huminowych i fulwowych w preparacie gwarantuje
urodzajność i żyzność gleby, również dzięki działaniu doglebowemu. Podnosi odporność
roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne.

.
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Nazwa handlowa

Skład
Kompleks Seactiv
B 5,7%, Mo 0,35%

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi
Nawóz płynny zawierający mikroelementy B i Mo z komplesem Seactiv. Gwarantuje
ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników
pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie.
Dzięki zawartości mikroelementów stymuluje syntezę cukrów, przyspiesza transport
asymilatów i produkcję białka zwiększa odporność na zgorzel liści sercowych i korzeni
(buraki). Bor i molibden wpływają na lepsze kwitnienie
Nawóz płynny zawierający NPK oraz mikroelementy B,Mn, Mo, Cu, Zn i Fe z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów,
zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Dostarcza optymalny zestaw łatwo przyswajalnych
składników pokarmowych niezbędnych dla dobrego wigoru roślin i 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.
Nawóz płynny zawierający P i K oraz mikroelementy Mn i Zn z kompleksem Seactiv.
Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie
składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport
w roślinie. Dostarcza niezbędnych makro- i mikroskładników potrzebnych w generatywnych fazach rozwojowych, stymuluje syntezę skrobi oraz dostarcza odpowiedniej energii
niezbędnej do wykorzystania potencjału plonotwórczego.
Nawóz płynny zawierający N oraz Mg z kompleksem Seactiv. Gwarantuje ciągłość procesu wegetacji minimalizując efekty stresów, zwiększa pobieranie składników pokarmowych i wody aktywując rozwój systemu korzeniowego oraz transport w roślinie. Działa
antystresowo, wpływa na podniesienie aktywności fizjologicznej roślin, m.in. intensyfikuje fotosyntezę. Zwiększa odporność roślin na warunki stresowe. Zawiera dwa niezbędne
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makroelementy – azot i magnez.
GENAKTIS reguluje ekspresję ponad 2000 genów uczestniczących w 3 głównych funkcjach fizjologicznych odpowiedzialnych za wydajność agronomiczną roślin. Poprawa
fizjologii i fotosyntezy w celu przygotowania rośliny do realizacji jej potencjału genetycznego
IRYS szybko i trwale poprawia jakość odżywienia.
Jego wielomiejscowe działanie zapewnia szybkie wchłanianie, transport i przemianę
składników odżywczych w warunkach optymalnych lub w warunkach stresowych.

2-3 l/ha
Przed wystąpieniem stresu
abiotycznego oraz w kluczowych
stadiach wzrostu i rozwoju

ARYAMIN jest płynnym stymulatorem wzrostu zawierającym kompleks aminokwasów
pochodzenia roślinnego w połączeniu ze składnikami pokarmowymi. ARYAMIN optymalizuje syntezę chlorofilu, poprawia efektywność wykorzystania azotu oraz łagodzi stres
abiotyczny w niekorzystnych warunkach.

2-3 l/ha
Przed wystąpieniem stresu
abiotycznego oraz w kluczowych
stadiach wzrostu i rozwoju

AMINARY jest płynnym stymulatorem wzrostu zawierającym kompleks aminokwasów
pochodzenia roślinnego w połączeniu ze składnikami pokarmowymi. AMINARY optymalizuje syntezę chlorofilu, poprawia efektywność wykorzystania azotu oraz łagodzi stres
abiotyczny w niekorzystnych warunkach.

1-1,5l/ha- wykonać 1-2 zabiegi w
sezonie, faza 4-6 liście, następnie
co 10-14 dni

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

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.

1 l/ha (1-2 zabiegi) od fazy 4 liści
do zakrycia międzyrzędzi

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

TIMAC AGRO

Seactiv Gold
BMo

TIMAC AGRO

Seactiv
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

TIMAC AGRO

Seactiv Axis

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

3 l/ha

TIMAC AGRO

Fertileader
Magnum

Seactiv
N 7%
MgO 9%

3 l/ha

TIMAC AGRO

Genaktis

3 l / ha

TIMAC AGRO

Irys

UPL POLSKA

ARYAMIN

UPL POLSKA

AMINARY

UPL POLSKA

Aminoplant

UPL POLSKA

Asahi SL

UPL POLSKA

Rooter

UPL POLSKA

Multoleo

N 9%, P 5%, K 7%, B 0,01%,
Cu 0,002%, Fe 0,02%,
Mo 0,001%
Wyciąg z alg 30%, Krzemionka
N 7%, P 9%, K 13%
B 0,01%, Cu 0,002%
Fe 0,04%, Mo 0,001%
Zn 0,002
Zawiera: ekstrakty roślinne,
aminokwasy, substancje
humusowe
Azot całkowity (N) , co najmniej 6,0 % (m/m)
Azot amonowy (NH4), co
najmniej 1,8 % (m/m)
(K), co najmniej 0,1 % (m/m)
(Mg), co najmniej 1,0 % (m/m)
(Mn), co najmniej 0,5 % (m/m)
(Zn), co najmniej 0,5 % (m/m)
Wolne aminokwasy, co najmniej 7,8 % (m/m)
Azot całkowity (N) , co najmniej 6,0 % (m/m)
Azot amonowy (NH4), co
najmniej 1,8 % (m/m)
(K), co najmniej 0,1 % (m/m)
(Mg), co najmniej 1,0 % (m/m)
(Mn), co najmniej 0,5 % (m/m)
(Zn), co najmniej 0,5 % (m/m)
Wolne aminokwasy, co najmniej 7,8 % (m/m)
Azot całkowity (N)- co najmniej 8,5% (m/m) Zawartość
substancji organicznej w
suchej masie: 54% (17,3%
stanowią L-aminokwasy;
82,7% bioaktywne peptydy)
Para-nitrofenolan sodu-03%
(3g w litrze środka); ortonitrofenolan sodu-02%
(2g w litrze środka);
5-nitrogwajakolan sodu-01%1g w litrze środka
13% pięciotlenku fosforu
(P2O5) rozpuszczalnego
w wodzie;
5% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie
9,9% boru (B) rozpuszczalnego
w wodzie

VITAFER
Sp. z o.o. sp. k.

VitaFer Patron

Cynk (Zn) 7,5% (m/m)
Azot (N) 7,5% (m/m) w tym
azot amonowy (NH4) Trójtlenek siarki (SO3) 40,5% (m/m)

4 l/ha

3 l / ha

2 l/ha, 2 zabiegi od stadium 4 liści Multoleo zostało wyprodukowane w oparciu o technologię PhysioActivatorTM,
do zwierania międzyrzędzi
przyspiesza wzrost i rozwój roślin w początkowych etapach uprawy buraka cukrowego
stwarzając tym samym lepsze warunki do budowy wyższego plonu
1,0 l/ha. Wiosną od wschodu
Płynny biostymulator nawozowy. Efekty działania:
roślin.
- zwiększenie odporności na czynniki stresowe np. okresy posuszne
- zwiększona zdolność roślin do pobierania i akumulacji składników pokarmowych
- zwiększoną zawartością chlorofilu
- końcowym efektem jest wyższy i lepszej jakości plon lub utrzymanie plonu na dobrym
poziome w sytuacji pojawienia się czynników stresowych. www.vitafer.pl

NAWOZY WAPNIOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

CHEMIROL

Calan

Azot całkowity 15,20 %,
azot azotanowy 14,50 %, azot
amonowy 0,70 %,
całkowity tlenek wapnia 27,50
%, wapń 19 %

CHEMIROL

Nordkalk
Fast Cal

Węglan wapnia >50 %, węglan Stosowanie pogłówne.
magnezu średnio
Od 300 kg/ha w zależności od
4 %, tlenek magnezu średnio odczynu gleby
2 %,

CHEMIROL

Fruit Ca

Tlenek wapnia 38 % w/w, bor Co 10-15 dni od końca fazy opada- FruitCa jest nawozem wapniowym z dodatkiem boru do stosowania w zabiegach nalist1,75 % w/w, mrówczan wapnia nia płatków kwiatowych
nych. Skorelowane działanie mrówczanu wapnia i boru zapewnia wyjątkową skuteczność
60 % w/w
Dawka: 1,5-2,0 kg/ha
w zapobieganiu chorobom fizjologicznym wynikającym z niedoboru wapnia takim jak
gorzka plamistość podskórna, czy tipburn. Preparat jest bezpieczny w użytkowaniu, nie
zawiera chlorków i azotanów oraz skutecznie podnosi jakość, wielkość i wartość przechowalniczą plonu. Mrówczan wapnia wywołuje efekt tzw. „pompy auksynowo-wapniowej”
polegającej na wykorzystanie wapnia znajdującego się w glebie. Nawóz bezazotowy

CHEMIROL

Yara Unika
Calcium

Azot całkowity 14,2 % m/m,
potas 24 % m/m, wapń 12%
m/m

CHEMIROL

Azot całkowity 15,2 % m/m,
YaraLiva
Calcinit Flakes wapń 19 % ( Ca) m/m

COMPO
EXPERT

Hydrospeed
CaB-Max

15,1% Azot całkowity 14,3% 5-10 kg/ha
Azot azotanowy 0,8% Azot
amonowy 26,6%
Tlenek wapnia, rozpuszczalny
w wodzie 0,2%
Bor, rozpuszczalny w wodzie

Do stosowania dolistnie na uprawy rolnicze

COMPO
EXPERT

Basfoliar
Combi Stipp

N - 13,5%, CaO - 21,5%
Mg - 1,4%, B - 0,29%
Mn – 0,58% EDTA
Zn- 0,014% EDTA

1 - 6x1 - 6 l/ha w zależności od
uprawy

Wieloskładnikowy nawóz dolistny z bardzo wysoką zawartością wapnia, magnezem,
manganem, borem i cynkiem w optymalnych proporcjach

EKODARPOL

HUMICALC
MAG
granulowany

20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
25% - CaO
1% - MgO
3% - S

100 kg-2000 kg/ha (w zależności od pH, zasobności gleby
w składniki pokarmowe oraz
rodzaju upraw). Przed siewem
lub planowanymi uprawkami
pozwalającymi na przemieszczanie nawozu z wierzchnią warstwą
gleby (do 10-15 cm). Rozsiewamy
równomiernie na powierzchni
pola. Nawóz można również stosować w uprawach uproszczonych.
Można stosować jednocześnie
z innymi nawozami mineralnymi.

• Humactive complex to ponad 100 kg/t kwasów humusowych poprawiających
strukturę gleby i zwiększających wykorzystanie składników mineralnych
w tym azotu
• Watersave complex to możliwość zabezpieczenia dla roślin nawet 3 razy większej
ilości wody w odniesieniu do masy zastosowanego nawozu
• Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające rozwój
pozytywnej rodzimej mikroflory bakteryjnej
• Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu nawozu
• 100% reactive fastcalc formula – zawiera w 100% szybko reaktywne wapno
węglanowe, które może podnieść pH nawet o jeden stopień w skali roku.

EKODARPOL

HUMICALC
MAG
sypki

Skład minimum:
20% - materia organiczna;
60% - kwasy humusowe;
29% - CaO
1% - MgO
3% - S

100 kg-2000 kg/ha (w zależności
od pH, zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz rodzaju
upraw) Przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby
(do 10-15 cm). Można stosować
pogłównie przez cały okres wegetacji. Rozsiewamy równomiernie
na powierzchni pola. Nawóz można również stosować w uprawach
uproszczonych. Można stosować
jednocześnie z innymi nawozami
mineralnymi.

• Humactive complex to ponad 100 kg/t kwasów Humusowych poprawiających
strukturę gleby i zwiększających wykorzystanie składników mineralnych
w tym azotu
• Watersave complex to możliwość zabezpieczenia dla roślin nawet 3 razy większej
ilości wody w odniesieniu do masy zastosowanego nawozu
• Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające rozwój
pozytywnej rodzimej mikroflory bakteryjnej
• Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu nawozu
• 100% reactive fastcalc formula– zawiera w 100% szybko reaktywne wapno
węglanowe, które może podnieść pH nawet o jeden stopień w skali roku.

EKODARPOL

Plonar Active
Magnez +
Siarka

Skład minimum:
20% - materia organiczna
60% - kwasy humusowe
15% - CaO
4,5% - MgO
9% - S

100kg-500kg/ha
(w zależności od pH, zasobności
gleby w składniki pokarmowe oraz
rodzaju upraw)
Przed siewem lub planowanymi uprawkami pozwalającymi
na przemieszczanie nawozu
z wierzchnią warstwą gleby (do1015cm). Można stosować pogłównie przez cały okres wegetacji.
PLONAR ACTIVE rozsiewamy
równomiernie na powierzchni
pola. Nawóz można również
stosować w uprawach uproszczonych. PLONAR ACTIVE można
stosować jednocześnie z innymi
nawozami mineralnymi.

Humactive complex to ponad 100kg/t kwasów Humusowych poprawiających
strukturę gleby i zwiększających wykorzystanie składników mineralnych
w tym AZOTU
Watersave complex to możliwość zabezpieczenia dla roślin nawet 3 razy większej
ilości wody w odniesieniu do masy zastosowanego nawozu
Bioactive complex to substancje i składniki odżywcze przyśpieszające rozwój
pozytywnej rodzimej mikroflory bakteryjnej
Fastmag formula to magnez dostępny dla roślin zaraz po rozpuszczeniu nawozu
100% reactive fastcalc formula– zawiera w 100% szybko reaktywne wapno węglanowe, które może podnieść pH nawet o jeden stopień w skali roku.
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Stosować w okresach zapotrzebo- Bezpieczeństwo stosowania dla roślin i ludzi – produkt nie zawiera metali ciężkich,
wania roślin w wapń
Dawka 5-10 kg/ha w zależności od
dawki wody
Wapno charakteryzujące się bardzo niską wilgotnością

Dawka w uprawach ogrodniczych
i rolniczych
100-300 kg/ha

Nawóz bezchlorkowy zawierający zbilansowane proporcje azotu i potasu

5-10 kg/ha pozakorzeniowo

brak otoczki, wysoka czystość i doskonała rozpuszczalność – bezpieczeństwo stosowania
bez ryzyka zatykania kroplowników i dyszy opryskiwaczy; brak matali ciężkich i substancji fitotoksycznych – gwarancja bezpieczeństwa dla roślin i ludzi; wpływ na wielkość plonu – szybko działająca, saletrzana forma azotu jest przyswajana zaraz po zastosowaniu;
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GRUNTCAL®
KOPALNIA
WAPIENIA
„CZATKOWICE”
Sp. z o.o.
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Skład
CaCo3 – min. 96%
CaO – min. 53%

Dawka/Termin
W zależności od zakwaszenia
i kategorii gleby może być
stosowane w dawkach do 2 t
CaO/ha na glebach lekkich
i do 3 t CaO/ha na glebach
średnich i ciężkich. Zaleca
się stosowanie jesienią lub
interwencyjnie wiosną podczas wzrostu roślin (zwiększa
przyswajalność azotu)

LUVENA S.A.

LUBOPLON® 27 CaO-16 MgO
WAPNIOWOMAGNEZOWY

LUVENA S.A.

LUBOPLON®
Cal - Mag

27 CaO-16 MgO

LUVENA S.A.

LUBOPLON®
MAG-MAKS
20-35
NOWOŚĆ

20 MgO – 35 SO3

NORDKALK

AtriGran

CaCO3 (węglan wapnia)
91–93%
MgCO3 (węglan magnezu)
ok. 1,5%

NORDKALK

AtriGran Mg

Według zaleceń,
CaCO3 (węglan wapnia) 53%
MgCO3 (węglan magnezu) 35% średnio 0,5-1,5 t/ha

NORDKALK

AtriGran
Humic

CaCO3 (węglan wapnia)
90–92%
MgCO3 (węglan magnezu)
ok. 1,5%,
+ Kwasy humusowe

Według zaleceń,
średnio 0,5-1,5 t/ha

NORDKALK

Standard Cal

CaCO3 (węglan wapnia)
91–93%
MgCO3 (węglan magnezu)
ok. 1,5%

Według zaleceń,
średnio 2-4 t/ha

NORDKALK

Fast Cal

CaCO3 (węglan wapnia)
91–93%
MgCO3 (węglan magnezu)
ok. 4%

Według zaleceń,
średnio 1,5-3,5 t/ha

Według zaleceń,
średnio 0,5-1,5 t/ha

Właściwości produktu. Uwagi
GRUNTCAL® - 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 uprawie bezorkowej (wysiew
wapna na słomę), rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej jak również do wapnowania stawów hodowlanych. Produkt jest całkowicie bezpieczny dla roślin i zwierząt. Posiadamy
świadectwo kwalifikacji produktu Gruntcal do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
• do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych
• do stosowania na glebach o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym
• poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe - wapń, magnez i siarkę
• stymuluje plonotwórcze działanie azotu
• zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
• poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych
• do stosowania na glebach o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym
• poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe - wapń, magnez i siarkę
• stymuluje plonotwórcze działanie azotu
• zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
• poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• 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 zakwaszonych, 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 stanowiskach 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 wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną
(przed ruszeniem wegetacji roślin)
• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych dawkach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu
Nordkalk AtriGran to idealnie skomponowany granulowany nawóz wapienny udoskonalony o pierwiastek organiczny poprawiający skuteczność działania wapnia. Granulat jest
stabilny i trwały, wygodny w transporcie i magazynowaniu. Nordkalk AtriGran to produkt całkowicie bezpieczny. Dzięki wykorzystaniu tylko naturalnych składników nadaje
się również do upraw ekologicznych, przyczynia się do poprawy jakości środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi. Dostępne granulacje 1-4 mm i 4-8 mm.
Nordkalk AtriGran Mg powstaje ze starannie wyselekcjonowanego magnezowego wapna
węglanowego o wysokiej zawartości magnezu. Stanowi najtańsze źródło magnezu.
Nawóz wskazany jest do regulacji pH gleby i uzupełnia jej zasobność w wapń i magnez.
Szczególnie przeznaczony jest dla gleb o niskiej zasobności w magnez lub gdy stosunek
MgO/CaO jest szerszy niż 1:8 (wapnia powinno być 8 razy więcej od magnezu). Stosowanie Nordkalk AtriGran Mg pozwala na wprowadzenie składnika odkwaszającego o wysokiej sile zobojętniania kwasów glebowych oraz zwiększa aktywność fotosyntetyczną
roślin uprawnych.
Nordkalk AtriGran Humic to kompleksowy nawóz wapienny na bazie wysokoreaktywnego węglanu wapnia z dodatkiem kwasów humusowych stymulujących życie biologiczne
w glebie.
W wyniku zastosowania odpowiednich dawek wapna AtriGran Humic możemy nadać
glebie odpowiedni odczyn, dostosowany do wymagań różnych gatunków roślin, zwiększyć zawartość kwasów humusowych, przyspieszyć mineralizację resztek pożniwnych,
zmniejszyć wymywanie makroelementów z gleby i jednocześnie zwiększyć jej żyzność.
Wapno nawozowe AtriGran Humic zaleca się stosować na wszystkich rodzajach gleb
kwaśnych niezależnie od ich kategorii agronomicznej, a szczególnie na glebach ubogich
w próchnicę, pod wszystkie uprawy roślinne
Wapno węglanowe Nordkalk Standard Cal o bardzo wysokiej reaktywności chemicznej
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 stosowania na wszystkich
rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych.
Wapno węglanowe Nordkalk Fast Cal jest produktem o bardzo wysokiej reaktywności
chemicznej (99%) i dużej koncentracji węglanu wapnia (91-93%), jego stosowanie jest
relatywnie korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby, całkowicie bezpiecznym dla rośliny uprawnej. Dzięki optymalnemu rozdrobnieniu, 98% poniżej 0,125 mm,
bardzo dobrze wchodzi w reakcję, szybko (ale nie gwałtownie) podnosi odczyn pH gleby,
uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej, sprzyja rozwojowi
pożytecznych mikroorganizmów (bakterie), a ogranicza ilość grzybów.

NAWOZY WAPNIOWE
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

NORDKALK

Magnesium

Według zaleceń,
CaCO3 (węglan wapnia) 50%
MgCO3 (węglan magnezu) 40% średnio 2-4 t/ha

Wapno Nordkalk Magnesium o dużej zawartości MgCO3 (40%) jest cennym źródłem bardzo dobrej jakości magnezu. Zwiększa odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe
znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, wpływając na tworzenie
się struktury gruzełkowej. Sprzyja także rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów
(bakterie) i ogranicza ilość grzybów (zwłaszcza powodujących kiłę kapustnych). Wapno
Nordkalk Magnesium przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb oraz
we wszystkich okresach agrotechnicznych. Ze względu na bardzo wysoką zawartość magnezu szczególnie polecane jest na glebach o niskiej jego zawartości i w gospodarstwach
uprawiających rośliny wrażliwe na niedobory tego pierwiastka, np. buraki. Polecane jest
również do wapnowania terenów leśnych.

POLCALC

Polcalc III
Generacji

98% CaCO3

400 - 1000 kg·ha-1, jesienią po
wschodach roślin lub wczesną
wiosną przed ruszeniem wegetacji
na około 2-3 tygodnie 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 technologicznej, 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 uprawianych roślin. Rośliny
wykazują bardzo pozytywną reakcję na pogłówne zastosowanie 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
lub po wschodach roślin, lub
wczesną wiosną przed ruszeniem
wegetacji około 2-3 tygodnie
przed zastosowaniem nawozów
azotowych

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 innowacyjnego 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 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. 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.

ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH

Kopalnie
Jaźwica

CaO – 25–45%
MgO – 8–19 %

Według zaleceń, średnio 3–4 tony
na hektar

Stopień granulacji zapewniający równomierne działanie.
Okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
Poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu
Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:
– pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym
wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno Rolniczą
w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚKSM Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH

Kopalnie
Laskowa

CaO – 28–35%
MgO – 15–20%

Według zaleceń, średnio 3–4 tony
na hektar

Stopień granulacji zapewniający równomierne działanie.
Okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
Poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu
Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:
– pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym
wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno Rolniczą
w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚKSM Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH

Kopalnie
Winna

CaO – 25–37%
MgO – 8–20%

Według zaleceń, średnio 3–4 tony
na hektar

Stopień granulacji zapewniający równomierne działanie.
Okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
Poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu
Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:
– pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym
wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
– systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno Rolniczą
w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚKSM Sp. z o.o.
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Właściwości produktu. Uwagi

AGROSIMEX

Rosahumus

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

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

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

AGROSIMEX

Startus Active
Duo

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

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

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

AGROSIMEX

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®

Materia organiczna ≥60% s.m.
Kwasy humusowe (fulwowe)
≥20% s.m.
Azot całkowity (N) 5,5 m/m%
s.m.
Azot amonowy (N-NH4) 0,25
m/m% s.m.
Fosfor (P2O5) 2,6 m/m% s.m.
Potas (K2O) 2,9 m/m% s.m.
Wapń (CaO) 6,1 m/m% s.m.
Magnez (MgO) 1,0 m/m% s.m.
Siarka (SO3) 2453 mg/kg s.m.
Sód (Na) 3310 mg/kg s.m.
Bor (B) 28,2 mg/kg s.m.
Kobalt (Co) <5 mg/kg s.m.
Miedź (Cu) 98,1 mg/kg s.m.
Żelazo (Fe) 899 mg/kg s.m.
Mangan (Mn) 458 mg/kg s.m.
Molibden (Mo) <5 mg/kg s.m.
Cynk (Zn) 391 mg/kg s.m.

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 granulowany nawóz organiczny. 100% pochodzenia organicznego
w formie granulatu, zawiera co najmniej 60% materii organicznej, źródło kwasów humusowych, makro- i mikroskładników, zalecany także w gospodarstwach ekologiczny
dzięki certyfikacji ECOCERT, wolny od patogenów i nasion chwastów. Poprawia żyzność
i urodzajność gleby, zwiększa populację mikrobiologiczną i jej aktywność, reguluje i
stabilizuje odczyn gleby, wpływa na tworzenie struktury gruzełkowatej, zwiększa pojemność wodną gleby, ogranicza skażenie gleby pestycydami i metalami ciężkimi, poprawia
zdolność sorpcyjną gleby i ogranicza wymywanie składników mineralnych.

CHEMIROL

Naturvital Plus Całkowity ekstrakt humusowy: Zabieg nalistny podczas krzewie-

Naturvital Plus to produkt zarejestrowany przez IUNG Puławy do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem SE/20/2019.
Pzygotowanie produktu z leonardytów zapewnia:
Jednolity surowiec i pewny stały skład
Brak zanieczyszczeń metalami ciężkimi
Efektywność przebadana w ośrodkach naukowych na świecie
Powtarzalność jakościowa każdej partii produktu

CHEMIROL

Baktokompleks Baktokompleks to 5

Stosować na resztki pożniwne
szczepów bakterii gle- – rozkład
bowych z rodzaju Bacillus Dawka : 1 l/ha
(1 000 000 000 w ml)

Produkt opracowany przez naukowców z Polski wyselekcjonowany z żyjących naturalnie
w lokalnych warunkach bakterii. Produkt użyźnia glebę i przyczynia się do poprawy jej
struktury, mineralizując resztki pożniwne przyczynia się do odzyskiwania składników
pokarmowych oraz ograniczania potencjału patogenów glebowych.

CHEMIROL

Bakto G-Stop

Bacillus amyloliquefaciens
DW1A
w koncentracji
≥ 1 000 000 000 jtk/ml
Bacillus subtilis DW2S
w koncentracji
≥ 1 000 000 000 jtk/ml

Zabiegi solo w dawce 1 l/ha
Zabiegi łączone z ochroną fungicydową ( konwencjonalną) 0,5 l/
ha. Nie stosować z produktami
zawierającymi miedź, siarkę lub
fosforyny. Produkt poprawiający
właściwości fitosanitarne gleby.
Wspomaganie walki z patogenami

Polski produkt bakteryjny wspomagający ograniczenie patogenów pochodzenia odglebowego- poprawiający warunki glebowe -środowisko bytowania roślin

COMPO
EXPERT

Kamasol Black 15,1 % ekstrakt huminowy

Na słomę, ściernisko: 8 l/ha
(najlepiej w połączeniu z roztworem azotu ok 20 kg N/ha) Rzepak
w fazie 2-4 liści 3-5 l/ha (najlepiej
w połączeniu z 1 l Basfoliar Kelp
P-max) ruszenie wegetacji wiosną 8 l/ha
Zboża w fazie szpilkowania
3-5 l/ha , ruszenie wegetacji
wiosną 8 l/ha
Okopowe 35-45 l/ha/sezon, przed
siewem/sadzeniem 20l/ha, po
wschodach co 14 dni 3-5 x 5 l/ha

Specjalistyczny nawóz płynny zawierający wysokiej jakości i czystości ekstrakt huminowy. Dostarcza w sposób zbilansowany niezbędne dla żyzności gleby składniki w postaci
kwasów humusowych i fulwowych. Stymuluje rozwoju mikroorganizmów glebowych
przez co przyczynia się do poprawy podstawowych parametrów gleby. Jest bogatym
źródłem węglowodanów dzięki związkom organicznym zawartym w jego składzie. Silnie
stymuluje rozwój korzeni, wzmacnia efekt chelatowania makro i mikroelementów zapobiegając niedoborom odżywczym roślin

EKODARPOL

HUMUS
ACTIVE

20 l/ha wiosną po ruszeniu wegetacji roślin
20 l/ha jesienią przed planowanymi uprawkami

•
•
•
•
•
•
•
•

21% w/wKwasy humusowe:
14% w/w Kwasy fulwowe 7%
w/w Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6% w/w

w tym:
7,5 % kwasy humusowe
7,6 % kwasy fulwowe
1,5% P2O5 fosfor rozpuszczalny w wodzie
4,8% K2O tlenek potasu
rozpuszczalny w wodzie

55% kwasy humusowe nasycone, w tym :
49% kwasy huminowe,
1% kwasy fulwowe,
5% huminy i ulminy;
0,76*105 jtk promieniewce,
0,66*105 jtk bakterie przetrwalnikujące,
0,33*103 jtk bakterie fluoryzujące Pseudomonas,
0,40*104 jtk bakterie fosforowe,
0,38*103 jtk mikroorganizmy
celuloityczne,
0,33 jtk bakterie azotobacter,
0,59*104 jtk grzyby

nia i intensywnego wzrostu
2-3 l/ha

umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych,
wspomaga rozwój systemu korzeniowego
regeneruje rośliny po spoczynku zimowym i opryskach chemicznych
stymuluje rośliny do wzrostu
przyspiesza rozkład materii organicznej
zwiększa zdolności sorpcyjne gleby
stabilizuje pH
zwiększa 5-krotnie pojemność wodną gleby

ŚRODKI POPR AWIAJĄCE WŁ AŚCIWOŚCI GLEBY
Firma

Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin
Nalistnie – w okresie wegetacji,
możemy stosować po każdorazowym oprysku chemicznym. Opryski wykonywać 2,5% stężeniem

•
•
•
•
•
•

Właściwości produktu. Uwagi

EKODARPOL

HUMUS UP

Próchnica pokarmowa,
1*105 jtk promieniowce,
0,34*105 jtk bakterie przetrwalnikujące,
2653,33* 103 jtk bakterie
fluoryzujące Pseudomonas,
1267*104 jtk bakterie fosforowe,
0,83*103 jtk mikroorganizmy
celuloityczne,
3,67 jtk bakterie azotobacter,
0,43*104 jtk grzyby
Naturalne enzymy stymulujące wzrost

EKODARPOL

HUMUS
ACTIVE

55% kwasy humusowe nasycone, w tym :
49% kwasy huminowe,
1% kwasy fulwowe,
5% huminy i ulminy;
minerały utrzymujące wodę
w glebie
cukry wspomagające rozwój
mikroflory bakteryjnej
2 x 0,76*105 jtk promieniewce,
2 x 0,66*105 jtk bakterie
przetrwalnikujące,
2 x 0,33*103 jtk bakterie fluoryzujące Pseudomonas,
2 x 0,40*104 jtk bakterie
fosforowe,
2 x 0,38*103 jtk mikroorganizmy celuloityczne,
2 x 0,33 jtk bakterie azotobacter,
2 x 0,59*104 jtk grzyby

W uprawach konwencjonalnych
i zintegrowanych
10 l na resztki pożniwne rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem
- opryskujemy
resztki pożniwne na powierzchni
1 ha. Zabiegi zaleca się wykonywać na wilgotną glebę, krótko
przed planowanymi uprawkami.
Kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby zabieg możemy
wykonać krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie
opadów.
Sposób użycia w okresie suszy:
W warunkach przedłużającej się
suszy należy zwiększyć dawkę
na resztki pożniwne do 20 l oraz
ilość wody do 600 l na 1 ha.
Po wykonaniu oprysku możliwie
szybko należy wykonać uprawki
pożniwne mające na celu przemieszanie produktu z wierzchnią
warstwą gleby.

• kompleksowo rozkłada resztki pożniwne,
• poprawia strukturę gleby,
• umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, bakterie
Azotobacter asymilują azot z powietrza, pozostałe mikroorganizmy
przyśpieszają rozkład materii organicznej i uwalniają uwiązane w
glebie składniki pokarmowe w glebie,
• ogranicza występowanie chorób odglebowych,
• podnosi pojemność wodną gleby,
• przygotowuje glebę do siewu,
• przywraca naturalną żyzność gleb,
• podnosi opłacalność produkcji rolnej.

EKODARPOL

HUMICO
ACTIVE

55% kwasy humusowe
0,6% - (K2O)
0,4% - (P2O5)

Doglebowo: w dawce 20 l/ha
rozcieńczając w 400 l wody.
Można stosować jesienią i wiosną
najlepiej przed opadami deszczu
lub mieszając z glebą. Można
stosować po wschodach roślin
we wczesnym stadium, by możliwie najbardziej pokryć glebę
opryskiem.
Dolistnie: Można stosować do
każdego oprysku dolistnego 5 l.
Można mieszać z nawozami
i środkami dolistnymi pod warunkiem, że stężenie tych środków
w oprysku nie przekracza 3%.

• Podnosi nawet 15-krotnie efektywność wykorzystania składników mineralnych
z gleby,
• Poprawia strukturę gleb i ich urodzajność,
• Stosując systematycznie podnosi nawet 8-krotnie pojemność wodną gleby,
• Dostarcza do gleby ponad 10 kg czystych kwasów humusowych, które stanowią
główny składnik próchnicy glebowej,
• Przy zaburzonym stosunku C:N i intensywnym nawożeniu azotem optymalizuje
warunki do rozwoju mikroflory bakteryjnej i przyspiesza rozkład resztek pożniwnych,
• Nie wymaga okresu karencji,
• Przy stosowaniu dolistnym, kompleks humusowy wpływa pozytywnie na wykorzystanie przez rośliny nawozów lub środków w formie płynnej stanowiącej
podstawę oprysku,

EKODARPOL

Aktywit PM

Roztwór melasy wraz ze
środkami przyspieszającymi
pobieranie składników przez
roślinę.

Dodać Aktywit PM przed użyciem Znacznie przyspiesza przyrost populacji PM-ów (pozytywnych mikroorganizmów).
do produktów: HUMUS ACTIVE,
HUMUS ACTIVE NA RESZTKI
POŻNIWNE oraz HUMUS UP.

KWB SIENIAWA FLORAHUMUS Węgiel organiczny (kwasy

huminowe, kwasy fulwowe)
oraz potas.

LUVENA S.A.

LUBOPLON®
MAG-MAKS
20-35
NOWOŚĆ

.
NAWOZENIE 2022

20 MgO – 35 SO3

0,3 - 1 l/ha

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

Przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych, zwiększa pojemność wodną gleby. Zapobiega erozji gleb poprzez zwiększenie działania koloidów glebowych. Aktywizuje rozwój
mikroorganizmów glebowych.
• 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 zakwaszonych, 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 stanowiskach 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 wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną
(przed ruszeniem wegetacji roślin)
• w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych dawkach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu
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Nazwa handlowa

Skład

Dawka/Termin

Właściwości produktu. Uwagi

LUVENA S.A.

LUBOPLON® 27 CaO-16 MgO
WAPNIOWOMAGNEZOWY

• do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych
• do stosowania na glebach o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym
• poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe - wapń, magnez i siarkę
• stymuluje plonotwórcze działanie azotu
• zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
• poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

LUVENA S.A.

LUBOPLON®
Cal - Mag

27 CaO-16 MgO

• do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych
• do stosowania na glebach o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym
• poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe - wapń, magnez i siarkę
• stymuluje plonotwórcze działanie azotu
• zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
• poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
• bardzo dobre właściwości rozsiewne

UPL POLSKA

Basamid

dazomet

300-500 kg gleba przed
założeniem plantacji, od końca
sierpnia 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 wilgoci środek
rozkłada się, wydzielając produkty gazowe, np. izotiocyjanian metylu.

UPL POLSKA

ZEBA

skrobia zmodyfikowana
podstawionymi łańcuchami
bocznymi kopolimerów propenamidu i kwasu akrylowego w
formie soli potasowych – 88%

1,7-11,2 kg/ha, wyższe dawki
(7,9-11,2 kg/ha) stosować na
glebach lekkich o małym potencjale retencji wody, produkt
należy wprowadzić na głębokość
10-15cm poniżej poziomu gleby,
bezpośrednio
w pobliże kiełkujących nasion lub
strefę korzeniową sadzonek.
W przypadku roślin drobnonasiennych (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 stosowania
w uprawach rolnych, ogrodniczych i w leśnictwie. Zeba pochłania wodę z gleby 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.

POLSKI PRODUCENT
LEJOWYCH SILOSÓW
ZBOŻOWYCH
O POJ. 44–312 TON
ORAZ SILOSÓW
SPEDYCYJNYCH
O POJ. 37–60 TON

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

SILOS LEJOWY
KONSIL100/8 - 153 T

OD 26 LAT WYPOSAŻA ROLNIKÓW
W SILOSY I URZĄDZENIA DO ZBOŻA

NOWA GAMA BIOSTYMULATORÓW
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