WYSOKA JAKOŚĆ
Wierzymy, że jakość rodzi jakość. Dlatego kontrolę jakości naszych produktów rozpoczynamy
już na etapie wyboru składników. Ścisła współpraca z wiarygodnymi dostawcami
gwarantuje, że w gotowych preparatach nie znajdą się żadne szkodliwe substancje.
Na poszczególnych etapach produkcji preparaty Nutri Foliar poddawane są rygorystycznym
procedurom, które zapewniają, że gotowy produkt, który traﬁa w Twoje ręce, jest zgodny
z najbardziej restrykcyjnymi przepisami, dotyczącymi produkcji nawozów na świecie.

DOPRACOWANE FORMUŁY
Gama nawozów Nutri Foliar została stworzona z myślą o zróżnicowanych potrzebach upraw.
Różnorodność rodzajów gleb, zmienność warunków atmosferycznych i specyﬁczne przyczyny
stresu roślin wymagają zawsze indywidualnego podejścia. Dzięki formułom opracowanym
przez najlepszych specjalistów, nasze produkty pozwalają ukierunkować odżywianie w zależności od konkretnego przypadku, zapewniając szybkie i skuteczne działanie.

SZYBKIE DZIAŁANIE
Lubimy proste i kompleksowe rozwiązania. Wiemy, że dodatek adiuwanta przyspiesza
i polepsza działanie nawozu, jednak konieczność zakupu dodatkowej substancji i zmieszania
jej w odpowiedniej proporcji jest nie tylko czasochłonna, ale także problematyczna. Dlatego
stworzyliśmy formułę, która uwzględnia odpowiednią ilość adiuwanta, dając Ci pewność, że
na pozytywne skutki podania nawozu nie będziesz musiał czekać.

DAWKOWANIE

liczba oprysków

ZBOŻA

jesień; od fazy 3 liści

3l

200l

wiosna; w połowie krzewienia

4l

200l

drugie kolanko

4l

200l

jesień: od fazy 4 liści

3l

200l

wiosna: po ruszeniu wegetacji

4l

200l

w fazie zielonego pąka

4l

200l

KUKURYDZA

2 zabiegi w fazie 4-8 liści w odstępach 10-14 dni

4l

200l

ZIEMNIAK

pierwszy zabieg w okresie formowania bulw

4l

200l

kolejne 2 zabiegi w odstępach 10 dni

4l

200l

w fazie 4-6 liści

4l

200l

przed zwarciem międzyrzędzi

4l

200l

jesień; od fazy 3 liści

2l

200l

wiosna; pełnia krzewienia

2l

200l

strzelanie w źdźbło

2l

200l

RZEPAK

interwencyjnie lub po wystąpieniu objawów
niedoborów: 1-2 opryski co 7 dni

2l

200l

KUKURYDZA

3 zabiegi w fazie 4-8 liści w odstępach 7-10 dni

2l

200l

ZIEMNIAK

pierwszy zabieg na początku zawiązywania bulw

2l

200l

zabieg powtórzyć po 10-14 dniach

2l

200l

jesień; od fazy 3 liści

2l

200l

wiosna; pełnia krzewienia

2l

200l

strzelanie w źdźbło

2l

200l

RZEPAK

zapobiegawczo lub interwencyjnie po wystąpieniu objawów
niedoborów fosforu i/lub potasu 1-2 opryski co 7-14 dni

2l

200l

KUKURYDZA

3 zabiegi w fazie 4-8 liści w odstępach 7-14 dni

2l

200l

ZIEMNIAK

pierwszy zabieg na początku formowania bulw

2l

200l

kolejne 1-2 zabiegi w odstępach 10 dni

2l

200l

RZEPAK

BURAK CUKROWY

ZBOŻA

ZBOŻA

PROSTA APLIKACJA
Pracując nad optymalnymi formułami poszczególnych preparatów Nutri Foliar, dobieraliśmy
składniki odżywcze i substancje wspomagające tak, aby nasze produkty były łatwe w użyciu.
Płynna konsystencja ułatwia dozowanie i tworzenie cieczy roboczej, pozwala też na łatwe
i szybkie opróżnienie opakowania. A w połączeniu z lepszą rozpuszczalnością zapewnia redukcję zatorów sprzętu, którego używasz do oprysków. Możliwość stosowania z innymi preparatami oszczędza czas pracy.

dawka [l/ha] ilość wody [l]

GDZIE KUPIĆ?

W ﬁrmowych punktach handlowych oraz u przedstawicieli
Osadkowski S.A. www.osadkowski.pl

DOŁĄCZ DO NAS

i w sklepach partnerskich Agreo
www.agreo.pl
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ZBOŻE

ZIEMNIAK

NAWOZY DOLISTNE Z ADIUWANTEM

JAKOŚĆ
RODZI
JAKOŚĆ

BASIC

HIGH B

HIGH P-K

Nawóz przeznaczony do stosowania dolistnego. Zawiera on składniki odżywcze oraz dodatkowo
adiuwanty, substancje zabezpieczające przed zmywaniem przez deszcz oraz takie dodatki, jak
emulgatory i dyspersanty, utrzymujące jednorodność cieczy roboczej. Zapewnia to równomierne
pokrycie opryskiwanych części roślin oraz szybkie i efektywne działanie. Efektywność nawozu
wzmocniona jest dodatkowo przez wyciąg z alg morskich.

Nawóz przeznaczony do stosowania dolistnego. Zawiera on składniki odżywcze oraz dodatkowo
adiuwanty, substancje zabezpieczające przed zmywaniem przez deszcz oraz takie dodatki, jak
emulgatory i dyspersanty utrzymujące jednorodność cieczy roboczej. Zapewnia to równomierne
pokrycie opryskiwanych części roślin oraz szybkie i efektywne działanie.

Szybko przyswajalny nawóz fosforowo - potasowy z mikroelementami do stosowania dolistnego.
Zawiera on składniki odżywcze oraz dodatkowo adiuwanty, substancje zabezpieczające przed
zmywaniem przez deszcz oraz takie dodatki, jak emulgatory i dyspersanty, utrzymujące jednorodność cieczy roboczej. Zapewnia to równomierne pokrycie opryskiwanych części roślin oraz szybkie i efektywne działanie.

ALGI

AZOT

MIEDŹ

BOR

MAGNEZ

SIARKA

FOSFOR

POTAS

ŻELAZO

Zwiększają wytrzymałość na
stresy środowiskowe, regulują
tempo podziałów komórkowych,
a także, dzięki hamowaniu rozkładu białek, wpływają na opóźnienie procesu starzenia roślin.

Jeden z najważniejszych makroelementów, odpowiedzialny za
prawidłowy wzrost i rozwój
roślin. Jego brak powoduje jasnozielone zabarwienie roślin, ograniczony wzrost, słabe rozkrzewienie i małą liczbę rozgałęzień.

Wpływa na odporność, przeciwdziała wyleganiu poprzez wzmocnienie ściany komórkowej, poprawia wykorzystanie azotu i parametry jakościowe plonu. Niedobór powoduje m.in. więdnięcie
liści, ograniczenie wzrostu roślin.

MANGAN

MOLIBDEN

CYNK

Bierze udział w tworzeniu korzeni
bocznych
oraz
biosyntezie
kwasów tłuszczowych. Wpływa
również na fotosyntezę. Niedobory są widoczne na starszych
liściach.

Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu przemiany azotu
i fosforu. Odgrywa istotną rolę
w fotosyntezie, jego obecność
umożliwia rozpoczęcie procesu
w niższych temperaturach.

Oddziałuje na prawidłowy rozwój
systemu korzeniowego, reguluje
procesy enzymatyczne syntezy
białek. Niedobór uwidacznia się
w postaci jasnozielonych przebarwień pomiędzy nerwami liści
i zmniejszeniem wzrostu roślin.

Składnik w dużej mierze odpowiedzialny za proces zapylenia
oraz prawidłowego rozwoju
części generatywnych. Wzmacnia i stabilizuje ściany komórkowe.
Z uwagi na małą mobilność
składnika, jego niedobory są
widoczne
na
najmłodszych
częściach roślin. Płodność pyłku
zostaje obniżona, a proces zapylenia osłabiony, w wyniku czego
osiągany plon jest dużo mniejszy.
Podział komórek ulega zahamowaniu, a wzrost roślin spowolnieniu.

Główny
składnik
chloroﬁlu,
odpowiada za transport, syntezę
oraz
magazynowanie
białek
i węglowodanów. Pełni rolę
aktywatora wielu enzymów,
wzmacnia ściany komórkowe,
bierze udział w gospodarce
wodnej rośliny.
Objawy niedoboru występują
najczęściej
na
najstarszych
liściach w postaci chlorotycznych
przebarwień.
Nieuzupełnienie
składnika prowadzi do martwicy
tkanek.

Jeden z ważniejszych składników
podczas procesu biosyntezy
białek, wpływa na wykorzystanie
azotu przez rośliny. Aktywuje
również enzymy związane z przemianą kwasów tłuszczowych.
Niedobór siarki objawia się
chlorotycznymi
plamami
na
powierzchni liści. W uprawie
rzepaku niedobór siarki w okresie
kwitnienia może doprowadzić do
nieprawidłowego
zawiązania
łuszczyn i nasion, przez co
zmniejsza się uzyskany plon.

Wykazuje
pozytywny
efekt
w procesie krzewienia się zbóż
i rozwoju systemu korzeniowego
wszystkich roślin uprawnych.
Wzmacnia tkanki mechaniczne,
przez co rośliny są bardziej
odporne na niekorzystne czynniki
zewnętrzne, m.in. przymrozki.
Prawidłowe zaopatrzenie w fosfor powoduje równomierne
dojrzewanie
nasion,
które
charakteryzują
się
wyższą
jakością. Braki tego składnika
objawiają się zahamowaniem
wzrostu łodyg i liści oraz
słabszym krzewieniem.

Podnosi poziom białka przez
udział w procesie jego syntezy,
aktywuje wiele enzymów. Zwiększa odporność na wiele patogenów i szkodników. Prawidłowe
zaopatrzenie w potas reguluje
gospodarkę wodną rośliny, ogranicza stres wywołany suszą.
Rośliny są bardziej odporne na
wyleganie. Objawy niedoboru
widoczne są w postaci braku
turgoru, rośliny wyglądają jakby
były zwiędnięte, później następuje spowolnienie wzrostu, a brzegi
liści przybierają jasnozieloną
barwę.

Pełni istotną funkcję w procesie
fotosyntezy, a także w procesach
oddychania na poziomie komórkowym.
Objawem niedoboru żelaza jest
chloroza liści w postaci przebarwień pomiędzy nerwami. Późniejszym efektem może być zahamowanie wzrostu młodych pędów.
Dostarczenie dolistne jest najbardziej efektywną formą uzupełnienia braków żelaza i daje najszybsze efekty.

SKŁADNIKI POKARMOWE % (m/m) (g/l)

SKŁADNIKI POKARMOWE % (m/m) (g/l)

Azot całkowity

N

8,500% = 100 g/l

Azot całkowity

N

Pięciotlenek fosforu rozp.
w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i wodzie

P 2O 5

3,400% = 40 g/l

Tlenek magnezu

MgO 1,8% = 25 g/l

Pięciotlenek fosforu rozp. w wodzie P2O5

3,400% = 40 g/l

Tlenek potasu rozp. w wodzie

6.000% = 70 g/l

K2O

Trójtlenek siarki

5,7% = 75 g/l

Mg

1,1% = 15 g/l

SO3

5,5% = 72,5 g/l

S

2,2% = 29 g/l

Bor rozp. w wodzie

B

4,600% = 60 g/l

Mangan rozp. w wodzie

Mn

1,100% = 15 g/l

Molibden rozp. w wodzie

Mo

0,150% = 2 g/l

SKŁADNIKI POKARMOWE % (m/m) (g/l)
P2O5

29,3 % = 430 g/l

Pięciotlenek fosforu rozp. w wodzie P2O5

29,3 % = 430 g/l

Tlenek potasu rozp. w wodzie

6,5% = 95 g/l

Pięciotlenek fosforu rozp.
w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i wodzie

K 2O

Miedź rozp. w wodzie

Cu

1,000% = 15 g/l

Miedź schelatowana przez EDTA

Cu

1,000% = 15 g/l

Żelazo rozp. w wodzie

Fe

0,300% = 5 g/l

Żelazo schelatowane przez EDTA

Fe

0,300% = 5 g/l

Bor rozp. w wodzie

B

0,020% = 0,2 g/l

Miedź rozp. w wodzie

Cu

0,100% = 1 g/l

Miedź schelatowana przez EDTA

Cu

0,100% = 1 g/l

Mangan rozp. w wodzie

Mn

0,110% = 1,3 g/l

Mangan rozp. w wodzie

Mn

1,400% = 20 g/l

Mangan schelatowany przez EDTA

Mn

0,110% = 1,3 g/l

Mangan schelatowany przez EDTA

Mn

1,400% = 20 g/l

Molibden rozp. w wodzie

Mo

0,003% = 0,03 g/l

Cynk rozp. w wodzie

Zn

1,000% = 15 g/l

Cynk rozp. w wodzie

Zn

0,060% = 0,7 g/l

Cynk schelatowany przez EDTA

Zn

1,000% = 15 g/l

Cynk schelatowany przez EDTA

Zn

0,060% = 0,7 g/l

