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GRUPA INCO S.A. to w 100% polska firma zajmująca się produkcją nawozów i chemii gospodarczej.
Od 1976 roku produkujemy nasz najbardziej znany produkt, szczególnie ceniony przez 
sadowników - nawóz Florovit płynny uniwersalny. 
Na przestrzeni tych ponad 40 lat nasza oferta nawozów ogrodniczych zdobyła popularność 
i uznanie użytkowników i branży a marka Florovit stała się nr 1, zyskując miano najbardziej 
znanej na polskim rynku nawozów dla roślin.
Dla profesjonalnych użytkowników stworzyliśmy dedykowaną ofertę Florovit AGRO, która 
obejmuje nawozy płynne, granulowane, mono- i wielo- składnikowe oraz innowacyjne produkty 
np. z aktywnymi biologicznie mikroorganizmami, aminokwasami czy kwasami humusowymi.
Dysponujemy własnymi laboratoriami badawczymi i nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, które dają nam szerokie 
możliwości technologiczne. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, aby dla różnych kategorii upraw 
dostarczać nowoczesne produkty o najwyższej jakości i efektywności nawożenia.
Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktowym. 
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UNIWERSALNY  
WIELOSKŁADNIKOWY x x x x x x x x x x x x x x

BIONAWÓZ x x x x x x x x x x x x x x

BIONAWÓZ PMG x x x x x x x x x x x x x x

AZOTOWO-MAGNEZOWY 
(N+Mg) x x x x x x x x x x x x x x

AZOTOWO-SIARKOWY (N+S) x x x x x x x x x x x x x x

FOSFOROWO-POTASOWY 
(P+K) x x x x x x x x x x x x x x

MIX MIKROELEMENTY x x x x x x x x x x x x x x

WAPNIOWY (Ca) x x x x x x x x x x x x x x

CYNK – KONCENTRAT x x x x x x x x x x x x x x

BORÓWKA WYSOKA x x x x x x x x x x x x x x

KRYSTALICZNY  
CYNKO-BOR x x x x x x x x x x x x x x

KRYSTALICZNY BOR x x x x x x x x x x x x x x

WĘGLAN POTASU x x x x x x x x x x x x x x

Mocznik x x x x x x x x x x x x x x

Siarczan magnezu x x x x x x x x x x x x x x

Roztwór mocznika – 5% 
Roztwór siarczanu magnezu (Epsotop) – 5% 
Roztwory pozostałych nawozów – 2%

 można mieszać
nie można mieszać

x
x

*Florovit – najbardziej znana w Polsce marka nawozów do roślin. Badanie Millward Brown 2018.
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UNIWERSALNY 
WIELOSKŁADNIKOWY

ZAKRES STOSOWANIA

warzywnictwo sadownictwo rolnictwo

wzmacnia rośliny w czasie suszy 
i niedostatku wody lub w okresach 
krytycznych np. zahamowanie wzrostu 
odżywia rośliny w warunkach 
niesprzyjających pobieraniu składników 
pokarmowych  przez korzenie
przyspiesza regenerację roślin 
uszkodzonych przez mróz
działa jak adiuwant
można mieszać z mocznikiem  
i siarczanem magnezu

3,0% (N) azot całkowity; 2,3% (N) azot amidowy; 
0,7% (N) azot azotanowy; 2,4% (K) potas 
w przeliczeniu na K2O rozpuszczalny w wodzie; 
0,01% (Cu) miedź całkowita; 0,5% (Fe) żelazo 
całkowite; 0,1% (Mn) mangan całkowity; 0,01% (Zn) 
cynk rozpuszczalny w wodzie. 
pH roztworu 3,3 – 4,3. Nawóz mineralny. MRiRW 
378a/19.

kanister 20 l paletokontener 1000 lDostępne gramatury:

Unikalna receptura nawozu sprawia, że rośliny 
dokarmiane Florovitem szybciej rosną, wcześniej 
i okazalej kwitną, wcześniej zaczynają owocować, 
dając większe plony. Jednocześnie lepiej znoszą 
okresy suszy oraz są bardziej odporne na infekcje 
i stres. Skuteczność nawozu potwierdzają badania 
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

ROŚLINY WARZYWNICZE

Przedwegetacyjnie W czasie wegetacji

Łącznie z zaprawianiem nasion: Środki do zaprawiania rozprowadzić 
roztworem 2 ml FLOROVITU + 1 litr wody. Postępować zgodnie z instrukcją 
zaprawiania nasion. 
Do ziemi i gleby szklarniowej przed siewem lub pikowaniem: 
Odkwaszone podłoże zwilżyć jednorazowo roztworem 2 l FLOROVITU + 
100–200 l wody (na 1 m2 podłoża 100–200 l cieczy). 
Przed sadzeniem na miejsce stałe: Odkwaszone, ale nie nawiezione 
podłoże zwilżyć jednorazowo roztworem 1 l FLOROVITU + 20 l wody. 
Stosować w uprawie tradycyjnej na płask (warstwa uprawna 20 cm) 
– 20 l/m2, przy uprawie w cylindrach i kontenerach – 100 l/m3 cieczy 
użytkowej. 

Podlewanie młodych siewek i pikówek: Roztwór 1 l FLOROVITU  
+ 500 l wody. Podlewać tak często, aby utrzymać optymalny stopień 
nawilgocenia podłoża. Nie stosować dodatkowego nawożenia. 
Nawożenie dolistne upraw pomidorów, ogórków, papryki, sałaty, 
fasoli, grochu, cebuli, porów, selerów, kapusty: Sporządzić roztwór                            
1 l FLOROVITU + 100–200 l wody. Opryskiwać rośliny stosując 0,1–0,2 l 
cieczy/1m2. Zabieg powtarzać w odstępach co 7 – 14 dni. Cebulę i selery 
można spryskiwać roztworem o stężeniu dwukrotnie i trzykrotnie 
wyższym. Można stosować z mocznikiem 0,1 – 0,5%.

ROŚLINY SADOWNICZE

Dolistnie. W terminach przewidzianych zaleceniami ochrony roślin jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy, morele, krzewy jagodowe: Przy 
stosowaniu ze środkami ochrony roślin dodaje się 1 l FLOROVlTU na 100 l cieczy użytkowej. Opryski samym FLOROVITEM przeprowadzać roztworem 
2 l FLOROVITU + 100 l wody. Opryskiwać obficie liście, gałęzie i pnie do całkowitego zwilżenia. Śliwy i morele opryskiwać roztworem o stężeniu              
3–4 l FLOROVITU + 100 l wody. Szczególnie w przypadku suszy zabiegi wykonywać co 7 – 14 dni lub przy każdym stosowaniu środków ochrony roślin. 
Można stosować z mocznikiem 0,1–0,5%.

SKŁAD NAWOZU
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UNIWERSALNY 
WIELOSKŁADNIKOWY

• bardzo dokładne sporządzenie cieczy użytkowej 
• mieszanie podczas wykonywania zabiegów 
• zużycie cieczy użytkowej natychmiast po jej sporządzeniu 
• dostosowanie ogólnych zaleceń obowiązujących w przypadku 

łącznego stosowania agrochemikaliów

Florovit AGRO wieloskładnikowy nawóz uniwersalny można 
stosować w mieszankach trójskładnikowych - Florovit AGRO uniwersalny 
+ ŚOR + mocznik. Mocznik należy wprowadzać do mieszaniny w postaci 
wcześniej przygotowanego roztworu o stężeniu do 5% objętości cieczy
użytkowej. Przy łącznym stosowaniu Florovitu AGRO z ŚOR należy 
stosować dolną zalecaną dawkę środka ochrony oraz stężenie 
Florovitu AGRO zgodnie z instrukcją stosowania nawozu. 
W przypadku łącznego stosowania nawozu Florovit AGRO z ŚOR 
nie ma potrzeby dodawania środków przyczepnych. Okres karencji 
mieszaniny jest taki, jak w przypadku stosowania samego ŚOR. 

Florovit AGRO wieloskładnikowy nawóz uniwersalny można łączyć z następującymi środkami ochrony roślin:

Fungicydy: 

• Acrobat MZ 69 WG
• Capalo 337,5 SE
• Delan 700 WG
• Fontelis 200 SC
• Malvin 80 WDG 
• Miedzian 50 WP 
• Mythos 300 SC
• Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG 
• Wirtuoz 520 EC 

ZALECA SIĘ:

Badania wykonane przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy potwierdzają możliwość mieszania 
Florovitu AGRO wieloskładnikowego nawozu uniwersalnego ze Środkami Ochrony Roślin (ŚOR) oraz mocznikiem.

UPRAWY ROLNICZE

Dolistnie. Buraki cukrowe: Sporządzić roztwór 1–2 l FLOROVITU + 200 l wody. Opryskiwać rośliny 2 – 3 krotnie. Pierwszy zabieg wykonać po wyrośnięciu 
2 – 3 liści, następne opryski co 10 – 14 dni. Szczególnie zalecany w przypadku suszy. Można stosować z mocznikiem do 5%. Rzepak: Sporządzić roztwór 
1–2 I FLOROVITU + 200 l wody. Opryskiwać rośliny 2 – 3 krotnie. Pierwszy zabieg wykonać przed zimą, następne opryski co 10 – 14 dni od momentu 
ruszenia wegetacji. Szczególnie zalecany w przypadku suszy lub braku składników pokarmowych w glebie. Można stosować z mocznikiem do 5%. 
Zboża: ruszenie wegetacji; krzewienie; strzelanie w źdźbło; wypełnianie ziarna: Sporządzić roztwór 1 l FLOROVITU + 100–200 l wody. Opryskiwać 
szczególnie w przypadku niedoboru składników pokarmowych w glebie, szczególnie w przypadku suszy. Zabiegi wykonywać co 10 – 14 dni. Można 
stosować z mocznikiem do 5%. Ziemniaki: Sporządzić roztwór 1 I FLOROVITU + 200 l wody. Opryskiwać rośliny 2 – 3 krotnie. Pierwszy i drugi zabieg 
wykonać przed kwitnieniem w odstępie 10 – 14 dni, trzeci po przekwitnięciu. Można stosować z mocznikiem do 5%.

UPRAWY OZDOBNE SZKLARNIOWE

Przedwegetacyjnie Dolistnie w czasie wegetacji

Do ziemi i gleby szklarniowej przeznaczonej pod uprawę: Po 
jednorazowym podlaniu wymieszać z glebą roztwór FLOROVITU 
sporządzony dla poszczególnych typów upraw: roślin wrażliwych 
na zasolenie np. Anturium, azalie: 1 l FLOROVITU + 300 l wody; roślin 
średniowrażliwych na zasolenie np. frezje, gerbery: 1 l FLOROVITU + 200 
l wody; roślin małowrażliwych na zasolenie np. goździki, asparagus: 
1 l FLOROVITU + 100 l wody.

Róże, goździki, asparagus, rośliny cebulkowe: stężenie roztworu 1%  
(1 l Florovitu na 100 l wody). Jeśli na roślinach nie obserwuje się objawów 
niedoboru składników mineralnych opryskiwać rośliny co 14 dni, 
w przypadku niedoborów lub groźby suszy częściej, co 5 – 7 dni. Przy 
zamgławianiu stężenie można zwiększyć do 10% (10 l FLOROVITU na 100 
l wody). Można stosować z mocznikiem 0,1 – 0,5%.

ROŚLINY OZDOBNE GRUNTOWE I DONICZKOWE

Dolistnie i doglebowo w czasie wegetacji

Kwiaty jednoroczne np. aster, szałwia, cynia, maciejka, nasturcja, byliny zimujące w gruncie np. orlik, złocień, irys, rośliny cebulowe np. lilia, złocień: 
Stężenie roztworu 1 l FLOROVITU + 300 l wody. Rośliny uprawiane w gruncie opryskiwać co 14 – 21 dni od momentu rozwinięcia się pierwszych liści. 
Opryski polecane są szczególnie w przypadku suszy. To samo stężenie stosować przy podlewaniu. Można stosować z mocznikiem 0,1 – 0,5%. 
Krzewy ozdobne liściaste np. róża, hortensja, rośliny ozdobne liściaste: Stężenie roztworu 1:400 (1 łyżeczka FLOROVITU na 2 litry wody). 
Zraszać lub podlewać co 7 – 14 dni. 

Fungicyd i regulator wzrostu:

• Toprex 375 SC

Insektycydy

• Inazuma 130 WG
• Karate Zeon 050 CS
• Mospilan 20 SP 
• Teppeki 50 WG 
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kanister 5 l kanister 20 l paletokontener 1000 lDostępne gramatury:

warzywnictwo sadownictwo rolnictwo

Nawóz azotowo-potasowy
Zawiera wolne aminokwasy i betainy

Przeznaczony pod wszystkie rośliny uprawy 
polowej jak i pod osłonami jako nawóz azotowo-
potasowy. Może być stosowany na wszystkich gle- 
bach doglebowo, dolistnie lub poprzez fertygację.

2,0% (N) azot całkowity; 5,5% (K2O) tlenek potasu 
rozpuszczalny w wodzie; 0,6% (CaO) tlenek wapnia; 
(P, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Zakwalifikowany 
przez IUNG w Puławach 

do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym
NE/267/2014.

DAWKOWANIE NAWOZU I SPOSÓB 
SPORZĄDZANIA ROZTWORU

zawiera ok. 70 g / kg wolnych aminokwasów
pochodzenia roślinnego, organicznego 100%
potas w formie bezchlorkowej
azot w formie aminokwasów
zawiera betainy, odpowiadające 
za gospodarkę wodną roślin
poprawia ukorzenianie
działa jak adiuwant

1 tona Bionawozu zawiera co najmniej 20 kg azotu i 55 kg potasu w przeliczeniu na K2O

W nawożeniu doglebowym dawki nawozu należy dostosować do 
potrzeb pokarmowych uprawianych roślin i zasobności gleby w potas. 
Na glebach średnio zasobnych w potas stosować do 4 ton nawozu 
na 1 ha. Przy wyłącznym nawożeniu Bionawozem stosować 3000 l 
nawozu na 1 ha.

Przy nawożeniu dolistnym przygotować roztwór stosując 2 litry 
nawozu na 100 l wody. Dawka cieczy użytkowej 200-300 l/ha. Zabieg 
można powtarzać co 10-14 dni.

Do fertygacji przy nawożeniu ciągłym stosować 1-2 l nawozu na 
1000 l wody. Przy nawożeniu jednorazowym stosować do 200 l/ha. 

Florovit Agro Bionawóz poza rolnictwem ekologicznym można 
stosować łącznie z dokarmianiem mocznikiem. W tym przypadku 
należy sporządzić 5 % roztwór mocznika rozpuszczając 5 kg mocznika 
w 100 I wody. Do ilości roztworu niezbędnej dla wykonania oprysku 
(200-300 l) wlać 5 l nawozu.

ZAKRES STOSOWANIA

SKŁAD NAWOZU
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aminokwasy

g/kg 
próby 
świe-

żej

rola aminokwasu

Kwas 
asparaginowy 4,0 Zmniejsza poziom amoniaku, uczestniczy 

w przemianie węglowodanów w energię

Treonina 1,0 Reguluje równowagę białkową

Seryna 1,3 Współuczestniczy w produkcji energii 
na poziomie komórkowym

Kwas 
glutaminowy 45,0

Uczestniczy w metabolizmie układu 
immunologicznego i w wytwarzaniu energii,  

jest podstawowym substratem uczestniczącym 
w tworzeniu tkanek i syntezie chlorofilu

Prolina 1,3 To składnik tkanek, magazynuje energię

Glicyna 3,0

Uczestniczy w dostarczaniu aminokwasów  
oraz w biosyntezie glukozy i keratyny 

(odpowiedzialnych za produkcję energii),  
bierze udział w procesie tworzenia tkanek  

roślinnych i syntezie chlorofilu (kompaktuje 
składniki mineralne)

Alanina 2,6 Stanowi źródło energii, reguluje poziom cukrów

Walina 1,4 Reguluje poziom cukrów i azotu,  
bierze udział w budowie tkanek

Izoleucyna 1,2 Reguluje poziom cukrów i azotu,  
bierze udział w budowie tkanek

Leucyna 1,7 Reguluje poziom cukrów i azotu,  
biorze udział w budowie tkanek

Tyrozyna 4,4
Przyśpiesza przemiany chemiczne związków 
organicznych, bierze udział w przekazywaniu 

impulsów

Co to jest BETAINA?

Betainy można traktować jako amoniowe po-
chodne aminokwasów. Odgrywają one fun-
damentalną rolę w reakcji roślin na czynniki 
stresowe. Betaina jest składnikiem białek zwa-
nych fitochelatynami. Jako składniki enzymów 
biorą one udział w przebiegu wielu procesów, 
między innymi w usuwaniu z roślin metali 
ciężkich. Aminokwas ten bierze udział w wielu 
przemianach metabolicznych, chroni struktu-
ry komórkowe przed skutkami odwodnienia, 
zakumulowany w wakuoli umożliwia regulację 
potencjału osmotycznego komórki – zapobie-
ga odwodnieniu tkanek. Aminokwasy te po-
wodują wzrost aktywności fotosyntezy, pełnią 
też funkcję nośnika w przyswajaniu mikroele-
mentów przez rośliny.

AMINOKWASY i ich rola

Aminokwasy to organiczne związki chemicz-
ne, będące podstawowymi jednostkami bu-
dulcowymi białek, które w roślinie pełnią wie-
lorakie funkcje: strukturalną (budulcową), 
metaboliczną (enzymy), transportową. Ro-
śliny są zdolne do ich samodzielnego wytwa-
rzania, ale ich synteza jest procesem wyma-
gającym dużych ilości energii, dlatego podanie 
roślinom gotowych aminokwasów pozwala 
zaoszczędzić tę energię, dynamizując tempo 
rozwoju (lub odbudowy), zwłaszcza w sta-
diach krytycznych.

Zawiera również: 
fenyloalaninę, histydynę, lizynę, argininę, cysteinę, metioninę.
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2,0% (N) azot całkowity; 5,5% (K2O) tlenek potasu 
rozpuszczalny w wodzie; 0,6% (CaO) tlenek wapnia; 
(P, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

W nawożeniu doglebowym dawki nawozu należy dostosować do 
potrzeb pokarmowych uprawianych roślin i zasobności gleby w potas. 
Na glebach średnio zasobnych w potas stosowaćdo 4 ton nawozu na 
1 ha. Przy wyłącznym nawożeniu Bionawozem PMG stosować 3000 l 
nawozu na 1 ha.

Przy nawożeniu dolistnym przygotować roztwór stosując 2 litry 
nawozu na 100 l wody. Dawka cieczy użytkowej 200-300 l/ha. Zabieg 
można powtarzać co 10-14 dni.

Do fertygacji przy nawożeniu ciągłym stosować 1-2 l nawozu na 
1000 l wody. Przy nawożeniu jednorazowym stosować do 200 l/ha. 

Florovit Agro Bionawóz PMG poza rolnictwem ekologicznym 
można stosować łącznie z dokarmianiem mocznikiem. W tym 
przypadku należy sporządzić 5 % roztwór mocznika rozpuszczając 
5 kg mocznika w 100 I wody. Do ilości roztworu niezbędnej dla 
wykonania oprysku (200-300 l) wlać 5 l nawozu.

DAWKOWANIE NAWOZU I SPOSÓB 
SPORZĄDZANIA ROZTWORU

Przeznaczony pod wszystkie rośliny uprawy 
polowej i pod osłonami. Może być stosowany 
na wszystkie typy gleb poprzez stosowanie 
doglebowe, dolistne lub fertygację.

+ ok. 70 g/kg wolnych aminokwasów
+ Pożyteczne Mikroorganizmy Glebowe

ZAKRES STOSOWANIA

SKŁAD NAWOZU

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

kanister 20 l paletokontener 1000 lDostępne gramatury:
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organiczny 100%, 
pochodzenia roślinnego

przebadany 
przez Instytut 
Ogrodnictwa  

w Skierniewicach

przyswajalność 100%  
w ciągu 2-5 godzin

bezpieczny 
dla pszczół  

i środowiska

lepsze przyswajanie 
składników pokarmowych, 

zdrowy system korzeniowy

szybki wzrost 
i rozwój roślin, 
większe plony

szybsza
i lepsza

 regeneracja roślin

wyższa zawartość 
substancji bioaktywnych
w plonie: lewoskrętnej

witaminy C 
i karotenoidów 

(przeciwutleniaczy)

5 szczepów
Pożytecznych 
Mikroorganizmów 
Glebowych

ok. 70 g/kg 
wolnych 

aminokwasów

betainy 
odpowiadające za 

gospodarkę wodną 
roślin

• zwiększają zawartość próchnicy i tworzą prawidłową strukturę gleb
• przetwarzają azot, fosfor i potas w formy łatwo dostępne dla roślin
• zwiększają odporność roślin na choroby 
• wpływają na biodegradację zanieczyszczeń

NKpotas 
w formie 

bezchlorkowej

azot 
w formie 

aminokwasów

do wszystkich  
upraw w gruncie

i pod osłonami

do fertygacji

doglebowo

dolistnie

można mieszać
 z mocznikiem

działa jak adiuwant

JAK STOSOWAĆ?

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ?

CO ZAWIERA?
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NAWÓZ WE

DAWKOWANIE

ORGANICZNO 
-MINERALNY NPK 

Skład nawozu: 1,4% (N) azot ogólny; 0,4% fosfor w prze-
liczeniu na P2O5; 5,5% potas w przeliczeniu na K2O; 0,3% 
magnez w przeliczeniu na MgO; 0,4% (S) siarka; 45,0% 
(s.m.) substancji organicznej.

Dawki nawozu należy dostosować do potrzeb nawożenia 
roślin azotem i potasem. Przy ustalaniu dawek nawozów 
należy brać pod uwagę zasobność gleby w składniki po-
karmowe. 

Nawóz można stosować przez cały rok zarówno 
przedsiewnie jak i pogłównie.

regeneruje gleby (podnosi klasę bonitacyjną)

zawiera 45% substancji organicznych i HUMUS

posiada składniki szybko i wolno uwalniające 
się co powoduje, że nawóz jest długodziałający

poprawia stosunki powietrzno-wodne

zwiększa żyzność i urodzajność gleb

kanister 20 LDostępne gramatury: paletokontener 1 000 L

Sposób nawożenia Dawka nawozu

Przeciętna zalecana 
dawka przy nawożeniu 

doglebowym
3 t/ha

Jesienią pod oziminy 2 t/ha

Uprawy roślin o dużym 
zapotrzebowaniu na 

potas
6 t/ha

Dolistnie 5-7 l/ha

Fertygacja
200l/ha lub 1-2 l/ 1000 l 
wody (przy podawaniu 

ciągłym)

Nawóz wieloskładnikowy – do wszystkich roślin  
w uprawach gruntowych. Do stosowania na  
wszystkie typy gleb poprzez stosowanie 
doglebowe, dolistne lub fertygację.

+ HUMUS
+ 45% substancji organicznych

1 paletokontener (1 000 l) nawozu zawiera co najmniej:

Azot  
(N)

16,1 kg

Substancje 
organiczne

(s.m.)  
45%

Fosfor  
(P2O5)

4,6 kg

Siarka  
(S)

4,6  kg

Magnez 
(MgO)

3,45 kg

Potas  
(K2O)

63,25 kg

Humus

ZAKRES STOSOWANIA

warzywnictwosadownictwo rolnictwo
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Zalecana ilość cieczy roboczej – 200-500 l/ha.

Nawóz dedykowany jest do upraw większości 
roślin ogrodniczych oraz rolniczych, szczególnie 
polecany w uprawach warzyw i sadów. Zalecany do 
stosowania zarówno w nawożeniu polowym oraz 
pod osłonami.

Odpowiednio dobrane proporcje mikroskładników 
sprawiają, że jest to nawóz uniwersalny, niezwykle 
wygodny w stosowaniu oraz zapewniający większą 
odporność roślin na warunki stresowe.

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

ZAKRES STOSOWANIA

NAWÓZ WE
Roztwór siarczanu magnezu MgO + SO3 (5,1 + 10,0) 
z mikroskładnikami pokarmowymi.
Skład nawozu: 5,1% (MgO) tlenek magnezu 
rozpuszczalny w wodzie, 10,0% (SO3) trójtlenek 
siarki rozpuszczalny w wodzie, 0,24% (B) 
bor rozpuszczalny w wodzie, 0,1% (Cu) miedź 
rozpuszczalna w wodzie, 1,0% (Fe) żelazo 
rozpuszczalne w wodzie, 0,5 % (Mn) mangan 
rozpuszczalny w wodzie, 0,05% (Mo) molibden 
rozpuszczalny w wodzie, 0,1% (Zn) cynk 
rozpuszczalny w wodzie.
Stosować tylko w uzasadnionej potrzebie. Nie 
przekraczać zalecanych dawek.

SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA

butelka 1 l kanister 5 l kanister 20 lDostępne gramatury:

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu 

l/ha

Ilość
opry-
sków

Rośliny
sadownicze

Do początkowego
rozwoju roślin

2-3 2-4
(co 14 dni)

Warzywa polowe Faza intensywnego
wzrostu

Ziemniaki Od momentu zakrycia
gleby przez rośliny 2 2-3

(co 14 dni)

Zboża
Jesienią

2-3
1

Wiosną 2-3
(co 14 dni)

Rzepak
Jesienią

1,5-2
1

Wiosną od fazy ruszania
wegetacji do fazy zielonego pąka 2

Truskawki
i maliny

Wiosną po
wykształceniu liści 2 1

Po zbiorach

Kukurydza Faza 4-9 liści 2-3 1

Burak cukrowy Faza intensywnego
wzrostu 2-3

2-3

Rośliny ozdobne 1-2

Skoncentrowany nawóz płynny dolistny  
i  doglebowy ,  zawierający wszystkie 
najważniejsze mikroelementy potrzebne do 
wzrostu i rozwoju roślin.

MIX 
MIKROELEMENTY

11



Skoncentrowany nawóz płynny dolistny 
zawierający wapń w postaci doskonale 
przyswajalnego mrówczanu. Nie zawiera azotu 
oraz chlorków. Zapewnia natychmiastowe 
i optymalne zaopatrzenie rośliny w wapń.

Wapń oprócz tego, że jest niezbędnym składnikiem pokarmowym 
odpowiada również za właściwy odczyn gleby. Niedostateczne 
odżywienie roślin wapniem powoduje w jabłkach gorzką 
plamistość podskórną oraz wpływa na ich gorsze przechowywanie. 
Związane to jest z blokadą transportu wapnia do owoców. 
Objawy niedoboru wapnia pojawiają się na najmłodszych liściach 
w postaci zielonożółtych przebarwień oraz zamieraniem pędów 
wierzchołkowych. Dojrzewanie owoców jest opóźnione, a plony 
źle wykształcone i mniejsze. Rośliny są mało odporne na choroby 
i przemarzanie.

OBJAWY NIEDOBORU WAPNIA

UPRAWY SADOWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 500 – 800 l/ha.

mrówczan wapnia
21% CaO

Ca
WAPNIOWY

ZAKRES STOSOWANIA

butelka 1 l kanister 5 l kanister 20 lDostępne gramatury:

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu l/ha

Ilość 
oprysków

Jabłonie Opad czerwcowy  
– 2 tygodnie  przed 

zbiorem 
(dawka zwiększana  

z każdym opryskiem)

2 – 4

5 – 7 (co 7 – 14 dni)

Grusze 3 – 5 (co 7 – 14 dni)

Drzewa 
pestkowe

3, 2 i 1 tydzień  przed 
zbiorem 2 3 (co 7 dni)

Maliny 
owocujące
na pędach

jednorocznych

Pierwsze zawiązki
– koniec zbioru

owoców
2 5 (co 10 – 14 dni)

Maliny 
owocujące
na pędach 

dwuletnich

Pierwsze zawiązki
– koniec zbioru

owoców
2 5 (co 7 dni)

Truskawki
Zawiązywanie

pierwszych owoców
– koniec zbioru 

owoców
2 5 (co 5 – 7 dni)

NAWÓZ WE
Mrówczan wapnia płynny CaO 21.
Skład nawozu: 21% (CaO) tlenek wapnia 
rozpuszczalny w wodzie (w tym min. 35% jako 
mrówczan). Zawartość wapnia: 306 g/l nawozu.

UPRAWY WARZYWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 400 – 600 l/ha.

UPRAWY ROLNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 200 – 300 l/ha.

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu 

l/ha

Ilość 
oprysków

Kapusta 
pekińska

Początek
zawiązywania 

główek
– ok. 10 dni 

przed zbiorem

4 – 6 co 5 – 7 dni

Warzywa 
gruntowe

2 – 3 tyg.
po wschodach 3 – 5

3 – 5
(co 5 – 7 

dni)

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu 

l/ha

Ilość 
oprysków

Uprawy 
rolnicze

W okresie 
intensywnego 

wzrostu
2 – 3

2 – 3
(co 7 – 14 

dni)

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

12



Wysoko skoncentrowany płynny nawóz cynkowy 
do stosowania dolistnego, zapewniający 
doskonałą efektywność. Unikalna formuła, 
dedykowana głównie dla sadów, gwarantuje 
skuteczne i długotrwałe działanie.

Rośliny reagują na niedobór cynku karło-
watością i chlorozą liści. Najmłodsze 
liście są drobne, kruche i mają zde-
formowane brzegi. U kukurydzy 
niedobory występują w postaci 
rozległych białych pasków po obu 
stronach liści. Rośliny motylkowe 
są niskie i chorobliwe, a na liściach 
pojawiają się żółte i brunatne pla-
my.

OBJAWY NIEDOBORU CYNKU

UPRAWY ROLNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 300 l/ha.

UPRAWY WARZYWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 400 –500 l/ha.

Fotografia 4. 
Objawy niedobory cynku na liściach kukurydzy.

Zn
CYNK – 
MIKROELEMENTY

butelka 1 l kanister 5 lDostępne gramatury:

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu l/ha

Ilość 
oprysków

Kukurydza 6 – 9 liść 1 – 1,5 2 – 3
(co 10 – 14 dni)

Zboża Pełnia krzewienia 1 1

Ziemniaki 3 tygodnie 
po wschodach 1 – 1,5 2 – 3

(co 14 dni)

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu l/ha

Ilość 
oprysków

Warzywa

Początek 
wegetacji 1 1

Intensywny 
wzrost 1 1 – 2

(co 10 – 14 dni)

NAWÓZ WE
Roztwór nawozowy cynku.
Skład nawozu: 21,5% (Zn) cynk rozpuszczalny 
w wodzie. Zawartość cynku: 320 g/l nawozu.

UPRAWY SADOWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 500 – 800 l/ha.

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu 

l/ha

Ilość 
opry-
sków

Drzewa 
pestkowe Pękanie pąków 2 1

Drzewa 
ziarnkowe

Pękanie pąków 
– zielony pąk 2 1

Maliny 
owocujące
na pędach

jednorocznych

Pierwsze liście
– początek 
kwitnienia

1
2

(co 5 – 7 
dni)Maliny 

owocujące
na pędach 

dwuletnich

Pierwsze liście
– początek 
kwitnienia

1

Truskawki Bezpośrednio 
po zbiorze 1 1

Porzeczki 
i agrest

Bezpośrednio 
po zbiorze 1 1

Borówka 
wysoka

Pierwsze liście
– początek 
kwitnienia

1
2

(co 10 – 
14 dni)

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

ZAKRES STOSOWANIA

Ca
WAPNIOWY
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butelka 1 l kanister 5 l kanister 20 lDostępne gramatury:

N+Mg

Azot jest najważniejszym makroskładni-
kiem plonotwórczym. Niedobór azotu 
powoduje zahamowanie wzrostu 
roślin, a w następstwie spadek 
wielkości i jakości plonów. Objawy 
niedoboru najpierw pojawiają się 
na liściach starszych, które nabie-
rają barwy jasnozielonej i żółtej, 
a następnie opadają. Rośliny stają 
się wątłe, mają mniej łodyg i kwia-
tów. Rośliny mają słabszy system 
korzeniowy i słabiej się krzewią. 
Chlorozy występują na całych blasz-
kach liściowych.

Magnez jest składnikiem chlorofilu odpowiedzialnego w roślinach za 
fotosyntezę. Odpowiada za gospodarkę energetyczną roślin. Objawy 
niedoboru pojawiają się na najstarszych liściach w postaci chloroz 
między nerwami (żółte plamy, które później brunatnieją). Rośliny 
są jasnozielone i charakteryzują się osłabionym wzrostem. Uzyskane 
plony są mniejsze i gorszej jakości.

Roztwór azotanu magnezu N (MgO) 7,0 (9,5).
Skład nawozu: 7,0% (N) azot azotanowy; 9,5% 
(MgO) tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie.

ZAKRES STOSOWANIA

OBJAWY NIEDOBORU AZOTU

OBJAWY NIEDOBORU MAGNEZU

NAWÓZ WE

UPRAWY SADOWNICZE
Zalecana dawka nawozu – 12 l/ha.
Zalecana ilość cieczy roboczej – 500 – 800 l/ha.

UPRAWY ROLNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 300 l/ha.

UPRAWY WARZYWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 400 l/ha.

Fotografia 1. Objawy niedoboru azotu na liściach kukurydzy.

AZOTOWO-
MAGNEZOWY

Nawóz azotowy z wysoką zawartością łatwo 
przyswajalnego magnezu. Uniwersalny – 
przeznaczony w szczególności do dolistnego 
nawożenia, wszystkich roślin sadowniczych 
uprawianych na wszystkich rodzajach gleb. 
Natychmiastowe działanie.

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Ilość 
opry-
sków

Drzewa 
pestkowe

Opadanie płatków 
kwiatowych– 4 tygodnie 

po kwitnieniu

3
(co 7 – 
10 dni)

Drzewa 
ziarnkowe

Opadanie płatków 
kwiatowych – 4 tygodnie 

po kwitnieniu

3
(co 10 – 
14 dni)

Maliny 
owocujące 
na pędach 

jednorocznych

Opadanie płatków 
kwiatowych – początek 

zbioru owoców

Borówka 
wysoka

Opadanie płatków 
kwiatowych – początek 

zbioru owoców

Maliny 
owocujące
na pędach 

dwuletnich

Opadanie płatków 
kwiatowych – początek 

zbioru owoców
1

Truskawki
Opadanie płatków 

kwiatowych – początek 
zbioru owoców

3
(co 5 
dni)

Porzeczki, 
agrest

Opadanie płatków 
kwiatowych – początek 

zbioru owoców

4
(co 7 – 
10 dni)

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka
nawozu l/ha

Ilość 
oprysków

Zboża Wiosną 3 – 8 2 – 3 (co 7 – 14 dni)

Kukurydza 2 – 6 liść 3 – 8 2 – 4 (co 10 – 14 dni)

Rzepak Ruszenie wegetacji 3 – 8 2 (co 10 – 14 dni)

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka
nawozu l/ha

Ilość 
oprysków

Warzywa 2 – 3 tygodnie 
po wschodach 3 – 8 2 (co 7 – 10 dni)

warzywnictwosadownictwo rolnictwo
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sadownictwo rolnictwo

OBJAWY NIEDOBORU SIARKI

ZAKRES STOSOWANIA

NAWÓZ WE
Roztwór nawozu azotowego N (SO3 ) 15,4 (40)
Skład nawozu: 15,4% (N) azot całkowity; 7,2% (N) 
azot amonowy; 8,2% (N) azot amidowy; 40% (SO3) 
trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie. 

Nawóz zaleca się również stosować w okresach 
suszy w momencie utrudnionego pobierania azotu 
z gleby. 

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Niedobór siarki widoczny do-
piero przy dużych niedoborach 
- jasnozielone wybarwienie 
roślin, zaczynając od gór-
nych, młodych liści, nie wy-
stępujących na nerwach. 
Liście stają się mniejsze, 
węższe, kruche, często 
u krzyżowych (rzepak) wy-
prostowane lub łyżeczko-
wate. Brak siarki prowadzi 
do zahamowanie wzrostu 
roślin, wierzchołki łodyg sta-
ją się blade i cienkie. Mniejszy 
jest również plon.

Nawóz jest szczególnie polecany pod uprawy: rze-
pak, gorczyca, rzodkiew, rośliny kapustne, zboża, 
kukurydza, ziemniak, bobowate, burak i inne. Nie-
zwykle skuteczny nawóz dolistny na bazie tiosiar-
czanu amonu. Obok azotu wprowadza do rośliny 
siarkę (w formie tiosiarczanu amonu), która wspo-
maga budowę aminokwasów. Nawóz polecany 
jest nie tylko dla roślin siarkolubnych, ale również 
zbóż. W zbożach powoduje zwiększenie zawarto-
ści białka w ziarniakach poprawiając parametry 
plonu. Niewielki dodatek aminokwasów w nawozie 
korzystnie wpływa na metabolizm roślin.

Niezwykle skuteczny nawóz dolistny na bazie 
tiosiarczanu amonu. Unikalne połączenie azotu 
i siarki, które wspomaga budowę aminokwasów.

Fotografia 3. Objawy niedoboru siarki na rzepaku.

roślina 
z objawami 
niedoboru

roślina zdrowa

N+S
AZOTOWO-
SIARKOWY 

Dostępne gramatury: kanister 20 l paletokontener 1000 l

Uprawa Termin oprysku 
- faza rozwoju

Dawka nawozu 
l/ha

Ilość
oprysków

Rzepak
ruszenie wegetacji 

do kwitnienia i jeden 
zabieg po
kwitnieniu

8-12 2-3

Zboża od liścia flagowego do 
dojrzałości mlecznej 8-12 2-3

Ziemniak 2 tyg. po wschodach 
do kwitnienia 8-12 1-2

Kapustne od fazy 8 liści do ok. 
4 tyg. przed zbiorem 8-12 2-3

Bobowate od wiosny do lata 8-12 1-2

N+Mg
AZOTOWO-
MAGNEZOWY
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UPRAWY ROLNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 200 – 300 l/ha.

Skoncentrowany nawóz fosforowo-potasowy 
zestawiony w proporcjach optymalnych do 
dolistnego nawożenia upraw sadowniczych 
i rolniczych. Nie zawiera azotu oraz chlorków. 
Formuła gwarantuje skuteczne i długotrwałe 
działanie.

Fosfor bierze udział we wszystkich proce-
sach życiowych zachodzących w rośli-
nie (fotosynteza, oddychanie, prze-
miana materii). Bierze udział przy 
powstawaniu białek i substancji 
zapasowych. Objawy niedoboru 
pojawiają się najpierw na najstar-
szych liściach powodując zmianę 
ich zabarwienia na kolor fiole-
towy lub czerwony. Wzrost jest 
osłabiony, a system korzeniowy 
słabo rozwinięty. Dojrzewanie owo-
ców jest opóźnione, a plony źle wy-
kształcone i mniejsze. Rośliny są mało 
odporne na choroby i przemarzanie.

Jedną z ważniejszych funkcji potasu w roślinie jest regulowanie 
gospodarki wodnej. Rośliny dobrze odżywione potasem mogą łatwiej 
przetrwać okresy suszy, ponieważ poprawia on ich zdrowotność 
i zwiększa mrozoodporność. Objawy niedoboru pojawiają się 
najpierw na najstarszych liściach w postaci żółtych nieregularnych 
przebarwień. Często występuje też charakterystyczne 
zdeformowanie blaszki liściowej, która wydłuża się i wygina ku 
dołowi. Wzrost roślin zostaje zahamowany, pędy stają się wiotkie, 
a międzywęźla krótkie. Na liściach pojawiają się chlorozy, tkanki 
brunatnieją i zasychają. Unerwienie przez dłuższy czas pozostaje 
zielone. Rośliny są mało odporne na choroby i przemarzanie.

ZAKRES STOSOWANIA

OBJAWY NIEDOBORU FOSFORU

OBJAWY NIEDOBORU POTASU

Fotografia 2. Objawy niedoboru fosforu na liściach kukurydzy.

P+K
FOSFOROWO-
POTASOWY

butelka 1 l kanister 5 l kanister 20 l paletokontener 1000 lDostępne gramatury:

UPRAWY SADOWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 500 – 800 l/ha.

Roztwór nawozowy PK 11,4 – 10,8. 
Skład nawozu: 11,4% (P2O5) pięciotlenek fosforu 
rozpuszczalny w wodzie, 10,8% (K2O) tlenek potasu 
rozpuszczalny w wodzie.

NAWÓZ WE

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu 

l/ha

Ilość 
opry-
sków

Drzewa 
pestkowe

Opadanie płatków 
kwiatowych
– 4 tygodnie 

po kwitnieniu
5

3
 (co 7 – 
10 dni)

3 tyg. przed zbiorem 6 1

Drzewa 
ziarnkowe

Różowy/biały pąk 5 1

6 tygodni  przed 
zbiorem 6 1

Maliny 
owocujące 
na pędach 

jednorocznych

Opadanie płatków 
kwiatowych 

– początek zbioru 
owoców

6
3

 (co 10 – 
14 dni)

Maliny 
owocujące
na pędach 

dwuletnich

Opadanie płatków 
kwiatowych 

– początek zbioru 
owoców

6 1

Truskawki
Opadanie płatków 

kwiatowych 
– początek zbioru 

owoców
6

3 
(co 5 
dni)

Porzeczki,
agrest

Pierwsze liście 
i początek 
kwitnienia

6 1

Opadanie płatków 
kwiatowych 

– początek zbioru 
owoców

5
4

(co 7 – 
10 dni)

Borówka 
wysoka

Bezpośrednio po 
zbiorze 5 1

Uprawa Termin oprysku
– faza rozwoju

Dawka 
nawozu l/ha

Ilość 
oprysków

Kukurydza 2 – 3 liść 5 – 7 2 – 3 (co 7 – 14 dni)
Burak 

cukrowy 4 – 8 liść 5 – 7 2 – 3 (co 7 – 14 dni)

Zboża

Jesienią
– początek krzewienia 3 – 5 1

Wiosną od fazy 
krzewienia

do fazy kłoszenia
5 – 7 2 – 3

Ziemniaki Formowanie liści 5 – 7 3 – 5 (co 7 – 14 dni)

sadownictwo rolnictwo
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warzywnictwosadownictwo rolnictwo

Zn+B
CYNKO-BOR 

Przeznaczony jest do nawożenia dolistnego 
w formie oprysków, szczególnie jesienią przed 
opadnięciem liści oraz wiosną w fazie pękania 
pąków.

Cynk zawarty w nawozie powoduje wzrost 
odporności na przemarzanie.
Bor zawarty w nawozie wpływa na lepsze 
kwitnienie i zawiązywanie owoców, a co za tym 
idzie na większy plon.

W sadach owocowych zaleca się łączne 
stosowanie nawozu CYNKO-BOR z roztworem 
mocznika o stężeniu 1-3%. Ciecz roboczą zużyć 
w ciągu kilku godzin od przygotowania.

Stała mieszanina mikroskładników pokarmowych 
bor (B), cynk (Zn). Skład nawozu: 12,8% (B) 
bor rozpuszczalny w wodzie; 5,8% (Zn) cynk 
rozpuszczalny w wodzie.

ZAKRES STOSOWANIA

NAWÓZ WE

wiadro 4 kgDostępne gramatury:

Uprawa Termin oprysku
Dawka 

nawozu 
kg/ha

Drzewa ziarnkowe 
i pestkowe

jesienią: 2-3 razy co 10-14 dni po zbiorach przed opadnięciem liści

4wiosną: 1 raz w fazie pękania pąków

1 raz w fazie zielonego pąka

Truskawki
jesienią: 2 razy co 10-14 dni po zbiorze

4
wiosną: 1 raz przed rozpoczęciem kwitnienia

Porzeczki
jesienią: 2 razy co 10-14 dni po zbiorze przed opadnięciem liści

4
wiosną: 1 raz po całkowitym rozwinięciu liści

Malina
jesienią: 2 razy co 10-14 dni po zbiorze przed opadnięciem liści

4
wiosną: 1 raz po całkowitym rozwinięciu pierwszych liści

Borówka amerykańska
jesienią: 1 raz przed naturalnym opadaniem liści

4
wiosną: 1 raz w okresie pierwszych liści, na początku

Kukurydza 3 razy: 1 raz w fazie 4-6 liści, następnie co 10-14 dni 2

Ziemniaki 3 razy: 1 raz 3 tygodnie po wschodach, następnie co 14 dni 2

P+K
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warzywnictwosadownictwo rolnictwo

UPRAWY ROLNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 200-400 l/ha. Zaleca się wykonanie 
jednorazowych oprysków w terminach podanych w tabeli.

UPRAWY WARZYWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 300-500 l/ha. 

B

ZAKRES STOSOWANIA

BOR 

wiadro 4 kg wiadro 10 kgDostępne gramatury:

Specjalna formuła nawozu sprawia, że otrzymana 
lekko kwaśna ciecz robocza zapewnia lepsze 
przyswajanie boru. Już w ciągu kilku godzin 
od zastosowania następuje prawie całkowite 
wchłonięcie nawozu przez roślinę.

NAWÓZ WE
Typ nawozu – kwas borowy. 17% (B) bor 
rozpuszczalny w wodzie 170g/1 kg.

UPRAWY SADOWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 500-800 l/ha. 

Uprawa Termin oprysku

Dawka 
nawo-
zu kg/

ha

Ilość 
opry-
sków

Drzewa 
pestkowe

biały pąk i początek 
kwitnienia

1-2

2

2 tyg. po zbiorze

1Drzewa 
ziarnkowe

różowy / biały pąk

początek kwitnienia

4 tyg. przed 
naturalnym 

opadaniem liści
4-5

Maliny 
owocujące 
na pędach

jednorocznych 
i dwuletnich pierwsze 

liście 
– początek 
kwitnienia

1-2

2 co 5-7 
dni

Truskawki 3 co 5 
dni

Porzeczki, 
agrest 1

Borówka 
wysoka

2 co 10-
14 dni

Uprawa Termin oprysku
- faza rozwoju

Dawka 
nawozu 
kg/ha

Burak cukrowy
5-6 liść 2

okres zwarcia międzyrzędzi

1-2

Rzepak
gdy rośliny osiągną wysokość 20-40 cm

jesienią

Kukurydza po wytworzeniu 7-8 liści

Ziemniaki
przed kwitnieniem

po kwitnieniu

Rośliny motylkowe przed kwitnieniem

Uprawa Termin oprysku

Dawka 
nawo-
zu kg/

ha

Ilość 
oprysków

Kapusta 
głowiasta, 

kapusta pekińska
2-3 tyg. od wysadzenia w pole 1-2 1-2 

co 10-14 dni

Kalafior, brokuł 2-3 tyg. od wysadzenia w pole 2 1-3 
co 10-14 dni

Seler 
korzeniowy 3-4 tyg. od wysadzenia w pole

1-2 2 
co 10-14 dniMarchew gdy rośliny osiągną wysokość

10-15 cm

Burak ćwikłowy 4-6 tyg. od wschodów 2

Inne warzywa Faza intensywnego wzrostu,
przed kwitnieniem 1 2

Przeznaczony do nawożenia dolistnego w formie 
oprysków, zarówno jesienią, jak i wiosną. 
Zalecany do stosowania w celu wyrównania 
niedoboru boru w okresach największej 
wrażliwości roślin na brak tego składnika.

Korzystnie wpływa na lepsze kwitnienie 
i zawiązywanie owoców, a co za tym idzie
 – na większy plon. 
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Odpowiedni skład i zawartość składników 
zakwaszających gwarantuje obniżenie pH wody  
i trwałe zakwaszenie gleby.

Wszystkie składniki są w łatwo przyswajalnych 
formach i zapewniają odpowiedni wzrost  
i rozwój roślin oraz wysokie plony, a także 
dorodne owoce.

Kompletny nawóz do borówki amerykańskiej 
przeznaczony do nawożenia w fazie wzrostu 
wegetatywnego. Zawiera w swoim składzie 
wszystkie niezbędne do wzrostu składniki 
pokarmowe. 

ZAKRES STOSOWANIA

sadownictwo

BORÓWKA 
WYSOKA

Wzrost wegetatywny
 
Nawóz krystaliczny

trwale zakwasza glebę

do fertygacji lub posypowo

komplet łatwo przyswajalnych 
składników

szybka rozpuszczalność 
- efektywne nawożenie

worek 20 kgDostępne gramatury:

NAWÓZ WE

DAWKOWANIE

Nawóz NPK (MgO) 11,0-11,0-11,0 (3,2) z borem,
miedzią, molibdenem.
Skład nawozu: 11,0% (N) azot całkowity; 11,0% (N)
azot amonowy; 11,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu 
rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu 
amonu i wodzie; 11,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu 
rozpuszczalny w wodzie; 11,0% (K2O) tlenek potasu
rozpuszczalny w wodzie; 3,2% (MgO) tlenek 
magnezu całkowity; 0,025% (B) bor całkowity; 
0,05% (Cu) miedź całkowita; 0,027% (Mo) molibden 
całkowity.

Sposób  
nawożenia Dawka nawozu

fertygacja 1-1,5 kg/1 000 l wody

posypowo
60-100 kg/ha 

(przy nasadzeniach 3 500 
sadzonek/ha)
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worek 25 kgDostępne gramatury:

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

WĘGLAN POTASU

ZAKRES STOSOWANIA

Zalecana dawka węglanu potasu – 7 kg/ha.

Zalecana ilość cieczy roboczej – 750 l/ha.

Zapewnia szybkie i efektywne działanie.
Całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
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worek 25 kgDostępne gramatury: big bag 500 kg

NAWÓZ WE

Granulowany, silnie skoncentrowany nawóz po-
tasowy o dużej zawartości siarki w formie siarcza-
nowej. Dedykowany do upraw roślin wrażliwych 
na chlorki, siarkolubnych i wymagających silnego 
nawożenia potasem. Zalecany do stosowania za-
równo przedsiewnego, jak i pogłównego w nawo-
żeniu polowym oraz pod osłonami. 

ZAKRES STOSOWANIA

Potas w formie bezchlorkowej – optymalny 
wzrost roślin, wysoka jakość plonów

Szybki rozkład nawozu zapewnia bezpośrednią 
przyswajalność składników pokarmowych 
przez rośliny 

Pozytywnie wpływa na krzewienie się roślin, 
zwiększa sztywność nowych łodyg

Podnosi smak oraz aromat owoców i warzyw, 
zwiększając zawartość cukru w owocach

Poprawia zdolności przechowalnicze

Startowa dawka azotu zasila rośliny w niezbędny 
składnik pokarmowy tuż po nawożeniu 

Zwiększa mrozoodporność, odporność na choroby 
i na suszę 

Roślina Dawka kg/ha

ziemniaki 200 - 300

papryka 200 - 300

warzywa 200 - 600

warzywa kapustne 400 - 800

winorośl 100 - 300

owoce miękkie 300 - 600

tytoń 250 - 400

chmiel 200 - 350

cebula 200 - 400

drzewa owocowe 200 - 500

trawniki 3-5 kg/100 m2

rośliny ozdobne 2-3 kg/100 m2

Nawóz NK (SO3) 5,2-43,0 (38,0)

Skład nawozu: 5,2 % (N) azot całkowity, w tym 5,2 % (N) 
azot amidowy; 43,0 % (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny 
w wodzie; 38,0 % (SO3) trójtlenek siarki całkowity. 

DAWKOWANIE

SIARCZAN POTASU 
Z AZOTEM  
43% K2O   38% SO3    5,2% N

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

21



warzywnictwosadownictwo rolnictwo

COMPLEX 
NPK 12-11-18 

ZAKRES STOSOWANIA

wzmacnia odporność i zdrowotność 
roślin na choroby, uszkodzenia 
mechaniczne i warunki pogodowe

 duża dostępność składników 
pokarmowych 
– szybkie i łatwe pobieranie

wysoka skuteczność – dwie formy 
azotu

fosfor w postaci najlepiej 
i najszybciej przyswajalnej

siarka w formie siarczanowej  
– najlepiej przyswajalna przez rośliny

Granulowany, doglebowy dedykowany dla 
upraw roślin ogrodniczych wrażliwych na 
chlorki. Zalecany do stosowania zarówno 
przedsiewnego, jak i pogłównego, w nawoże-
niu polowym oraz pod osłonami. 

Polecany do przygotowania podłoży i substra-
tów do uprawy warzyw i kwiatów, w uprawach 
sadowniczych, jagodowych, truskawkach, ziem-
niakach oraz warzywach.

worek 25 kg big-bag 500 kgDostępne gramatury:

NAWÓZ WE
Nawóz NPK (MgO +SO3) 12,0 – 11,0 – 18,0 (3,0 +16,0)
z borem, żelazem, manganem, cynkiem.
SKŁAD NAWOZU: 12,0% (N) azot całkowity; 4,3% (N) 
azot amonowy; 7,7% (N) azot amidowy; 11,0% (P2O5) 
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym 
roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 7,1% (P2O5) 
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 
18,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 
3,0% (MgO) tlenek magnezu całkowity; 16,0% (SO3) 
trójtlenek siarki całkowity; 0,03% (B) bor całkowity; 
0,050% (Fe) żelazo całkowite; 0,12% (Mn) mangan 
całkowity; 0,040% (Zn) cynk całkowity.Niska 
zawartość chlorków.

Zawiera: 1% krzemu (Si).

Uprawa Dawka 
nawozu kg/ha

Rośliny sadownicze 150-300

Warzywa polowe 250-850

Ziemniaki 500-600

Borówki, porzeczki, agrest
400-600

Rośliny ozdobne

Truskawki i maliny
200-400

Tereny zielone

Drzewa i krzewy liściaste 200-300

Podłoża ogrodnicze
i substraty torfowe 0,5-2 kg/m3
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worek 25 kg big-bag 500 kgDostępne gramatury:

ZAKRES STOSOWANIA

TRUSKAWKA
NPK 5-5-15

Granulowany, doglebowy dedykowany dla upra-
wy truskawek i roślin jagodowych, zalecany do 
stosowania przedsiewnego, jak i pogłównego 
w nawożeniu polowym oraz pod osłonami.

wzmacnia odporność i zdrowotność 
roślin na choroby, uszkodzenia 
mechaniczne i warunki pogodowe

wysoka dostępność składników 
pokarmowych 
– szybkie i łatwe pobieranie 

potas w formie bezchlorkowej  
– optymalny wzrost roślin, wysoka 
jakość oraz smak owoców

siarka w formie siarczanowej 
– najlepiej przyswajalna przez 
rośliny

sadownictwo

NAWÓZ WE
Nawóz NPK (MgO+SO3) 5,0 – 5,1 – 15,0 (6,0+13,5) 
z borem, miedzią, żelazem, manganem, cynkiem.
SKŁAD NAWOZU: 5,0% (N) azot całkowity; 5,0% 
(N) azot amidowy; 5,1% (P2O5) pięciotlenek fosforu 
rozpuszczalny w kwasach mineralnych; 15,0% 
(K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 6,0% 
(MgO) tlenek magnezu całkowity; 13,5% (SO3) 
trójtlenek siarki całkowity; 0,03% (B) bor całkowity; 
0,040% (Cu) miedź całkowita; 0,50% (Fe) żelazo 
całkowite; 0,15% (Mn) mangan całkowity; 0,040% 
(Zn) cynk całkowity.
Nawóz NPK zawierający fosforyt miękki.

Zawiera: 2% krzemu (Si).

Uprawa Dawka nawo-
zu kg/ha

Truskawki
i maliny

Przed założeniem 
plantacji 500-700

Owocujące, wiosną 300-400

Owocujące, po zbiorze 200-300

Borówki
Wiosną 300-400

Po zbiorze 200-300
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ZAKRES STOSOWANIA

wpływa na silny rozwój systemu 
korzeniowego

duża dostępność składników 
pokarmowych – szybkie i łatwe 
pobieranie

wysoka skuteczność  
– dwie formy azotu

fosfor najlepiej i najszybciej 
przyswajalny

Granulowany, silnie skoncentrowany, wielo-
składnikowy nawóz doglebowy dedykowany 
dla upraw roślin ogrodniczych wrażliwych 
na chlorki. Zalecany do stosowania zarówno 
przedsiewnego jak i pogłównego w nawożeniu 
polowym oraz pod osłonami.

worek 25 kgDostępne gramatury:

NAWÓZ WE
Nawóz NPK (MgO + SO3) 14,0 – 14,0 – 14,0 (2,8 + 14,0).
SKŁAD NAWOZU: 14,0% (N) azot całkowity, 8,5% (N) 
azot amonowy, 5,5% (N) azot amidowy, 14,0% (P2O5) 
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym 
roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 9,1% (P2O5) 
pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie, 
14,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie, 
2,8% (MgO) tlenek magnezu całkowity, 14,0% (SO3) 
trójtlenek siarki całkowity, 0,03% (B) bor całkowity, 
0,040% (Cu) miedź całkowita, 0,50% (Fe) żelazo 
całkowite, 0,15% (Mn) mangan całkowity, 0,040% 
(Zn) cynk całkowity.
Niska zawartość chlorków.

Duża zawartość azotu powoduje, że jest to nawóz 
szczególnie polecany do nawożenia wiosennego 
oraz dla roślin wymagających silnego nawożenia. 
Również duża zawartość fosforu i potasu oraz naj-
ważniejszych mikroelementów sprawiają, że jest to 
nawóz kompletny, szczególnie polecany w nawo-
żeniu w uprawach warzywniczych, sadowniczych, 
jagodowych, truskawkach oraz ziemniakach.

Uprawa Dawka nawozu 
kg/ha

Rośliny sadownicze 150-300

Warzywa polowe 250-700

Ziemniaki 500-550

Truskawki i maliny 200-350

Borówki, porzeczki, agrest
400-550

Rośliny ozdobne

Tereny zielone 200-400

Drzewa i krzewy liściaste 200-300

Podłoża ogrodnicze i substraty torfowe 0,5-2 kg/m3

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

ZRÓWNOWAŻONY
NPK 14-14-14
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worek 25 kgDostępne gramatury: big bag 500 kg

SKŁAD

Florovit AGRO fosforowo-potasowy to naturalny 
koncentrat nawozowy o wysokim pH=12, poleca-
ny m.in. przy zmęczeniu gleby np. monokulturą 
i zbyt intensywnym nawożeniem mineralnym.

ZAKRES STOSOWANIA

Granulowany nawóz mineralny jest bezwonny, bezpieczny oraz 
pozbawiony patogenów

Nawóz mineralny powstały ze spopielonego obornika kurzego

NAWOZI:
Zawartość łatwo przyswajalnych makro- i mikroskładników 
optymalna dla roślin

Potas w formie bezchlorkowej, dobrze przyswajalnej przez rośliny

Duże ilości składników drugorzędowych: wapnia (Ca), magnezu (Mg) 
i siarki (S)

ODKWASZA:
Bardzo wysoka zdolność odkwaszania gleb

Liczba zobojętniania wynosi 27, co daje moc odkwaszania = 50% 
kredy nawozowej

Poprawia właściwości chemiczne i fizyczne gleb

PRZEZNACZENIE NAWOZU:
Gleby kwaśne i lekko kwaśne – silnie odkwasza

Gleby ubogie – pozwala utrzymać optymalne pH gleby, co wpływa 
korzystnie na rozwój flory bakteryjnej, prawidłowe przemiany 
azotu i lepszą przyswajalność makroelementów

Gleby zanieczyszczone – dzięki porowatej strukturze pochłania 
z gleby szkodliwe substancje

Gleby „zmęczone” monokulturą – powoduje korzystne zmiany 
strukturotwórcze, w tym tworzenie się próchnicy

Gleby zbyt intensywnie nawożone nawozami mineralnymi

Uprawy roślin wrażliwych na chlorki: uprawy warzyw, drzew 
i krzewów owocowych, roślin jagodowych, tytoniu, chmielu, roślin 
ozdobnych

Uprawy rolnicze dobrze reagujące na nawożenie siarką i sodem: 
rzepaki, buraki, zboża, ziemniaki

Stosowany jesienią poprawia mrozoodporność roślin

FOSFOROWO-POTASOWY 
10% P2O5     10% K2O
CaO 18,5%      SO3 6,1%      MgO 3,5%      Na2O 1,5%
B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 

rolnictwo

Nawóz PK 10 – 10 z magnezem

Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity – min. 10%; pięcio-
tlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w 2% kwasie cytry-
nowym – min. 6%; tlenek potasu (K2O) całkowity – min. 
10%; tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie – min. 
7%; tlenek magnezu (MgO) całkowity – min. 3,5%

DAWKOWANIE

rzepak

Rozbudowany system korzeniowy po zastosowaniu nawozu  
w dawce 1 t/ha na zbożach i na rzepaku.

zboża

Uprawa

Dawka  
w kg/ha

Liczba  
zastosowań  

w roku

Termin 

stosowa-
nia

min. maks. Ilość dawek

Zboża 330 450 1 jesień

Buraki 600 700 1 wiosna

Kukurydza 400 450 1 wiosna

Rzepak 280 320 1 jesień
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NAWÓZ WE

Nawóz przeznaczony jest do stosowania w po-
lowej uprawie roślin rolniczych, sadowniczych, 
warzywnych oraz roślin ozdobnych. Może być 
on stosowany na wszystkie rodzaje gleb.

ZAKRES STOSOWANIA

zawiera Pożyteczne Mikroorganizmy 
Glebowe
na wszystkie rodzaje gleb
można mieszać z nawozami  
potasowymi i azotowymi
podnosi wytrzymałość roślin 
na suszę i przymrozki
poprawia mikroflorę bakteryjną gleb

Uprawa Plony 
(tony/ha)

Dawki 
(kg/ha)

Pszenica ozima 10 380

Jęczmień jary 8 300

Żyto 8 320

Pszenżyto 10 420

Owies 8 320

Ziemniak 40 210

Kukurydza 100 500

Rzepak 5 420

Sady − 300*

Plantacje roślin 
jagodowych

− 250*

Szkółki i mateczniki − 400*

Warzywa gruntowe − 250-300

Warzywa pod osłonami − 300-400

Rośliny ozdobne 
uprawiane w gruncie

− 200-250

Rośliny ozdobne 
uprawiane na zagonach 

pod osłonami
− 250-300

worek 25 kgDostępne gramatury: big bag 500 kg
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Skład nawozu: Min. 22% (P2O5) fosfor rozpuszczalny  
w kwasach mineralnych.

DAWKOWANIE

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

SUPER FOSFOR 
PMG 

+ Pożyteczne Mikroorganizmy Glebowe
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warzywnictwosadownictwo rolnictwo

ROŚLINY JEDNOROCZNE
Przed siewem lub sadzeniem roślin polecaną 
dawkę nawozu rozsiewa się równomiernie na 
nawożoną powierzchnię i miesza dokładnie 
z głęboką warstwą gleby. Wysiew/sadzenie 
roślin najlepiej wykonać po upływie kilku dni 
od zastosowania nawozu.

ROŚLINY WIELOLETNIE
Zalecaną dawkę nawozu rozsiewa się 
równomiernie na powierzchnie wokół 
roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w tabeli. Wysiewany nawóz należy zmieszać 
z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie 
uszkodzić korzeni.
Przy nawożeniu pogłównym należy unikać 
rozsiewu nawozu bezpośrednio na mokre 
rośliny oraz jednorazowo nie stosować dawki 
większej niż 5 kg/100 m2.

ZAKRES STOSOWANIA

NAWÓZ WE
Nawóz NPK (MgO + SO3) 13,3 – 6,1 – 17,1 (4,5 + 21,0) z borem, miedzią, 
żelazem, manganem, molibdenem, cynkiem.
Skład nawozu: 13,3% (N) azot całkowity; 5,5% (N) azot azotanowy; 
7,8% (N) azot amonowy; 6,1% (P2O5) pięciotlenek fosforu 
rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 
4,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 17,1% (K2O) 
tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 4,5% (MgO) tlenek magnezu 
całkowity; 21,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity; 0,025% (B) bor 
całkowity; 0,090% (Cu) miedź całkowita; 0,14% (Fe) żelazo całkowite; 
0,14% (Mn) mangan całkowity; 0,020% (Mo) molibden całkowity; 
0,025% (Zn) cynk całkowity.
Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.
Zawartość chlorków (Cl) nie więcej niż 0,4%.

niska zawartość chlorków - u większości 
roślin zwiększone stężenie chlorków w pod-
łożu powoduje słaby wzrost, negatywnie 
wpływa na wielkość, a przede wszystkim ja-
kość plonu i zdolność przechowalniczą

zawiera komplet sześciu mikroelementów 
co sprawia, że może być z powodzeniem 
stosowany także w przypadku braku nawo-
żenia organicznego

proporcje oraz formy składników pokarmowych 
pozwalają na efektywne wykorzystanie 
Azofoski przy nawożeniu przedsiewnym 
i pogłównym

wnosi do gleby drugorzędowe składniki 
pokarmowe (magnez i siarka), które wpływają 
na mniejszą podatność roślin na choroby 
i szkodniki

worek 25 kgworek 20 kg big-bag 500 kgDostępne gramatury:

AZOFOSKA 

Wszystkie składniki pokarmowe występują 
w optymalnych dla większości roślin proporcjach, 
w związkach łatwo przyswajanych w krótkim 
okresie po zastosowaniu. 

Idealnie zbilansowany uniwersalny nawóz 
ogrodniczy.
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SKŁAD NAWOZU

Nawóz Obornik kurzy granulowany dostarcza 
roślinom składników pokarmowych naturalnego 
pochodzenia, takich jak: azot, fosfor, potas 
i magnez.

ZAKRES STOSOWANIA

OBORNIK KURZY 
GRANULOWANY

Nawóz przeznaczony jest do stosowania pod rośliny 
ozdobne, rośliny sadownicze i warzywa. Dawki, termi-
ny i sposób stosowania: Nawóz stosuje się w okresie od 
1 marca do 30 listopada, z wyjątkiem nawożenia upraw 
pod osłonami, które można nawozić cały rok.

Przygotowanie stanowiska pod uprawę: min. 10 dni przed 
siewem/ sadzeniem roślin. Nawóz należy równomiernie 
rozsypać, wymieszać z glebą za pomocą narzędzi i obfi-
cie podlać.

Dopuszczalna dawka stosowania nawozu wynosi do 5,4 
t/ha/rok lub 10,8 t/ha raz na 2 lata lub 16,2 t/ha raz na 
3 lata. Po zastosowaniu nawóz ulegnie całkowitemu rozpadowi i zostanie wchłonię-

ty w okresie 1 miesiąca.

azot og. (N) min. 2,90% (m/m)

fosfor (P2O5) min. 2,30% (m/m)

potas (K2O) min. 2,00% (m/m)

magnez (MgO) min. 0,70% (m/m)

substancje organiczne 
s.m. min. 55,0% (m/m)

ROŚLINY OZDOBNE – zalecane 1-krotne dawki w g/m2

Rośliny doniczkowe 3-4 g/1 litr podłoża

Kwiaty rabatowe 120-180

Uprawy pod osłonami 100-200

Drzewa i krzewy ozdobne 150-200

ROŚLINY SADOWNICZE I WARZYWA

Warzywa (np. pomidory, ogórki, papryka, bakłażan) 100-150

Warzywa liściaste (np. sałata, por) 120-170

Ziemniaki 80-120

Truskawki 100-120

Winorośl 100-150

Drzewa i krzewy owocowe 120-220

ROŚLINY OZDOBNE – zalecane 1-krotne dawki w g/10 litrów podłoża

Przygotowanie podłoża/gleby 30-40

Do roślin już rosnących 30-40

OWOCE I WARZYWA

Przygotowanie podłoża/gleby 30-40

Do roślin już rosnących 30-40

DAWKOWANIE

do nowych nasadzeń 
do warzyw i owoców, 
roślin ozdobnych oraz 
upraw rolniczych

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

worek 30 LDostępne gramatury: big bag 500 L
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warzywnictwosadownictwo rolnictwo

NAWÓZ ORGANICZNY
KOMPOST GRANULOWANY

ZAKRES STOSOWANIA

zawiera HUMUS i substancje organiczne

100 % organiczny,  
pochodzenia roślinnego

worek 25 l big-bag 500lDostępne gramatury:

do warzyw i owoców, roślin ozdobnych 
oraz upraw rolniczych
do regeneracji gleb
do nowych nasadzeń, można stosować 
bezpośrednio przed sadzeniem
zawiera azot, fosfor, potas, wapń  
i magnez
równomierna aplikacja
łatwość mieszania się z podłożem
brak nieprzyjemnego zapachu
utrzymuje prawidłową wilgotność gleb
poprawia biologizację gleb
całkowicie bezpieczny dla ludzi, 
zwierząt i roślin

WŁAŚCIWOŚCI KOMPOSTU

N og. [%] min. 0,35

P (P2O5) [%] min. 0,20

K (K2O) [%] min. 0,20

Ca (CaO) [%] min. 1,00

Mg (MgO) [%] min. 0,20

Substancje organiczne [%] s.m. min. 30
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NAWÓZ WE

ZAKRES STOSOWANIA

DAWKOWANIE

Uprawa Dawka w kg/h

Warzywa 500-600

Sady 300-400

Truskawki 200-300

Przeznaczony do stosowania na wszystkich gle-
bach w nawożeniu polowym oraz pod osłona-
mi w uprawach warzywniczych, sadowniczych 
i rolniczych, nawóz jest doskonałym źródłem 
składników pokarmowych dla roślin i substancji 
organicznej zwiększającej żyzność gleby.

ORGANICZNO-MINERALNY 
NPK 5-5-15 

Skład nawozu: 5,0% (N) azot ogólny; 5,0% fosfor w prze-
liczeniu na P2O5; 15,0% potas w przeliczeniu na K2O; 20,0 
(s.m.) substancji organicznej. 

1 tona nawozu zawiera co najmniej: 50 kg azotu (N) 
i fosforu (P2O5) oraz 150 kg potasu (K2O).

Uprawy polowe

Wielkość dawki nawozu zależy od zasobności gleby 
w potas. Na glebach średnio zasobnych stosować 600 kg 
nawozu na 1 ha i uzupełnić nawozami azotowymi i fos-
forowymi stosownie do potrzeb pokarmowych roślin. Na 
glebach o niskiej zawartości K20 stosować do 750 kg na-
wozu na 1 ha.

Uprawy sadownicze i warzywnicze

Dawki nawozu należy dostosować do wymagań pokar-
mowych roślin w stosunku do potasu.

worek 23 LDostępne gramatury: big bag 400 L

50 kg azotu (N) 

50 kg fosforu (P2O5) 

150 kg potasu (K2O) 

nawóz bezchlorkowy 

zwiększa żyzność gleby

regeneruje gleby i poprawia jakość podłoża

posiada składniki szybko i wolno uwalniające się

1 t
nawozu

warzywnictwosadownictwo rolnictwo

30



NAWÓZ WE

ZAKRES STOSOWANIA

DAWKOWANIE

Polecany do stosowania na wszystkich gle-
bach w nawożeniu polowym oraz pod osłona-
mi, w uprawach warzywniczych, sadowniczych 
i ozdobnych. Nawóz jest doskonałym źródłem 
składników pokarmowych dla roślin i substancji 
organicznej zwiększającej żyzność gleby.

ORGANICZNO-MINERALNY 
NPK 8-7-10 

Skład nawozu: 8,0% (N) azot ogólny; 7,0% fosfor w prze-
liczeniu na P2O5; 10,0% potas w przeliczeniu na K2O; 
20,0% (s.m.) substancji organicznej. 

1 tona nawozu zawiera co najmniej 80 kg azotu, 70 
kg fosforu w przeliczeniu na P205 oraz 100 kg potasu 
w przeliczeniu na K2O.

W uprawach polowych dawki nawozu zależą od zasob-
ności gleby w przyswajalny fosfor. Na glebach o średniej 
zawartości fosforu stosować 500 - 700 kg nawozu na 1 
ha i uzupełnić nawożenie azotem i potasem stosowanie 
do potrzeb pokarmowych roślin. Na glebach o niskiej za-
wartości fosforu dawki nawozu zwiększyć do 1000 kg/
ha.

W uprawach sadowniczych dawki nawozu należy do-
stosować do wymagań pokarmowych roślin w stosunku 
do azotu.

W uprawach warzywnych i w uprawach roślin ozdob-
nych dawki nawozu należy dostosować do wymagań 
pokarmowych roślin, uwzględniając zasobność gleby 
w składniki pokarmowe, szczególnie w azot.

worek 25 LDostępne gramatury: big bag 450 L

Uprawa Dawka w kg/h
Sady 200-400

Ziemniaki 500-700
Warzywa polowe 300-800

Truskawki i maliny 300-500
Borówki 200-300

Drzewa i krzewy 
liściaste 250-350

Zboża 500-700
Buraki cukrowe 500-700

Rośliny ozdobne 450-700

nawóz bezchlorkowy 

zwiększa żyzność gleby

regeneruje i poprawia jakość podłoża

posiada składniki szybko i wolno uwalniające się

80 kg azotu (N) 

70 kg fosforu (P2O5) 

100 kg potasu (K2O) 

1 t
nawozu

warzywnictwosadownictwo rolnictwo
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SKŁAD

Naturalna skała wulkaniczna (mączka bazal-
towa) poddana procesowi granulacji w celu 
łatwiejszej aplikacji. Znakomicie nadaje się do 
upraw ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych.

ZAKRES STOSOWANIA

BAZALT 
GRANULOWANY

bezpieczny, naturalny i długo działający

13 naturalnych składników mineralnych

wysoka zawartość krzemionki (ok. 42%)

składniki pokarmowe nie wypłukują się

bez możliwości przedawkowania

poprawia strukturę gruzełkowatą gleby oraz jej 
zdolności do zatrzymania wody i składników 
pokarmowych

do stosowania przedsiewnie, pogłównie  
jak i na zapas

równomierny wysiew (bez pylenia)

zapewnia zdrowe plony

1 krzem (SiO2) 42,08%

2 żelazo (Fe2O3) 13,69%

3 magnez (MgO) 13,25% 

4 glin (Al2O3) 11,80%

5 wapń (CaO) 10,03% 

6 sód (Na2O) 3,36%

7 tytan (TiO2) 2,54%

8 potas (K2O) 1,30%

9 fosfor (P2O5) 0,72%

10 mangan (MnO) 0,22%

11 chlor (Cl) 0,14%

12 siarka (SO3)  <0,01%

13 fluor (F)  <0,01% worek 25 kgDostępne gramatury: big bag 500 kg

warzywnictwosadownictwo rolnictwo
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Granulowana mączka bazaltowa to wolno 
działający, naturalny, ekologiczny polep-
szacz glebowy, który nie tylko wspomaga 
wzrost, rozwój i plonowanie roślin, ale także 
wydatnie polepsza parametry gleby i popra-
wia jej warunki powietrzno – wodne.

Składniki mineralne zawarte w Bazalcie nie 
wypłukują się z warstwy ornej.

Mączka bazaltowa ma zdolność wiązania 
wody i zawartych w nich substancji odżyw-
czych. Zwiększa się przede wszystkim możli-
wość zatrzymywania w glebie makroskład-
ników tj; N, Ca, Mg, K.

Zawiera pełną gamę mikroelementów i ultra-
mikroelementów (ok. 40 różnych pierwiast-
ków). Wysoka zawartość krzemionki nadaje 
twardość łodygom i pędom dzięki czemu są 
mniej podatne na choroby i szkodniki. Mącz-
ka bazaltowa działa stymulująco na rozwój 
mikroorganizmów tlenowych, hamując jed-
nocześnie rozwój bakterii beztlenowych, co 
sprzyja kompostowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Do stosowania w zabiegach polowych. Można stosować za-
równo przedsiewnie jak i pogłównie. 

Aplikacja mączki bazaltowej na obornik i gnojowicę powoduje 
wzbogacenie tych nawozów w mikroelementy oraz wiązanie 
amoniaku, ograniczając jego emisję.

Podstawową rolą mączki bazaltowej jest wzbogacenie zubo-
żonych gleb w szereg składników mineralnych, dzięki czemu 
reguluje jej równowagę mineralną, tworzy strukturę gruzeł-
kowatą, zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki, 
wpływa pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego.

Nadaje się znakomicie do wszelkich upraw ogrodniczych, sa-
downiczych i rolniczych. Za najbardziej celowe uważa się wy-
korzystanie mączek bazaltowych w uprawie warzyw i wzbo-
gacenia gleb lekkich.

Producenci podkreślają jej przydatność w pochłanianiu z gle-
by metali ciężkich, zmniejszaniu jej kwasowości, oraz za-
trzymywaniu wody i niwelowaniu skoków temperatury.

PRZEZNACZENIE

STOSOWANIE

DAWKOWANIE

Sposób nawożenia Dawka nawozu

corocznie 200-300 kg/ha zmieszać 
z wierzchnią 

warstwą glebyraz na kilka lat 1 500-2 000 kg/ha

przy nasadzeniach drzew 
i krzewów 0,1-0,2 kg w dołek nasadzeniowy

dodatek do kompostu 20-30 kg/m3 kompostu
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Tabela 3. Ocena zawartości potasu przyswajalnego w glebie, liczby gra-
niczne (K2O mg/100 g gleby)

Tabela 2. Ocena zawartości fosforu w glebach  
mineralnych i organicznych, liczby graniczne  
(P2O5 mg/100 g gleby)Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb

Im gleba lżejsza, tym powinna być bardziej kwaśna, ponieważ 
wapnowanie stosowane w nadmiarze jest bardziej szkodliwe. 
Systematyczne nawożenie organiczne sprzyja stabilizacji odczynu 
gleby. 

Rysunek 2. Zależności między odczynem gleby a przy-
swajalnością przez rośliny składników pokarmowych
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WAPNOWANIE

klasa 
zasobności zawartość gleby mineralne gleby 

organiczne

V Bardzo niska do 5,0 do 40

IV Niska 5,1 - 10,0 41 -60,0

III Średnia 10,1 - 15,0 61 -80

II Wysoka 15,1 - 20,0 80,1 - 120

I Bardzo wy-
soka od 20,1 od 120

klasa za-
sobności zawartość bardzo 

lekkie lekkie średnie ciężkie gleby 
organiczne

V Bardzo 
niska do 2,5 do 5,0 do 7,5 do 10,0 do 30,0

IV Niska 2,6 - 7,5 5,1 - 10,0 7,6 - 12,5 10,1 - 15,0 31,0 - 60,0

III Średnia 7,6 - 12,5 10,1 - 15,0 12,6 - 20,0 15,1 - 25,0 61,0 - 90,0

II Wysoka 12,6 - 17,5 15,1 - 20,0 20,1 - 25,0 25,1 - 30,0 91,0 - 120,0

I Bardzo 
wysoka od 17,6 od 20,1 od 25,1 od 30,1 od 121

potrzeby
wapnowa-

nia

bardzo 
lekkie lekkie średnie ciężkie ORGANICZNE

Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5 do 4,0

Potrzebne 4,1 - 5,5 4,6 - 5,0 5,1 - 5,5 5,6 - 6,0 4,1 -4,5

Wskazane 4,6 - 5,0 5,1 - 5,5 5,6 - 6,0 6,1 - 6,5 4,6 - 5,0

Ograni-
czone 5,1 - 5,5 5,6 - 6,0 6,1 - 6,5 6,6 - 7,0

Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1 od 5,1

Dla przykładu wynik analizy gleby średniej 
przedstawia się następująco: 
pH w 1 M KCl 5,6, zawartość (w mg/100 g gleby) 
przyswajalnych form P2O5 – 5,3, K2O – 7,1. 
Oceny potrzeb wapnowania dokonujemy 
porównując z wartościami zawartymi w tabeli 
1 i stwierdzamy, że wapnowanie jest wskazane. 
Ocena zasobności w fosfor wskazuje na niską 
zasobność, ale bardzo blisko zasobności bardzo 
niskiej (tabela 2). Analogicznie dla potasu wynik 
analizy 7,1 mg/100 g gleby wskazuje na bardzo 
niską zasobność (tabela 3). 

W Polsce około 70% gruntów uprawnych zalicza się do grupy gleb kwaśnych lub bardzo kwaśnych. Obniżanie się odczynu 
gleby (zakwaszanie gleb) jest procesem naturalnym spowodowanym między innymi przez:

Wprowadzając wapń do gleby poprawiamy jej właściwości fizyczne, 
chemiczne i biologiczne oraz wpływamy na skuteczność nawożenia.

wymywanie wapnia w głąb profilu glebowego,
kwaśne deszcze, 
stosowanie nawozów azotowych, zwłaszcza z siarką,
wynoszenie wapnia z plonami, (roczny ubytek CaO z 1 ha może dochodzić nawet do ok. 400 kg).

Roślina uprawna może prawidłowo się rozwijać  
i wydać dostatecznie duży plon tylko wtedy, gdy 
odczyn gleby zostanie uregulowany zgodnie z jej 
wymaganiami. 

Hołubowicz-Kliza G. 2006: Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa Nr 128. IUNG-PIB: 12-15.
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku: http://www.oschrbialystok.internetdsl.pl/pdf/liczby_graniczne_makro.pdf

Zbyt kwaśny odczyn podłoża wpływa na:
nieefektywne pobieranie składników 
pokarmowych (zwłaszcza azotu i fosforu), 
przez większość roślin (w zależności od gatunku),
słabe (nawet ujemne) działanie 
nawozów mineralnych,
spadek jakości i ilości plonu,
straty finansowe.
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Wysoce reaktywne (o 100% reaktywności), szybko 
działające wapno przeznaczone do nawożenia 
wszystkich rodzajów gleb wymagających 
wapnowania. Zawartość Ca w formie CaCO3 min. 
75%.

ZAKRES STOSOWANIA

Dawkowanie wapna nawozowego w kg/ha.

Odpowiednie pH gleby 
powoduje lepszą 
przyswajalność składników 
odżywczych oraz wpływa na 
wysoką jakość i wzrost plonu.

Wapno nawozowe niezawierające magnezu, z przerobu skał 
wapiennych.Tlenek wapnia (CaO) całkowity w postaci węglanu 
wapnia – min. 50%.

Nawóz szybko działający przeznaczony do nawożenia wszystkich 
rodzajów gleb wymagających wapnowania w uprawach rolniczych, 
warzywniczych, sadowniczych oraz w uprawach pod osłonami. 

Charakteryzuje się bardzo dużą zdolnością sorbcyjną. 

Poprawia właściwości powietrzno-wodne podłoża. Zapobiega 
wymywaniu składników pokarmowych z gleby, poprawiając ich 
zdolność do zatrzymywania i kumulowania.

Granulowana postać nawozu pozwala na wygodny i równomierny 
wysiew na polu. Zapewnia maksymalny komfort pracy, nie pyli się.

Niska zawartość wilgoci na poziomie zaledwie 1-2%. Dzięki 
niskiej wilgotności granule są silnie związane i nie rozpadają się 
podczas siewu, a dopiero w glebie.

Reaktywność 100%, potwierdzona przez IUNG w Puławach. 
Wysoka reaktywność i bardzo szybkie działanie dzięki użyciu 
odpowiedniej formy węglanu wapnia (CaCO³) oraz unikatowej 
technologii wytwarzania.

Zwiększa odporność roślin na przemarzanie w okresie zimowym.
Przeciwdziała degradacji gleby, poprawiając jej strukturę.

Do stosowania o każdej porze roku, zarówno przedsiewnie, jak 
i pogłównie. 

WAPNO
NAWOZOWE

Zakwalifikowany 
przez IUNG w Puławach 

do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym
NE/232/2017.

worek wentylowy 25 kg big-bag 500 kgDostępne gramatury:

gleby bardzo
kwaśne kwaśne lekko

kwaśne

bardzo lekkie 900 600 300

lekkie 1100 800 400

średnie 1300 1000 500

ciężkie 1500 1200 700

użytki rolne 900 650 300

WAPNOWANIE

35



warzywnictwosadownictwo rolnictwo

WAPNO NAWOZOWE PMG
+ substancje humusowe
+ Pożyteczne Mikroorganizmy Glebowe

Wysoce reaktywne (o 100% reaktywności), 
szybko działające wapno przeznaczone do 
nawożenia wszystkich rodzajów gleb, zwłaszcza 
zdegradowanych, zainfekowanych chorobami 
grzybowymi i o obniżającej się produktywności. 
Granulowana postać nawozu pozwala na wygodny 
i równomierny wysiew na polu. Zawartość Ca 
w formie CaCO3 min. 75%. 

WAPNO NAWOZOWE
40,0% (CaO) tlenek wapnia całkowity
106 jtk/g bakterie z grupy Bacillus spp. 
MRiRW Nr 574/19

Wapno Nawozowe PMG:
substancje humusowe
Pożyteczne Mikroorganizmy Glebowe
obniża koszty upraw
podnosi urodzajność i jakość gleby
zwiększa przyswajanie NPK o ok. 30%
60 x więcej kwasów humusowych niż w oborniku
przyspiesza rozkład resztek pożniwnych
hamuje rozwój chorób grzybowych w glebach (w tym kiły kapuścianej)
na długo poprawia mikroflorę bakteryjną gleb
 podnosi kulturę gleb i poprawia stosunki powietrzno-wodne gleb

Dawkowanie wapna nawozowego PMG w kg/ha.

Rozwiązanie problemu niskiej produktywności!

Zakwalifikowany 
przez IUNG w Puławach 

do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym
NE/378/2017.

worek wentylowy 25 kg big-bag 500 kgDostępne gramatury:

gleby bardzo
kwaśne kwaśne lekko

kwaśne

bardzo lekkie 600 400 300

lekkie 700 500 300

średnie 800 600 400

ciężkie 900 700 500

użytki rolne 900 650 300

ZAKRES STOSOWANIA
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NAWÓZ WE

Nawóz przeznaczony do stosowania w polowej 
uprawie roślin rolniczych, sadowniczych, wa-
rzywnych oraz roślin ozdobnych. Może być sto-
sowany na wszystkie rodzaje gleb.

ZAKRES STOSOWANIA

Zwiększa wydajność produkcyjną roślin

Poprawia strukturę gleby – przeciwdziała 
degradacji, reguluje jej odczyn i właściwości 
fizyko-chemiczne

pH > 9

Przeznaczony na gleby bardzo kwaśne, kwaśne 
i lekko kwaśne o niskiej zasobności w magnez 
i wapń

Zwiększa odporność na czynniki patogenne 

Dobre źródło pierwiastków drugorzędowych: 
wapń i magnez

Dzięki ultra-wysokiemu rozdrobnieniu 
cząstek nawozu (poniżej 0,063 mm)  
składniki mineralne mogą być przyswa-
jane od razu po aplikacji do gleby

WAPNIOWO-MAGNEZOWY 
CaCO3 46%   MgCO3 35% 

worek 25 kgDostępne gramatury: big bag 500 kg

ŚRODEK WAPNUJĄCY
Typ nawozu: Wapień dolomitowy – standardowy
26% (CaO) wapń całkowity, 17% (MgO) magnez 
całkowity, liczba zobojętnienia – min. 48

DAWKOWANIE

• Dawki nawozu należy ustalać w zależności 
od zasobności gleb w magnez przyswajal-
ny i wynoszą one: 150 - 350 kg/ha. 

• W przypadkach dużego braku magnezu 
w glebie zaleca się zwiększenie dawki do 
500 kg/ha. 

• Na użytkach zielonych nawóz należy 
stosować jesienią lub na przedwiośniu 
a w okresach wegetacyjnych po pokosach 
lub wypasach.

• Najlepsze efekty uzyskuje się stosując na-
wóz pogłównie mieszając go z glebą na 
głębokość do 15 cm.

WAPNO NAWOZOWE PMG
+ substancje humusowe
+ Pożyteczne Mikroorganizmy Glebowe

37



SKŁAD

Florovit Agro Mydło potasowe o zapachu czosn-
ku dzięki swoim właściwościom może być uży-
wane do oprysków roślin jako środek myjący. 

ZAKRES STOSOWANIA
Dla gospodarstw ekologicznych 

Doskonale nadaje się do czyszczenia 
narzędzi ogrodniczych

Pomaga zachować naturalną odporność 
roślin

Może być stosowane do zmywania 
mszyc czy roztoczy

Wyciąg z czosnku wzmacnia działanie 
produktu

MYDŁO POTASOWE 
O ZAPACHU CZOSNKU 

STOSOWANIE

Mycie: przygotować 1-3% roztwór mydła (100 
- 300 ml rozcieńczyć w 10 l wody). Otrzymanym 
roztworem dokładnie przemyć skrzynki, donice, 
narzędzia, szklarnie itp.

Opryskiwanie: Rośliny należy opryskiwać 1-3% 
roztworem mydła (100 - 300 ml rozcieńczyć w 10 
l wody). Otrzymanym roztworem dokładnie opry-
skiwać liście, gałęzie i pnie do całkowitego zwilże-
nia. Opryski należy wykonywać w dni pochmurne 
lub wieczorem. Zaleca się powtórzyć oprysk po 
opadach deszczu.

15-30 % - mydło; <5 % - EDTA i jego sole, konserwant 
(Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylami-
ne Dipropylendiamine).

kanister 20 Lkanister 5 LDostępne gramatury: paletokontener 1000L

warzywnictwosadownictwo rolnictwo
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NOTATKI 

SKŁADNIK MNOŻNIK SKŁADNIK MNOŻNIK

P na P2O5 2,291 P2O5 na P 0,436

K na K2O 1,205 K2O na K 0,830

Ca na CaO 1,399 CaO na Ca 0,715

CaO na CaCO3 1,780 CaCO3 na CaO 0,560

Mg na MgO 1,658 MgO na Mg 0,603

MgO na MgSO4.H2O 3,450 MgSO4.H2O na MgO 0,290

MgO na MgSO4.7H2O 6,150 MgSO4.7H2O na MgO 0,163

Na na Na2O 1,326 Na2O na Na 0,742

S na SO2 2,000 SO2 na S 0,500

S na SO3 2,500 SO3 na S 0,400

S na SO4 3,000 S04 na S 0,330

S na K2SO4 5,438 K2SO4 na S 0,184

S na CaSO4 4,250 CaSO4 na S 0,235

WSPÓŁCZYNNIKI DO PRZELICZANIA 
SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W NAWOZACH
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