
NAWOZY DOLISTNE OSD
WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI



WYSOKIE I ZDROWE PLONY

WYSOKIE STĘŻENIE SKŁADNIKÓW

Nawozy OSD zapobiegają, ograniczają i niwelują skutki niedoborów mikro- i makroskładników 
pokarmowych, wywoływane najczęściej: 

• brakiem odpowiedniej ilości składników pokarmowych w glebie,  
• okresami stresowymi, niesprzyjającymi uprawom, np. niskimi temperaturami, suszami, 

ulewnymi deszczami, nieodpowiednim pH gleby,
• okresami zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe (czas bardzo intensyw-

nego wzrostu wegetatywnego).

Dzięki stosowaniu nawozów dolistnych OSD, Twoje uprawy są dobrze odżywione, zdrowsze  
i w efekcie dają wyższy plon.  

Aby osiągnąć zamierzony efekt, należy dostarczyć roślinie odpowiednią ilość składników 
pokarmowych. Stosowanie produktów o zbyt niskim stężeniu mikro- bądź makroelementów 
może narazić Cię na straty. Nawet jeżeli w porę zauważysz brak efektów i wykonasz ponowny 
oprysk, Twoja uprawa może już nie odzyskać wigoru i plony będą znacznie niższe niż gdybyś 
dostarczył jej niezbędne składniki pokarmowe w odpowiednim czasie. 

Warto zainwestować w nawozy OSD. Gwarantują Twojej uprawie optymalne dawki właści-
wych składników pokarmowych, a Tobie - wysokie plony i zwrot kosztów. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Do produkcji nawozów OSD używane są jedynie surowce o najwyższej jakości, bez meta-
li ciężkich i innych substancji toksycznych, dzięki temu produkt finalny cechuje najwyższa  
jakość, gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa. 

Nawozy OSD zawierają mikroskładniki w postaci chelatów, dzięki czemu są szybciej wchła-
niane i  transportowane w roślinie, a także w całości wykorzystywane. To dzięki temu możesz 
obserwować szybkie i efektywne działanie nawozu pomimo niewielkiej dawki. 

Makroskładniki zawarte w nawozach OSD występują w postaci soli. Ze względu na duże  
zapotrzebowanie roślin na te elementy, jest to najbardziej korzystne rozwiązanie.

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA

SKUTECZNE W KAŻDYCH WARUNKACH

Nawozy OSD skomponowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie. Zauważyłeś 
na swojej uprawie braki stresogennych mikroskładników - wybierz jeden ze składów mikroele-
mentowych. Potrzebujesz rozwiązań uzupełniających makroskładniki - sięgnij po kompozycje 
makroelementowych nawozów OSD, z przewagą fosforu i potasu oraz uniwersalnym skła-
dem o zbilansowanym stosunku NPK.

Możesz nie tylko zestawiać ze sobą poszczególne produkty z serii OSD tak, aby dostarczyć 
roślinom niezbędnych w danym momencie składników pokarmowych, ale także mieszać na-
wozy OSD z fungicydami, insektycydami czy regulatorami.

Twoja roślina jest w pełni odżywiona, a Ty oszczędzasz czas i pieniądze. 

Nawozy dolistne OSD to najszybszy i najskuteczniejszy sposób uzupełnienia składników po-
karmowych oraz poprawy kondycji roślin, bo tempo i stopień ich wykorzystania przez rośliny 
są większe niż po nawożeniu doglebowym. Jest to szczególnie ważne w okresach ograni-
czonej aktywności systemu korzeniowego. Okresy te występują w momencie intensywnego 
wzrostu rośliny, kiedy pobieranie elementów pokarmowych z gleby jest zbyt wolne, lub w sytu-
acjach stresowych, takich jak susze, zbyt niskie temperatury, nieprawidłowy odczyn pH gleby, 
kiedy odżywianie korzeniowe jest utrudnione.  

SZYBKO WIDOCZNE EFEKTY

Skład chemiczny Nawozów OSD to efekt współpracy naukowców i praktyków. Znając naj-
poważniejsze problemy z efektywnym nawożeniem upraw, opracowaliśmy składy bogate nie 
tylko w najlepszej jakości chelaty i sole składników pokarmowych, ale także w substancje 
niezbędne do ich prawidłowego dostarczenia roślinie.

Dzięki temu, szybko po podaniu nawozów OSD, możesz zaobserwować poprawę wyglądu  
Twojej uprawy i mieć pewność, że zastosowałeś odpowiedni środek. Efekt długofalowy to 
wyższe plony o lepszych parametrach jakościowych.



SKŁADNIKI 
POKARMOWE %

OSD 
Mineral

OSD 
Potas

OSD 
Fosfor

OSD 
Mikro Zboże

OSD 
Mikro Kukurydza

OSD 
Mikro Rzepak

OSD 
Bor

OSD 
Cynk

Azot całkowity N 19,50% 10,00% 12,00% 10,00% 1,8% 2,1% 1,80% 9,00%

Pięciotlenek fosforu P205 20,50% 10,00% 53,00% – – – – –

Tlenek potasu K20 20,50% 39,00% 5,00% – – – – –

Siarka SO3 – 4,70% – 30,00% 12,3% 29,00% 5,30% –

Wapń* CaO – – – – – – –

Magnez MgO – – – 7,00% 3,50% 11,50% – 3,10%

Bor B 0,03% 0,02% 0,03% – 2,00% 8,00% 16,00% –

Miedź* Cu 0,07% 0,06% 0,06% 1,00% 0,50% 0,10% – –

Żelazo* Fe 0,14% 0,14% 0,13% 0,10% – 0,25% – –

Mangan* Mn 0,07% 0,08% 0,07% 2,00% 3,00% 1,20% – –

Molibden Mo 0,01% – 0,01% 0,02% 0,01% 0,10% – –

Cynk* Zn 0,07% 0,06% 0,06% 0,30% 6,00% 0,25% – 10,00%**

Nawóz dolistny o najbar-
dziej uniwersalnym za-
stosowaniu, pokrywają-
cy zapotrzebowanie na 
podstawowe składniki 
odżywcze (NPK) i mi-
kroelementy. Kierowany 
do wszystkich upraw 
rolniczych, tam gdzie 
potrzebne jest szybkie 
uzupełnienie składników 
i tym samym poprawa 
kondycji roślin upraw-
nych.

Producent: Yara Poland Producent: Yara Poland Producent: Yara Poland Producent: Adob Producent: Adob Producent: Adob Producent: Adob Producent: Adob

Dolistny nawóz mineral-
ny NPK + siarka i mikro-
elementy o zwiększonej 
zawartości potasu. Pra-
widłowe zaopatrzenie 
roślin w ten składnik po-
prawia gospodarkę wod-
ną (większa odporność 
na suszę), odporność na 
mróz i choroby roślin.

Dolistny  nawóz  mineral-
ny NPK + mikroelementy 
o wysokiej zawartości 
fosforu. Polecany do 
wszystkich upraw rol-
niczych, szczególnie  
w okresach obniżonej  
temperatury,  kiedy  zdol-
ność pobierania tego 
składnika z  gleby  znacz-
nie maleje  i  pojawiają  
się niedobory fosforu  
w tkankach roślin.

Nawóz zawierający azot 
i mikroelementy zbi-
lansowane szczególnie 
dla potrzeb roślin zbo-
żowych. Uzupełnienie 
mikroelementów jest 
bardzo ważne, ponie-
waż o wysokości plonu 
decyduje ten składnik, 
który znajduje się w mi-
nimum w stosunku do 
potrzeb, nawet jeśli są 
one względnie nieduże.

Nawóz zawierający dużą 
ilość cynku, siarki, nada-
jący się do odżywiania 
roślin kukurydzy, ziem-
niaka, soi, roślin strącz-
kowych, słonecznika. 
Zawierający również bor, 
miedź, mangan, molib-
den i magnez.

Nawóz zawierający mi-
kroelementy (Mg, B, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn) + siarkę, 
składniki zbilansowa-
ne dla potrzeb rzepaku, 
buraków cukrowych 
i wszystkich roślin,  
w uprawie których nie-
zbędne jest uzupełnie-
nie siarki, magnezu, boru  
i innych mikroelemen-
tów.

Dolistny nawóz mineral-
ny zawierający bor i siar-
kę. Oba te składniki są 
pierwiastkami deficyto-
wymi w glebie. Techno-
logia uprawy wielu roślin 
(np. rzepak, buraki cukro-
we) nie istnieje bez ich 
uzupełniania dolistnego.

Płynny nawóz zawie-
rający cynk, magnez  
i azot. Polecany głównie  
w uprawie kukurydzy, ale 
również w buraku cukro-
wym czy ziemniaku. Wy-
soka zawartość cynku 
skutecznie eliminuje bra-
ki tego mikroelementu.

*składnik schelatowany przez EDTA    **w postaci soli

WYBIERZ OPTYMALNY ZESTAW
NA SWOJE POLE



OSD
Mineral

OSD
Potas

OSD
Fosfor

OSD
Mikro Zboże

OSD
Mikro Kukurydza

OSD
Mikro Rzepak

OSD
Bor

OSD
Cynk

stosowanie kg/ha stosowanie kg/ha stosowanie kg/ha stosowanie kg/ha stosowanie kg/ha stosowanie kg/ha stosowanie kg/ha stosowanie l/ha

ZBOŻA
od początku  
krzewienia do  
pojawienia się liścia 
flagowego 

2 × 2–3
interwencyjnie  
po wystąpieniu  
niedoborów potasu 

2 × 2–3 interwencyjnie przy 
niedoborze fosforu 2 × 2–3

jesień:
od fazy 3 liści

2 - - - - - - - -wiosna:
pełnia krzewienia

strzelanie 
w źdźbło

BURAK CUKROWY od fazy 4–6 liści  
do zwarcia  
międzyrzędzi 

2 × 2–3
interwencyjnie  
po wystąpieniu  
niedoborów potasu 

2 × 2–3
interwencyjnie przy 
niedoborze fosforu 
od fazy 4 liści

2 × 2–3

od fazy 4–6 liści

2 - -

od fazy 4–6 liści 3
przed zwarciem 
międzyrzędzi 2 × 2–4 przed zwarciem 

międzyrzędzi 1–3
przed zwarciem 
międzyrzędzi

przed zwarciem 
międzyrzędzi 3

KUKURYDZA
od fazy 3 liści  2 × 2–3

interwencyjnie  
po wystąpieniu  
niedoborów potasu

2 × 2–3 od fazy 3 liści  
(spadki temp. gleby) 2 × 2–3 faza 5–8 liści 3

faza 4–5 liści 2 w fazie 5–8 liści  
w celu jednocze-
snego uzupełnie-
nia boru, siarki 
i magnezu

3 w fazie 6–7 liści 1 × 1,5 faza 6–9 liści 2–4

faza 6–9 liści 2

ZIEMNIAK
od początku  
kwitnienia 2 × 2–3

na 4–6 tygodni przed 
planowanym zbiorem 
(dawka poprawiająca 
jakość)

2 × 2–3 od fazy 3 liści  
(spadki temp. gleby) 2 × 2–3 przed 

kwitnieniem 2x 2 Przed kwitnieniem 
2x 2 przed  

kwitnieniem 2 × 2

przed 
kwitnieniem

1 x 1 3 tygodnie po 
wschodach 2–4

po kwitnieniu

ROŚLINY STRĄCZKOWE
- - - - od fazy 3 liści  

(spadki temp. gleby) 2 × 2–3 - - do kwitnienia 2 przed  
kwitnieniem 2 × 2

przed 
kwitnieniem

1 x 1 - -

po kwitnieniu

SŁONECZNIK od fazy 4–6 liści 
do tworzenia się 
koszyczków

2 × 2–3 - - - -

faza 4–6 liści 2 faza 4–6 liści 2 faza 4–6 liści 2
do fazy tworzenia 
się koszyczków 2 × 1,5 - -

faza tworzenia się 
koszyczków 2 faza tworzenia się 

koszyczków 2 faza tworzenia  
się koszyczków 2

RZEPAK

od fazy 4 liści  
do fazy zwartego 
zielonego pąka  

2 × 2–3
interwencyjnie  
po wystąpieniu  
niedoborów potasu 

2 × 2–3 interwencyjnie przy 
niedoborze fosforu 2 × 2–3 - - - -

jesień: na 3 
tygodnie przed 
spoczynkiem 
zimowym

2

jesień: na 3 
tygodnie przed 
spoczynkiem 
zimowym

1 × 1,5

- -wiosna: po rusze-
niu wegetacji 3

jesień: na 3 tyg. 
przed spoczyn-
kiem zimowym

2–4

w fazie zwartego 
zielonego pąka 2 w fazie zwartego 

zielonego pąka

DAWKOWANIE



KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TWOICH UPRAW

GDZIE KUPIĆ? DOŁĄCZ DO NAS

i sklepach partnerskich Agreo
www.agreo.pl

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

NAWOŻENIE
RZEPAKU

OSD MINERAL

OSD FOSFOR

OSD POTAS

OSD BOR

OSD MIKRO RZEPAK

Zbilansowana dawka NPK i mikroelementów  
podczas intensywnego wzrostu.

Fosfor i potas – wpływają na zawartość tłuszczu w nasionach,  
na rozwój liści i liczbę rozgałęzień.

Bor – odpowiedzialny za kwitnienie,
wykształcanie łuszczyn.

Siarka – wpływa na zawartość tłuszczu w nasionach, odpowiada za 
prawidłowe kwitnienie.

NAWOŻENIE
ZIEMNIAKA

OSD FOSFOR

OSD BOR

OSD MINERAL

OSD MIKRO ZBOŻE

OSD CYNK

OSD POTAS

Rozwój korzeni, szybszy rozwój i dojrzewanie, większa odporność  
na uszkodzenia mechaniczne i choroby, lepsza przydatność do przechowywania

Bor – bierze udział w syntezie węglowodanów, rozwoju stożków
wzrostu, zwiększa odporność na stresy.

Nawóz ten dostarcza nie tylko makroskładniki (NPK), ale również 
mikroskładniki niezbędne do rozwoju (Cu, Fe, Mn, Mo).

Siarka zwiększa zawartość białka, polepsza smakowitość bulw
oraz zwiększa odporność na choroby.

Cynk odpowiada za wzrost i rozwój, a jego braki powodują karłowacenie
roślin, uczestniczy także w syntezie skrobi.

Potas zwiększa udział bulw dużych w plonie, odporność na choroby, 
trwałość przechowalniczą oraz właściwości technologiczne.

NAWOŻENIE
ZBÓŻ

OSD MIKRO ZBOŻE

OSD MINERAL

OSD POTAS

OSD FOSFOR

Siarka aktywuje enzymy, bierze udział w syntezie aminokwasów,
warunkuje prawidłowe pobieranie azotu.

Zbilansowana dawka NPK i mikroskładników
pozwala zoptymalizować wzrost roślin.

Brak potasu wpływa na ograniczenie pobierania azotu,  
co w konsekwencji obniża plon.

Fosfor wpływa na prawidłowy wzrost systemu korzeniowego
i tkanki mechanicznej, ograniczając wyleganie.

NAWOŻENIE
KUKURYDZY

OSD POTAS

OSD MIKRO KUKURYDZA

OSD FOSFOR

OSD MINERAL

OSD BOR

OSD CYNK

Potas to prawidłowa gospodarka wodna i transport asymilatów – jego brak 
to niewykształcone  kolby i ziarniaki.

Idealnie zbilansowana dawka cynku  
i innych mikroelementów.

Fosfor jest niezbędny do rozwoju systemu korzeniowego  
i wykształcania ziarna.

Zbilansowana dawka NPK i mikroelementów  
podczas intensywnego wzrostu.

Bor to synteza skrobi, a tym samym prawidłowy rozwój kolb  
i wypełnienie ich ziarniakami.

Cynk to synteza białek, fotosynteza, płodność pyłku, większa odporność na 
suszę, efektywne wykorzystanie azotu.


