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NAWÓZ WE, TYP: NPK (Ca, Mg, S) 5 : 5 : 15 (2 : 5: 27) 
z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem 
(Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

Makroskładniki, % (m/m): 
•  azot całkowity (N): 5 % w formie amonowej, 
•  pięciotlenek fosforu (P2O5): 5 % rozpuszczalny 

w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
•  pięciotlenek fosforu (P2O5): min. 2,5 % rozpuszczalny 

w wodzie, 
•  tlenek potasu (K2O): 15 % rozpuszczalny w wodzie 

w formie siarczanów, 
•  tlenek wapnia (CaO): min. 2 % rozpuszczalny w wodzie,
•  tlenek magnezu (MgO): 5 % całkowity, 
•  trójtlenek siarki (SO3): min. 27 % całkowity

Mikroskładniki, % (m/m): 
•  bor (B): 0,01 % całkowity w postaci kwasu borowego,
•  miedź (Cu): 0,01 % całkowita w postaci siarczanów,
•  żelazo (Fe): 0,5 % całkowite w postaci siarczanów,
•  mangan (Mn): 0,1 % całkowity w postaci siarczanów,
•  molibden (Mo): 0,001 % całkowity w postaci  

soli amonowej, 
•  cynk (Zn): 0,01 % całkowity w postaci siarczanów

Nawóz wieloskładnikowy, granulowany o niskiej 
zawartości chlorków przeznaczony głównie  
do nawożenia truskawek, a także malin i innych owoców 
miękkich (poziomka, winorośl, porzeczka, agrest). 
Właściwy dobór makro- i mikroskładników  
oraz odpowiednie ich proporcje gwarantują uzyskanie 
wysokich plonów uprawianych roślin oraz ich dobrą 
jakość (owoce o odpowiedniej wielkości, zdrowotności, 
a także wspaniałych walorach odżywczych 
i smakowych). 
Dolomit zawarty w nawozie korzystnie wpływa  
na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby,  
co sprzyja właściwemu wzrostowi i rozwojowi roślin. 
Nawóz stosowany w odpowiednich terminach 
(najpóźniej do końca sierpnia) i dawkach zapewnia 
właściwe przezimowanie uprawianych roślin. 
Dzięki profesjonalnej kompozycji składników 
pokarmowych nawóz ten z powodzeniem może być 
stosowany również w uprawie roślin sadowniczych  
np. jabłoń, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, 
wiśnia, orzech włoski, leszczyna.

Przed założeniem plantacji truskawek przy średniej 
zawartości fosforu i potasu w glebie nawóz może być 
stosowany w dawce  0,5–0,7 kg/10 m2. Po zastosowaniu 
nawóz powinno się wymieszać z glebą na głębokość  
ok. 15 cm. 
Na plantacjach owocujących zaleca się stosować nawóz 
w dwóch dawkach: 
–  pierwszą w ilości 0,3–0,4 kg/10 m2 – wczesną wiosną 

wraz z ruszeniem wegetacji, 
–  drugą w ilości 0,2–0,3 kg/10 m2 – po zbiorach owoców 

do końca sierpnia. 
Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej 
powierzchni pola. W przypadku nawożenia  
na plantacjach owocujących nawóz  stosować,  
gdy rośliny są suche.
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Producent posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością   
zgodny z normą ISO 9001 oraz certyfikat Systemu Zarządzania   
Środowiskowego ISO 14001.
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