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Ogród 2001

Ogród 2001 Uniwersalny
• zawiera kompletny zestaw makroskładników i mikroelementów pokarmowych,
• zapewnia optymalne warunki rozwoju i owocowania roślin,
• ze względu na niską zawartość chloru korzystnie wpływa na jakość warzyw i owoców,

Uniwersalny

• poprawia właściwości biologiczno – chemiczne gleby,
• poprawia zimotrwałość.
Granulacja nawozu oraz odpowiednia forma zawartych składników gwarantują długotrwałe działanie.

NPK (MgS) 9,3-5-9,3-(3-39)
z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Zasady stosowania
Nawóz może być stosowany przedsiewnie lub pogłównie. Zaleca się równomierny rozsiew nawozu na całej
powierzchni przeznaczonej pod warzywa. Pod drzewa i krzewy owocowe nawóz należy rozsypać w promieniu większym niż zasięg korony. W miarę możliwości należy wymieszać go z glebą. Nie należy stosować
nawozu na mokre liście.

Nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chlorków

Przeznaczenie

Roślina

Dawka

Warzywa w uprawie gruntowej
W dwóch częściach:
1/2 dawki przed siewem lub sadzeniem i 1/2 pogłównie

9,0 - 22,0

Fasola, Groch, Rzodkiewka
Jednorazowo przed siewem

4,5 - 5,5

Truskawki
Jednorazowo po zbiorach

3,5 - 8,0

Porzeczki, Agrest
W dwóch częściach: 2/3 dawki wiosną i 1/3 po zbiorach

9,0 - 18,0

Maliny
W dwóch częściach: 2/3 dawki wiosną i 1/3 po zbiorach

8,0 - 14,0

Młode drzewa owocowe (na drzewo)
W dwóch częściach:
1/2 dawki po zbiorach lub wczesną wiosną
I 1/2 w dwa tygodnie po kwitnieniu

0,6 - 1,2

Stare drzewa ( na drzewo)
W dwóch częściach:
1/2 dawki po zbiorach lub wczesną wiosną
I ½ w dwa tygodnie po kwitnieniu

1,2 - 2,4

OGRÓD 2001 UNIWERSALNY przeznaczony jest do nawożenia warzyw oraz drzew i krzewów owocowych.

Właściwości
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9,3%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

4,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

9,3%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego

39,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,03%

boru (B)

0,12%

miedzi (Cu)

0,18%

żelaza (Fe)

0,18%

manganu (Mn)

0,01%

molibdenu (Mo)

0,03%

cynku (Zn)

Nawozy do Sadu

Zalecane dawki nawozu (kg/ar)

Po nawożeniu obornikiem dawkę roczną można zmniejszyć do połowy. Jednorazowa dawka nawozu przy nawożeniu pogłównym nie powinna przekroczyć 80g/m2

Nawozy pod każdą uprawę!
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Stosowanie Dolomitu:

Dolomit

• likwiduje kwasowość gleby,
• poprawia strukturę gleby (gruzełkowatość),
• działa jako „starter” uwalniając zawarte w glebie składniki pokarmowe,
• w pełni zaspokaja zapotrzebowanie roślin na wapń i magnez,
• poprawia wzrost, wigor i zdrowotność roślin oraz zwiększa ich plonowanie,
• ułatwia przemieszczanie się związków mineralnych w roślinie, stymuluje rozwój systemu
korzeniowego,
• poprawia rozkład resztek słomy i obornika tworząc próchnicę,
• zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym,
• przeciwdziała występowaniu chorób fizjologicznych związanych z niedoborem wapnia
(gorzka plamistość podskórna jabłek, sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidorów).

Sposób i terminy stosowania nawozu

Nawozy do Sadu

DOLOMIT można stosować latem, jesienią po zbiorach ( terminy optymalne) lub wiosną pod uprawy
przedsiewne ( termin dopuszczalny), najlepiej 3-4 tygodnie przed planowanym wysiewem nasion lub
sadzeniem roślin oraz przed zastosowaniem innych nawozów. Po wysianiu nawóz należy wymieszać z glebą
na głębokość ok. 20 cm. Pod kątem likwidacji kwasowości gleby nawożenia DOLOMITEM należy powtarzać
w odstępach 2-3 letnich.

Dawki nawozu t/ha
W zależności od uprawianej rośliny i zasobności gleby w magnez. DOLOMIT
stosuje się w następujących ilościach:

Przeznaczenie
Dolomit jest popularnym nawozem przeznaczonym do stosowania w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, szczególnie na glebach bardzo kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych, o niskiej zasobności w magnez i wapń. Nawóz efektywnie doprowadza glebę do optymalnych wartości pH neutralizując
kwasowość gleby. Oprócz działania odkwaszającego Dolomit jest cennym nawozem zawierającym wapń
i magnez w ilościach gwarantujących produkcję „zdrowej żywności”.

Właściwości
min.
45,0%

Tlenek magnezu (MgO) całkowity + tlenek wapnia (CaO) całkowity, % (m/m)

min.
15,0%

W tym: tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)

Rodzaj Gleby

Dawka nawozu (t/ha)

Gleby bardzo lekkie

1-2

Gleby lekkie

2-3

Gleby średnie

3-4

Gleby ciężkie

4-5

Po wymieszaniu z glebą składniki pokarmowe zawarte w nawozie będą uwalnianie stopniowo w czasie
sezonu wegetacyjnego, bez ryzyka szybkiego wymycia poza zasięg systemu korzeniowego.

Poprawia jakość warzyw i owoców
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Nawozy pod każdą uprawę!
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Ogród 2001

pod truskawki i maliny

0,05%

miedzi (Cu)

0,2%

żelaza (Fe)

0,05%

manganu (Mn)

0,005%

molibdenu (Mo)

0,03%

cynku (Zn)

NPK (CaMgS) 9-9-15-(5-2-26)
z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Nawozy do Sadu

Nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chlorków
OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY wyprodukowany jest na bazie: siarczanu amonu, mocznika,
fosforytów częściowo rozłożonych, siarczanu potasu, siarczanu magnezu i mikroskładników pokarmowych.
Jego podstawowe zalety to:
• niska zawartość chloru – w przypadku owoców i warzyw niezbędny czynnik korzystnie wpływający
na ich jakość,

Przeznaczenie

• optymalnie dobrana zawartość makroelementów i mikroskładników pokarmowych,

OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY jest specjalistycznym nawozem ogrodniczym
przeznaczonym do nawożenia truskawek, malin, drzew i krzewów owocowych oraz warzyw.

• wysoki stopień wykorzystania azotu znajdującego się w nawozie w postaci wolno i szybko działającej
(mocznik i siarczan amonu),
• zawartość magnezu w postaci siarczanowej.

Właściwości
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9,0%

azotu (N) całkowitego, w tym: 4% azotu w formie amonowej i 5% azotu w formie amidowej

9,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

15,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

5,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

2,0%

magnezu (MgO) całkowitego

26,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,02%

boru (B)

Siarczan Potasu – poprawia jakość wysokowartościowych upraw i ich plonów, w szczególności
owoców, warzyw, tytoniu, a także roślin ozdobnych,
wzmaga pobieranie fosforu oraz mikroskładników
pokarmowych, a zwiększa odporność na suszę,
mróz, owady i choroby.

uczestniczy w wytwarzaniu witaminy A, zapobiega
przedwczesnemu opadaniu liści i występowaniu
plamistości.
Wapń – zwiększa rozmiar owoców, ich jędrność
i wybarwienie, poprawia własności przechowalnicze, zmniejsza wrażliwość owoców na transport,
ogranicza występowanie chorób przechowalniczych
tj. gorzkiej plamistości podskórnej i suchej zgnilizny
wierzchołkowej pomidorów.

Siarczan Magnezu – wpływa korzystnie na wielkość i wybarwienie owoców, nadaje im aromat oraz
ogranicza nadmierne gromadzenie się azotanów,

Nawozy pod każdą uprawę!
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Nawożenie truskawek

Nawożenie drzew owocowych

Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, w miarę możliwości mieszając go z glebą. W nawożeniu
pogłównym nie należy stosować nawozu na mokre liście.

Zaleca się jednorazowy wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości
należy go zmieszać z ziemią i podlać.

Łączne dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY (g/m2)

Dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY (g/m2)

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
wysoka
średnia
niska

- przed założeniem

35

45

55

- pierwszy rok uprawy

30

40

50

- kolejna lata uprawy

25

35

45

W przypadku nawożenia owocujących plantacji truskawki, dawkę należy podzielić na 2 części: 2/3 planowanej dawki nawozu należy zastosować wczesną wiosną, natomiast 1/3 po zbiorach owoców, nie później jednak
niż na początku sierpnia. Wiosenne nawożenie zapewnia odpowiedni przyrost sytemu korzeniowego (fosfor), wzrost wegetatywny roślin (azot), regulację gospodarki wodnej oraz umożliwia przyswajanie składników
pokarmowych w kolejnych fazach wzrostu roślin (potas). Nawożenie po zbiorach należy zastosować w miarę
szybko, gdyż głównie ono decyduje o wielkości plonu w roku następnym.

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
wysoka
średnia
niska

Sady młode (1-3 letnie)

35

45

55

Sady owocujące (od 4 roku)

40

50

60

Przy pojedynczych drzewach owocowych, dawki pod jedno drzewo wynoszą: od 100-150 g pod młode drzewa
owocowe (1-3 lata) oraz od 300-400 g pod stare drzewa owocowe (4 lata i więcej).

Nawożenie warzyw
Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie
należy stosować go na mokre liście.

Dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY (g/m2)

Nawożenie malin i krzewów jagodowych
Zaleca się jednorazowy wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości
należy go zmieszać z ziemią i podlać.

Dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY (g/m2)
Uprawa

Uprawa:
Wszystkie gatunki sadów

Nawozy do Sadu

Uprawa: Plantacja truskawki

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
wysoka
średnia
niska

Plantacje maliny

50

60

70

Plantacje porzeczki i agrestu

45

55

65

Uprawa

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
wysoka
średnia
niska

Groch, fasola, cebula, por, ogórek

50

60

70

Kapusta pekińska i głowiasta, kalafior,
pomidor, papryka, marchew, seler

60

70

80

Przy pojedynczych krzewach jagodowych (porzeczka, agrest, borówka) dawki wyglądają następująco: 60-80 g
przy sadzeniu, 80-120 g w roku następnym oraz 120-150 g w latach kolejnych.
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WAP MAG

WAP MAG Z MIKROELEMENTAMI:
• Odkwasza glebę – zastosowany jesienią lub wiosną w dawce odpowiedniej dla wapnia i magnezu
w postaci węglanowej,
• Poprawia strukturę gleby,

z mikroelementami

• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego,

CaMgS 28-16-10
z B, Cu, Mo, Zn

• Ułatwia ruszenie wegetacji wiosną, poprawia wykorzystanie innych składników pokarmowych,

• Zabezpiecza potrzeby nawożonych roślin w zakresie wapnia, magnezu, siarki i mikroskładników
pokarmowych,

• Korzystnie wpływa na jakość owoców i warzyw.

Opakowanie

Liczba opakowań na palecie

Waga palety

10 kg

100

1t

25 kg

40

1t

Nawozy do Sadu

Transport

Przeznaczenie
Uniwersalny nawóz wapniowo-magnezowy do nawożenia i odkwaszania.

Właściwości
28%

wapnia (CaO) całkowitego

16%

magnezu (MgO) całkowitego

10%

siarki (SO₃) całkowitej

0,1%

boru (B) całkowitego

0,1%

miedzi (Cu) całkowitej

0,012%
0,1%

12

molibdenu (Mo) całkowitego
cynku (Zn) całkowitego

Nawozy pod każdą uprawę!
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Bontar

Nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chlorków

NPK (CaMgS) 3-9-15-(5-4-30)

worek

25 kg

Zasady stosowania

Nawozy do Sadu

W uprawie ziemniaków jadalnych nawóz można stosować zarówno przedsiewnie jak i pogłównie pod któryś
z zabiegów pielęgnacyjnych. Na plantacjach warzyw nawóz należy wymieszać z glebą na głębokość ok. 10
cm. Większość warzyw uprawianych w warunkach polowych wrażliwa jest na chlor w początkowym okresie
wzrostu - w stadium kiełkowania i rozsady. Dlatego nawóz zalecany jest do stosowania zarówno przed
siewem nasion, sadzeniem rozsady jak i we wczesnym nawożeniu pogłównym. W sadach i szkółkach drzew
nawóz należy równomiernie rozprowadzić wokół drzewa lub krzewu. Warunkiem skuteczności tego zabiegu
jest wymieszanie nawozu z glebą lub nawodnienie plantacji

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

Przeznaczenie
BONTAR jest wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, wyprodukowanym na bazie częściowo rozłożonych miękkich fosforytów z dodatkiem siarczanów – potasu, amonu i magnezu.
Zalecany jest do stosowania pod rośliny wrażliwe na chlor, takie jak ziemniaki, chmiel, tytoń, do nawożenia
drzew i krzewów owocowych, a także pod wszystkie warzywa nietolerujące wysokiego stężenia chloru
w całym okresie wegetacji, tj. fasolę, groch, cebulę, cykorię, ogórki i sałatę.

Właściwości

Dawka
W zależności od zasobności gleby w fosfor i potas

Ziemniaki jadalne

300 - 400

Drzewa i krzewy owocowe

200 - 400

Szkółki drzew iglastych

200 - 600

Tytoń

300 - 400

Fasola i Groch

300 - 800

Cebula

200 - 600

Truskawki

200 - 300

Maliny

200 - 300

3,0%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

9,0%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

Kapusta

400 - 800

15,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

Marchew

200 - 400

5,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

Pomidory

200 - 400

4,0%

magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

30,0%

14

Uprawiane rośliny

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

Nawozy pod każdą uprawę!
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Bontar B

34,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,13%

boru (B) całkowitego

Optymalne zestawienie podstawowych i drugorzędowych składników pokarmowych oraz siarczanowe
formy potasu i magnezu (co najmniej 65% deklarowanego MgO występuje w postaci siarczanowej, rozpuszczalnej w wodzie) zapewniają odpowiedni wzrost roślin, poprawiają jakość plonów (smak, wygląd i zapach)
oraz zwiększają odporność na suszę, mróz i choroby.
Siarczan Potasu – poprawia jakość wysokowartościowych upraw i ich plonów, w szczególności
owoców, warzyw, tytoniu a także roślin ozdobnych;
wzmaga pobieranie fosforu oraz mikroskładników
pokarmowych; zwiększa odporność na suszę, mróz,
owady i choroby.

worek

25 kg

i wybarwienie, poprawia własności przechowalnicze, zmniejsza wrażliwość owoców na transport,
ogranicza występowanie chorób przechowalniczych
t.j. gorzkiej plamistości podskórnej jabłek i suchej
zgnilizny wierzchołkowej pomidorów.
Bor – reguluje prawidłowy wzrost organów generatywnych (słupek, pylniki, pyłek) oraz najmłodszych
części pędów i korzeni, wpływa dodatnio na procesy
związane z kwitnieniem, zapłodnieniem, zawiązywaniem nasion, z funkcjonowaniem i podziałem
komórek, wpływa dodatnio na gospodarkę wodną
i procesy oddychania oraz właściwy rozwój tkanek
przewodzących (prawidłowa dystrybucja wapnia
w roślinie).

Siarczan Magnezu – wpływa korzystnie na wielkość i wybarwienie owoców, nadaje im aromat oraz
ogranicza nadmierne gromadzenie się azotanów;
uczestniczy w wytwarzaniu witaminy A, zapobiega
przedwczesnemu opadaniu liści i występowaniu
plamistości oraz przebarwieniom igieł.
Wapń – zwiększa rozmiar owoców, ich jędrność

Nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chlorków
Przeznaczenie

Zasady stosowania

BONTAR B jest uniwersalnym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia drzew i krzewów owocowych oraz warzyw w uprawach polowych i pod osłonami.

Zalecane jest stosowanie nawozu przed siewem lub sadzeniem roślin – należy go wymieszać z glebą na głębokość do 15 cm. Nawóz może być wykorzystywany do przygotowywania podłoża w uprawie warzyw i roślin
ozdobnych pod osłonami oraz do posypowego nawożenia pogłównego.

Właściwości
Uniwersalny nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chloru. Zawiera magnez w postaci siarczanowej
i węglanowej

Uprawiane rośliny

Dawka nawozu

Warzywa w uprawach polowych

200 - 800

Truskawki

350 - 600

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

Maliny

400 - 650

6,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

Sady młode (1-3 lat)

350 - 500

4,0%

magnezu (MgO) całkowitego

Sady owocujące

400 - 600

3,0%

magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

Rosliny ozdobne

400 - 600

5,0%

azotu całkowitego (N) w formie amonowej

7,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

16,0%

34,0%

16

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

siarki (SO₃) całkowitej

Nawozy pod każdą uprawę!
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Nawozy do Sadu

NPK (CaMgS) 5-7-16-(6-4-34) z B

Nowość!

Nawozy jesienne

Nawozy

Jesienne

OGRÓD 2001
uniwersalny jesienny
PK(CaMgS) 10-16(10-3-33) z B, Cu, Fe, Zn

• wspomaga procesy drewnienia, chroniąc rośliny przed
przemarznięciem (nie zawiera azotu),

Nowość!

• reguluje gospodarkę wodną (potas),
• stymuluje rozwój systemu korzeniowego (fosfor),
• zwiększa odporność na choroby (siarka),
• ułatwia ruszenie wegetacji wiosną,
• zapewnia wysoki stopień wykorzystania fosforu, potasu
i siarki w wiosenno-letnim sezonie wegetacyjnym.

worek

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

18

www.zchsiarkopol.pl

Nawozy pod każdą uprawę!

10 kg

www.zchsiarkopol.pl

worek

Opakowanie

Liczba opakowań
na palecie

Waga palety

5 kg

200

1t

10 kg

100

1t

5 kg

19

Nowość!

Nawozy jesienne

Nowość!

Nawozy jesienne

OGRÓD 2001
do trawników jesienny

OGRÓD 2001
pod iglaki jesienny

PK(CaMgS) 12-23(6-4-10)

PK(MgS) 9-16(4-33) z B, Cu, Fe, Zn

• zapewnia prawidłowe przygotowanie trawnika

• wspomaga procesy drewnienia, chroniąc rośliny przed

do nadchodzącej zimy,

przemarznięciem,

• reguluje gospodarkę wodną (potas),

• stymuluje rozwój systemu korzeniowego (fosfor),

• stymuluje rozwój systemu korzeniowego (fosfor),

• reguluje gospodarkę wodną (potas),

• zwiększa odporność na choroby (siarka),

• zapewnia zielone wybarwienie, zapobiega brązowieniu

• ułatwia ruszenie wegetacji wiosną,

igieł (magnez w postaci siarczanowej),

• zapewnia wysoki stopień wykorzystania fosforu,

• zwiększa odporność na choroby (siarka),

potasu i siarki w wiosenno-letnim sezonie

• ułatwia prawidłową wegetację w okresie wiosennym

wegetacyjnym.

worek

25 kg

worek

Opakowanie

Liczba opakowań
na palecie

Waga palety

5 kg

200

1t

5 kg

25 kg

20

40

worek

10 kg

1t

Nawozy pod każdą uprawę!

www.zchsiarkopol.pl

worek

Opakowanie

Liczba opakowań
na palecie

Waga palety

5 kg

200

1t

10 kg

100

1t

5 kg
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Bontar Max
NPK (CaMgS) 8-8-20-(4-3-31)
z B, Mn, Mo

31,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,1%

boru (B) całkowitego

0,1%

manganu (Mn) całkowitego

0,006%

molibdenu (Mo) całkowitego

BONTAR MAX zawiera optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Zróżnicowane formy azotu (amonowa i amidowa) zapewniają jego optymalne wykorzystanie. Potas w formie siarczanowej korzystnie wpływa na jakość owoców i warzyw (wielkość, wygląd, kolor, smak, zapach) oraz zwiększa
odporność na suszę, mróz i choroby.

worek

25 kg

Nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chlorków

Nawożenie drzew owocowych

Nawozy do Sadu

Zaleca się wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go
wymieszać z ziemią i podlać.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

Przeznaczenie
BONTAR MAX jest uniwersalnym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia drzew i krzewów
owocowych oraz warzyw w uprawie polowej i pod osłonami. Nawóz może być wykorzystywany do przygotowania podłoża w uprawie warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami oraz do posypowego nawożenia
pogłównego.

Uprawa

Dawka nawozu

Sady młode (1-3 letnie)

350 - 550

Sady owocujące

400 - 600

Przy pojedynczych drzewach owocowych, dawki pod jedno drzewo powinny wyglądać następująco:
0,1 – 0,15 kg pod młode drzewo owocowe (1 – 3 lat) oraz 0,3 – 0,4 kg pod starsze drzewo owocowe
(4 lata i więcej).

Właściwości

22

8,0%

azotu całkowitego (N): w tym 4% (m/m) w formie amonowej i 4% (m/m) w formie aminowej

8,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

20,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

4,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego

31,0%

siarki (SO₃) całkowitej

Nawozy pod każdą uprawę!
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Nawożenie truskawek

Nawozy

Przed założeniem plantacji nawóz należy zastosować na całej powierzchni, mieszając go z glebą
do głębokości 15 cm.

Rolnicze

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Plantacja truskawki

Dawka nawozu

Przed założeniem

350 - 550

Kolejne lata uprawy

350 - 550

Przy nawożeniu owocujących plantacji truskawki dawki należy podzielić na dwie części: 2/3 planowanej dawki
należy zastosować wczesną wiosną, natomiast 1/3 po zbiorach, nie później jednak niż na początku sierpnia.

Nawożenie malin i krzewów jagodowych

Nawozy do Sadu

Zaleca się wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go
wymieszać z ziemią i podlać.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawa

Dawka nawozu

Plantacje maliny

500 - 700

Plantacje porzeczki i agrestu

450 - 650

Przy pojedynczych krzewach jagodowych (porzeczka, agrest, borówka) dawki wyglądają następująco:
60-80 g przy sadzeniu oraz 80 – 120 gramów w latach kolejnych.

Nawożenie warzyw
Nawóz należy zastosować na całej powierzchni, mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie stosować na mokre liście.

pełna oferta na www.zchsiarkopol.pl

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawa

Dawka nawozu

Groch, fasola, cebula, por, ogórek, rzodkiewka

500 - 700

Kapusta pekińska i głowiasta, kalafior, pomidor,
papryka, marchew, seler

600 - 800

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”
TARNOBRZEG sp. z o.o.

24

Nawozy
pod każdą uprawę!
Nawozy pod każdą
uprawę!

www.zchsiarkopol.pl
www.zchsiarkopol.pl
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Superfosfat
prosty

SUPERFOSFAT PROSTY:
• Bardzo niski indeks solny,
• Szybko dostępna, rozpuszczalna w wodzie forma fosforu,
• Duża zawartość wapnia i siarki,
• Zawartość magnezu i mikroskładników pokarmowych występujących w naturalnych fosforytach.

Przeznaczenie

Transport

Uniwersalny nawóz fosforowy do nawożenia wszystkich roślin uprawnych również warzyw, owoców, trawników i roślin ozdobnych.

Opakowanie

Liczba opakowań na palecie

Waga palety

2 kg

250

0,5 t

5 kg

200

1t

Właściwości
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Nawozy do Ogrodu

P(CaS) 19-(20-32)

19%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

93%

fosforu (P₂O₅) w tym fosforanów rozpuszczalnych w wodzie

20%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

32%

siarki (SO₃) całkowitej

Nawozy pod każdą uprawę!
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Siarczan Potasu
Granulowany

SIARCZAN POTASU GRANULOWANY:
• jest najbezpieczniejszą formą potasu podczas kiełkowania i w początkowym okresie rozwoju roślin,
• bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie,
• wysoka zawartość siarki poprawia wykorzystanie azotu i tym samym zwiększa wysokość i jakość
plonu,
• poprawia wybarwienie owoców i warzyw, podnosi ich walory smakowe i zapachowe,
• zwiększa odporność na choroby,

50% K₂O, 45% SO₃

• poprawia gospodarkę wodną,
• ułatwia prawidłową wegetację w okresie wiosennym.

worek

Nawozy do Ogrodu

25 kg

Zasady stosowania
Przeznaczenie
Siarczan Potasu granulowany przeznaczony jest do nawożenia roślin wrażliwych na chlor: owoców, warzyw,
tytoniu i chmielu. Może być stosowany zarówno w polu jak również pod osłonami.

Może być stosowany w ciągu całego sezonu – najlepiej
2-3 tygodnie przed siewem lub sadzeniem roślin.
Można go stosować również pogłównie.

Właściwości

28

50%

tlenku potasu (K₂O), rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m)

45%

trójtlenku siarki (SO₃),rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m)

Nawozy pod każdą uprawę!

Roślina

Dawka nawozu

Ziemniaki

200-600

Warzywa

200-600

Owoce miękkie

300-600

Tytoń

250-400

Chmiel

200-350

www.zchsiarkopol.pl
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Sól Potasowa

Transport
Opakowanie

Liczba opakowań na palecie

Waga palety

2 kg

250

0,5 t

5 kg

200

1t

Nawozy do Ogrodu

Nawóz potasowy
o zawartości 60% K₂O

Przeznaczenie
Do nawożenia:
• warzyw chlorkolubnych – buraki cukrowe, seler,
• warzyw tolerujących chlorki oraz sadów – jesienią lub jak najwcześniej wiosną,
• trawników – wiosną i jesienią

Właściwości
60%

30

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

Nawozy pod każdą uprawę!
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Mocznik

Zasady stosowania
DAWKI NAWOZU PRZY ZASTOSOWANIU
DOGLEBOWYM (kg/100m²)
Uprawiana roślina

Dawka nawozu

Kapusta, kalafior

3,0 - 4,0

Cebula, pomidor, ogórek

2,5 - 3,5

Malina, porzeczka, agrest, truskawka

1,5 - 2,5

Marchew, pietruszka

1,5 - 3,0

46N

Nawóz należy wymieszać z glebą. Przy zastosowaniu pogłównym nawóz należy przykryć ziemią dla uniknięcia strat azotu..

Dawki nawozu przy zastosowaniu dolistnym

Nawozy do Ogrodu

Do nawożenia warzyw w postaci oprysku stosować roztwór mocznika w stężeniu do 1% (do 100g mocznika
na 10l wody). Do nawożenia drzew i krzewów owocowych stosować roztwór mocznika w stężeniu do 0,5%
(do 50g mocznika na 10l wody). Oprysk wykonywać podczas małego nasłonecznienia.
Jako ochronę drzew owocowych przed niektórymi chorobami (przede wszystkim parchem) można zastosować 5% roztwór mocznika (0,5kg mocznika na 10l wody). W tym celu oprysk wykonujemy jesienią, w początkowym okresie opadania liści, dokładnie pokrywając je roztworem mocznika.

Przeznaczenie
Mocznik jest nawozem uniwersalnym. Przeznaczony jest do stosowania doglebowego (przedsiewnie i pogłównie) oraz w formie oprysku. Można go stosować na wszystkich rodzajach gleb (z wyjątkiem bardzo kwaśnych i zasadowych) do nawożenia drzew i krzewów owocowych, trawników, roślin ozdobnych oraz warzyw.

Właściwości
Mocznik zawiera azot w formie amidowej. Przy zastosowaniu doglebowym taka forma azotu stopniowo
przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową i następnie w azotanową. Straty azotu są małe oraz jest on
dostępny w dłuższym okresie czasu ( w porównaniu z innymi nawozami azotowymi).
Dolistnie, w formie oprysku drobnokroplistego może być stosowany łącznie z rozpuszczalnym w wodzie
siarczanem magnezu oraz z środkami ochrony roślin ( zgodnie z zalecaniami).

46%

32

azotu (N) całkowitego w formie amidowej

Nawozy pod każdą uprawę!

www.zchsiarkopol.pl
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Ogród 2001

OGRÓD 2001 POD POMIDORY I PAPRYKĘ:
• Zawiera kompletny zestaw makroskładników i mikroelementów pokarmowych w proporcjach dostosowanych do posypowego nawożenia papryki i pomidorów,
• Zapewnia optymalne warunki rozwoju i plonowania roślin,

pod pomidory i paprykę
(CaMgS) 8-8-19-(4-3-32)
z B, Mn, Mo o niskiej
zawartości chlorków

• Ze względu na niską zawartość chlorków korzystnie wpływa na jakość warzyw i owoców,
• Poprawia wybarwienie i smak,
• Zwiększa odporność na choroby i niskie temperatury,
• Granulacja nawozu oraz odpowiednia forma składników gwarantują długotrwałe działanie.

Opakowanie

Liczba opakowań na palecie

Waga palety

2 kg

250

0,5 t

5 kg

200

1t

Nawozy do Ogrodu

Transport

Przeznaczenie
Nawóz przeznaczony jest do nawożenia papryki i pomidorów w uprawach gruntowych i pod osłonami.

Właściwości
8%

azotu (N) całkowitego

5%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

3%

azotu (N) całkowitego w formie amidowej

8%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%
2%

34

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie
fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

Nawozy pod każdą uprawę!
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Ogród 2001
do winorośli

Nawozy do Ogrodu

NPK(CaMgS) 10-5-7-(63-40) z B, Cu, Fe, Mn, Mo,
Zn o niskiej zawartości
chlorków

OGRÓD 2001 DO WINOROŚLI:
Przeznaczenie

• Zawiera kompletny zestaw makroskładników i mikroelementów pokarmowych w proporcjach dostosowanych do nawożenia winorośli,

OGRÓD 2001 do winorośli przeznaczony jest do wiosennego i letniego nawożenia wszystkich odmian winorośli. Może być stosowany również w nawożeniu malin, truskawek, porzeczek i agrestu.

• Zapewnia optymalne warunki rozwoju i owocowania roślin,
• Ze względu na niską zawartość chlorków korzystnie wpływa na jakość owoców,

Właściwości

• Zwiększa odporność na choroby i niskie temperatury,
10%

• Granulacja nawozu oraz odpowiednia forma składników gwarantują długotrwałe działanie.

5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

4%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

7%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

6%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

3%
40%

36

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

Transport
Opakowanie

Liczba opakowań na palecie

Waga palety

magnezu (MgO) całkowitego

2 kg

250

0,5 t

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

5 kg

200

1t

Nawozy pod każdą uprawę!
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Ogród 2001

OGRÓD 2001 PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ
• zapewnia efektywne odżywianie roślin magnezem i siarką w ciągu całego okresu wegetacji,
• zakwasza lokalnie glebę, stwarzając dogodne warunki do wzrostu iglaków,
• intensyfikuje formowanie się nowych przyrostów, korzystnie wpływa na rozwój masy korzeniowej,

przeciwko brązowieniu igieł

• gwarantuje nawożonym iglakom dobrą kondycję i zielone wybarwienie igieł,
• zapobiega żółknięciu i brunatnieniu igieł,
• zwiększa odporność iglaków na działanie szkodników i chorób.

MgS 21-30

Nawóz do stosowania posypowego

Nawóz można stosować w ciągu całego okresu wegetacji, zarówno przed posadzeniem roślin jak i pogłównie.
Przy zastosowaniu nawozu przed sadzeniem, należy go wymieszać z glebą na głębokość 10 – 20 cm.
W przypadku stosowania pogłównego, należy go rozsypać równomiernie w promieniu korony drzewa lub
krzewu, w miarę możliwości wymieszać z glebą a następnie obficie podlać, szczególnie w okresie suszy.

Dawki nawozu w gramach w zależności od wielkości
drzewa lub krzewu
Wielkość drzewka lub krzewu

Dawka nawozu

Do 1 m

20 - 25

1-2m

35 - 50

2-5m

70 - 100

pow. 5 m

100 - 150

Przeznaczenie
W uprawie drzew i krzewów iglastych, jodeł, świerków, sosen, modrzewi, cisów, tui i innych, często występują
przebarwienia igieł spowodowane niedoborem magnezu i siarki (barwa zmienia się od koloru jasnozielonego,
poprzez żółty do brązowego). Zawarte w nawozie szybko dostępne formy magnezu i siarki zapobiegają temu
zjawisku oraz regenerują szpilki częściowo uszkodzone, nadając im naturalny zielony kolor. Nawóz nadaje się
również do nawożenia innych roślin, u których występują objawy niedoboru magnezu i siarki.

Aby zapobiec brązowieniu igieł nawóz należy wysiać wiosną a następnie w okresie największego wzrostu
roślin, tj. maju i czerwcu. Zalecane jest stosowanie nawozu razem ze specjalistycznym nawozem wielkoskładnikowym – OGRÓD 2001 pod Iglaki – zgodnie z zaleceniami Producenta.

Właściwości

38

21,0%

magnezu (MgO) całkowitego

16,0%

magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

30,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

W przypadku stosowania interwencyjnego, nawożenie można powtórzyć 2-4 razy, w odstępach
dwutygodniowych.
Nawóz należy stosować corocznie, od marca do listopada. Stosowanie nawozu OGRÓD 2001 Przeciwko
brązowieniu igieł jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacji iglaków i zapewnia ich zdrowy i niepowtarzalny wygląd w całym okresie wegetacji.

Nawozy pod każdą uprawę!
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Nawozy do Ogrodu

Zasady stosowania

Ogród 2001
pod iglaki

30,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,02%

boru (B) całkowitego

0,02%

miedzi (Cu) całkowitej

0,8%

żelaza (Fe) całkowitego

0,02%

cynku (Zn) całkowitego

NPK (CaMgS) 5-9-12-(5-4-30)
z B, Cu, Fe, Zn
OGRÓD 2001 POD IGLAKI
• jest nawozem o odczynie kwaśnym,

• przeciwdziała brązowieniu igieł,
• zapewnia optymalny wzrost i prawidłowe wybarwienie roślin,
• poprawia zimotrwałość,
• granulacja nawozu oraz odpowiednia forma zawartych składników gwarantują długotrwałe działanie.

Składniki mineralne niezbędne do prawidłowego wzrostu iglaków
Przeznaczenie
Ogród 2001 pod iglaki przeznaczony jest do nawożenia większości drzew i krzewów iglastych, przede
wszystkim: jodeł, świerków, sosen, modrzewi, cisów, cyprysików, żywotników, jałowców oraz tuj, wrzosów,
wrzośców i rododendronów.

Właściwości
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Azot – wpływa na wzrost i rozwój iglaków, intensyfikuje formowanie się nowych przyrostów, zwiększa
zawartość chlorofilu w igłach i decyduje o ciemnozielonej barwie.

i zawartość chlorofilu. Zwiększa również grubość
ścian komórkowych iglaków i tym samym odporność na choroby i szkodniki, suszę oraz wytrzymałość na przymrozki.

Fosfor – jest szczególnie ważny we wczesnych
fazach wzrostu, stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz korzystnie wpływa na gospodarkę
wodną rośliny.

Magnez – jest składnikiem chlorofilu, zwiększa
intensywność zielonej barwy iglaków.
Mikroskładniki pokarmowe (bor, miedź, żelazo,
cynk) – wspomagają fotosyntezę, korzystnie wpływają na wzrost i wygląd iglaków.

Potas– korzystnie wpływa na przebieg fotosyntezy

5,0%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

9,0%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

Zasady stosowania

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

12,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

5,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

4,0%

magnezu (MgO) całkowitego

3,0%

magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

OGRÓD 2001 pod iglaki należy stosować w łącznej dawce 40-60 g/m², dwukrotnie w ciągu sezonu, tj.
wczesna wiosną (1/2 dawki) przed rozpoczęciem wegetacji (w marcu lub w kwietniu) oraz latem, rozsypując
nawóz w promieniu nieco większym od średnicy korony. Rośliny posadzone we wszelkiego rodzaju donicach
należy zasilać stosując 5-7 g nawozu pod średniej wielkości iglaki (pojemnik 3-5 l). Większość iglaków bardzo
dobrze reaguje na ściółkowanie. Najczęściej ściółkuje się przestrzeń wokół rośliny kilkucentymetrową
warstwą kompostowanej kory drzew iglastych, trocinami, węglem brunatnym, rzadziej żwirem. Zabieg ten
ogranicza rozwój chwastów w pobliżu rośliny, a także zmniejsza parowanie wody i poprawia strukturę gleby.
Zabezpiecza również korzenie przed działaniem mrozu.

Nawozy pod każdą uprawę!
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Nawozy do Ogrodu

• zawiera kompletny zestaw makroskładników i mikroelementów pokarmowych,

Ogród 2001
trawnik MAX

25,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,015%

miedzi (Cu) całkowitej

0,9%

żelaza (Fe) całkowitego

0,025%

cynku (Zn) całkowitego

OGRÓD 2001 TRAWNIK MAX
• zapewnia efektywne odżywianie trawnika w całym sezonie wegetacyjnym,

NPK (CaMgS) 10-8-12-(5-3-25)
z Cu, Fe, Zn

• zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój traw, właściwą zwartość i krzewienie się darni oraz intensywne
zielone wybarwienie,
• zwiększa odporność traw na choroby i przymrozki,

Zapewnia intensywne zielone wybarwienie.
Zapobiega porostowi mchu.
Zasady stosowania
Nawóz nadaje się przede wszystkim do nawożenia trawników w okresie wiosennym i letnim. Należy rozsiać
go na całej powierzchni trawnika i następnie podlać. Nawożenie można 2-3 krotnie powtórzyć, najpóźniej do
sierpnia.

Łączna dawka (kg/10m2)

Przeznaczenie
OGRÓD 2001 TRAWNIK MAX jest specjalistycznym, wysokoskoncentrowanym nawozem ogrodniczym
przeznaczonym do nawożenia trawników. Duża zawartość azotu zapewnia nawożonym trawnikom intensywne zielone wybarwienie. Zawarte w nawozie żelazo oraz wapń przeciwdziałają porostowi mchu. Nadaje
się do nawożenia wszystkich odmian traw, szczególnie trawników ozdobnych, reprezentacyjnych i intensywnie używanych (boiska).

Właściwości
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10,0%

azotu (N) całkowitego w tym: 5,0% azotu w formie amonowej i 5,0% azotu w formie amidowej

8,0%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

6,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

12,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

5,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego

Nawozy pod każdą uprawę!

Zastosowanie

Dawka nawozu

trawniki intensywnie wykorzystywane

0,8 – 1,2

trawniki uniwersalne i ozdobne

0,4 – 0,8

W przypadku występowania mchu dodatkowo zaleca się stosowanie nawozu OGRÓD 2001 ANTYMECH
zgodnie z zalecaniami producenta.
W zależności od przeznaczenia trawnika zaleca się stosowanie nawozu OGRÓD 2001 Trawnik Max wczesną
wiosną przed rozpoczęciem wegetacji (marzec, kwiecień), następnie w maju lub czerwcu i najpóźniej
w sierpniu.
Jednorazowa dawka nawozu nie powinna przekraczać 0,4kg/10m². Ostatnie nawożenie należy przeprowadzić nie później niż w drugiej połowie sierpnia, gdyż późniejsze nawożenie nawozem zawierającym dużą
dawkę azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności traw.
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Nawozy do Ogrodu

• ułatwia harmonogram prac pielęgnacyjnych trawnika (koncentracja wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w jednej granuli).

Ogród 2001
do trawników

Nawozy do Ogrodu

Zapewnia
intensywne
zielone wybarwienie

NPK (CaMgS) 8-9-10-(5-2-30)
z Fe

Przeciwdziała porostowi mchu

Przeznaczenie

OGRÓD 2001 DO TRAWNIKÓW

Nawóz przeznaczony jest do nawożenia różnorodnych odmian traw zapewniając nawożonym trawnikom
intensywne zielone wybarwienie. Zawarte w nawozie żelazo oraz wapń przeciwdziałają porostowi mchu.

• zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój traw, właściwą zwartość i krzewienie się darni oraz intensywne
zielone wybarwienie,
• zapobiega porostowi mchu (zawiera wapń i żelazo),

Właściwości
8,0%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

9,0%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

10,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

5,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

2,0%

magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

30,0%
1,0%
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• zwiększa odporność traw na choroby i przymrozki.

Zasady stosowania
W zależności od przeznaczenia trawnika zaleca się stosowanie nawozu wczesną wiosną przed rozpoczęciem
wegetacji (marzec, kwiecień), następnie w maju lub czerwcu i najpóźniej w sierpniu.
Łączna suma dawek nawozu w ciągu sezonu powinna mieścić się w zakresie 0,9-1,3 kg/10m2 (trawniki
intensywnie wykorzystywane i 0,5-0,9 kg/10m2 (trawniki uniwersalne i ozdobne). Ostatnie nawożenie należy
przeprowadzić nie później niż w drugiej połowie sierpnia, gdyż późniejsze nawożenie nawozem zawierającym
dużą dawkę azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności traw.

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie
żelaza (Fe) całkowitego

Nawozy pod każdą uprawę!
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Ogród 2001

do kwiatów ogrodowych

0,02%

boru (B)

0,05%

miedzi (Cu)

0,2%

żelaza (Fe)

0,05%

manganu (Mn)

0,005%

molibdenu (Mo)

0,03%

Zawiera fosforyt
częściowo rozłożony
NPK (CaMgS)
9-9-15-(5-2-26)
z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

cynku (Zn)

OGRÓD 2001 DO KWIATÓW OGRODOWYCH
• zawiera optymalny zestaw makroskładników i mikroskładników pokarmowych,
• zapewnia prawidłowy wzrost, obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów i liści,
• poprawia zimotrwałość,
• granulacja nawozu oraz odpowiednia forma zawartych składników gwarantują długotrwałe działanie.

Przeznaczenie
OGRÓD 2001 DO KWIATÓW OGRODOWYCH jest specjalistycznym nawozem ogrodniczym przeznaczonym
do nawożenia ozdobnych krzewów kwitnących, krzewów wieloletnich, bylin, roślin cebulowych oraz kwiatów
jedno – i wieloletnich.

Krzewy kwitnące i wieloletnie (róża, forsycja, hortensja, budleja, jaśmin, piwonia, magnolia, dalia i inne).

9,0%

azotu (N) całkowitego w tym 4% w formie amonowej i 5% w formie amidowej

Przed lub w trakcie sadzenia zastosować dawkę nawozu 15-20 g/m². Pogłównie (2-4 razy) można stosować
nawóz od kwietnia do sierpnia w dawce 20-25g/m² (rośliny młode) i 25-30g/m² (rośliny starsze), w około
30-dniowych ostępach. Nawóz należy równomiernie rozsypać wokół krzewów, w miarę możliwości wymieszać z glebą i następnie podlać.

9,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

Rośliny rabatowe w gruncie (pelargonia, aster, nasturcja i inne).

5,0%

fosforu(P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

Przed posadzeniem roślin należy zastosować równomiernie na całej powierzchni i wymieszać z glebą nawóz
w ilości 80-120g/m². Nawożenie można powtórzyć na przełomie maja i czerwca stosując 50-70g nawozu
na 1 m². W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać nawożenia na mokre liście.

15,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

Rośliny cebulowe (tulipany, hiacynty, żonkile i inne).

5,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

2,0%

magnezu (MgO) całkowitego

Właściwości

26,0%
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Zasady stosowania

Rabaty nawozimy wczesną wiosną (marzec/kwiecień) równomiernie rozsiewając nawóz w dawce 20-30g/m²
na całej powierzchni i w miarę możliwości mieszamy go z glebą. Nawożenie można powtórzyć po kwitnieniu
stosując 25-40 g nawozu na 1 m². Należy zwrócić uwagę, żeby granule nie zatrzymały się w kątach liści.

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

Nawozy pod każdą uprawę!
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Nawozy do Ogrodu

Nawóz ogrodniczy
o niskiej zawartości chlorków

Ogród 2001

OGRÓD 2001 ANTYMECH
• zapobiega porostowi mchu,
• zapewnia efektywne odżywianie trawnika w całym sezonie wegetacyjnym,
• zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój traw, właściwą zawartość i krzewienie się darni oraz intensywne
zielone wybarwienie,

antymech

• zwiększa odporność traw na choroby i przymrozki,
• ułatwia harmonogram prac pielęgnacyjnych trawnika (koncentracja wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w jednej granuli).

NPK (CaMgS) 8-8-11-(3-3-22)
z Fe

Do stosowania interwencyjnego i zapobiegawczego
Zasady stosowania

Nawozy do Ogrodu

Zapobiegawczo nawóz najlepiej zastosować wczesną wiosną rozsiewając go na całej powierzchni trawnika
i następnie podlać. Nawożenie w tym przypadku kilkakrotnie powtórzyć w ok. 30 dniowych odstępach,
najlepiej po uprzednim skoszeniu trawy. W przypadku stosowania interwencyjnego, nawóz należy wysypać
w miejscach występowania mchu, a następnie podlać. Po upływie ok. 30 dni nawożenie można powtórzyć.

Łączna dawka nawozu w ciągu roku (kg/10m2)

Przeznaczenie
Ogród 2001 antymech przeciwdziała porostowi mchu. Nadaje się do nawożenia wszystkich odmian traw,
szczególnie trawników ozdobnych, reprezentacyjnych i intensywnie używanych.

Właściwości
8,0%

azotu (N) w formie amonowej

8,0%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

11,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego

22,0%
3,0%
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Zastosowanie

Dawka nawozu

zapobiegawcze

0,5 - 0,8

interwencyjne

1,0 - 1,8

W przypadku trawników intensywnie wykorzystywanych, dawki mogą być nieco wyższe.
Ostatnie nawożenie należy przeprowadzić nie później niż w drugiej połowie sierpnia, gdyż późniejsze nawożenie nawozem zawierającym dużą dawkę azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności traw.

Przeciwdziała
porostowi mchu

siarki (S0₃) rozpuszczalnej w wodzie
żelaza (Fe) całkowitego

Nawozy pod każdą uprawę!
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Ogród 2001

do roślin kwaśnolubnych

0,18%

żelaza (Fe)

0,18%

manganu (Mn)

0,01%

molibdenu (Mo)

0,03%

cynku (Zn)

OGRÓD 2001 DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH
• jest nawozem o odczynie kwaśnym,

NPK (MgS) 9-6-9-(3-40)
z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

• zawiera kompletny zestaw makroskładników i mikroelementów pokarmowych,
• zapewnia optymalne warunki rozwoju i owocowania roślin,
• poprawia zimotrwałość,

Nawozy do Ogrodu

• granulacja nawozu oraz odpowiednia forma zawartych składników gwarantują długotrwałe działanie.

Nawóz ogrodniczy
o niskiej zawartości chlorków

Przeznaczenie
OGRÓD 2001 DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH jest ogrodniczym nawozem specjalistycznym, dostosowanym do wymagań pokarmowych borówki i innych roślin kwaśnolubnych takich jak: żurawina, brusznica,
wrzosy, rododendrony, hortensje i inne.

Właściwości

50

azotu (N) całkowitego w postaci amonowej

6,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

4,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

9,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego
siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,03%

boru (B)

0,12%

miedzi (Cu)

W przypadku plantacji owocujących nawóz w ilości 30-35 g/m² należy stosować 3 razy w roku. Pierwszy
zabieg przeprowadzić w połowie kwietnia, drugie i trzecie nawożenie w miesięcznych odstępach.
Inne rośliny kwaśnolubne zasilać dwukrotnie. Wiosną zastosować około 30-35 g nawozu na 1 m², a po upływie około 30 dni kolejne 30 g nawozu na 1m². Nawóz rozsiewać równomiernie w promieniu korony rośliny, w
miarę możliwości wymieszać z glebą i obficie podlać wodą.

9,0%

40,0%

Zasady stosowania

Nawozy pod każdą uprawę!

Nawóz może być również stosowany do przygotowania podłoża przed założeniem plantacji - w tym celu
należy wymieszać z podłożem 50g nawozu na 1m².
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Wigor S PRO

Plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają się
poprzez:
1.

Bezpośredni wzrost plonów – siarka zwiększa skuteczność i wydajność nawożenia azotowego (poprzez
lepsze pobieranie i wykorzystanie azotu).

2.

Poprawę jakości plonów:
• zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych,
• wzrost zawartości skrobi w bulwach ziemniaków i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,

Zezwolenie MRiRW nr 174/06 ze zmianą decyzji nr 174a/08

• wzrost zawartości białka w nasionach, do syntezy białek potrzebne są bezwzględnie aminokwasy
siarkowe (cysteina i metionina),
• poprawa walorów smakowych roślin takich jak: cebula, czosnek, por oraz strączkowe.
Poprawę gospodarki węglowodanami – co pośrednio wywołuje wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne ( zbyt niskie i wysokie temperatury, niedobór wody).

Do roślin siarkolubnych

Zasady stosowania

Przeznaczenie
WIGOR S PRO przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych, takich jak: groch, rośliny motylkowe,
kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, warzywa cebulowate, rzodkiewka, pomidory, dynia, fasola, ogórek,
papryka, ziemniaki. Może być również stosowany do zakwaszania gleby – przed założeniem plantacji lub
posadzeniem roślin. Daje dobre efekty również na glebach o odczynie zasadowym i obojętnym.

Właściwości
min. 80%

siarka (S) całkowita

Zawarty w nawozie bentonit, dzięki swoim właściwościom pęcznienia w kontakcie z wodą, powoduje rozdrobnienie siarki, a w efekcie szybsze utlenianie przez mikroorganizmy do postaci siarczanowej, przyswajalnej przez rośliny.
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Nawozy pod każdą uprawę!

Nawóz należy rozsiać równomiernie na całej powierzchni a następnie wymieszać z glebą na głębokość do 15
cm. Jeżeli nawóz nie może zostać zastosowany przed założeniem plantacji należy go stosować w odległości
5-10 cm od rzędu rosnących roślin lub wysianych nasion – najlepiej przed ruszeniem wegetacji lub po jej
zakończeniu (licząc powierzchnię aplikacji nawozu na podstawie szerokości i długości rzędu roślin). Po zastosowaniu należy go wymieszać z gleba.

Dawki - nawożenie
Roślina

Dawka g/m2

brokuły, chrzan, jarmuż, kalafior, kalarepa,
kapusty (biała, czerwona, włoska), rzodkiew
rzodkiewka, rzepa, cebula, czosnek, por, szczypiorek

3-5

rośliny strączkowe (bób, groch, fasola), motylkowe
wieloletnie, buraki cukrowe i pastewne, brukiew, burak
ćwikłowy, marchew, pomidor

2-3

trawy, pastwiska, łąki, ziemniaki

1,5 - 2

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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3.

Truskawki i Maliny

DAWKI nawozu WIGOR S PRO do zakwaszania gleby
przed założeniem plantacji (g/m²)

WYBÓR I PRZYGOTOWANIE STANOWISKA

Kwasowość gleby, którą chcemy uzyskać
Odczyn gleby
przed zakwaszaniem
(oznaczony w 1M KCl)

3,5

40

Gleby
piaszczyste

Gleby ciężkie,
gliniaste

Gleby
piaszczyste

Gleby ciężkie,
gliniaste

4,2

62

130

12

17

4,7

100

210

25

52

5,0

125

260

50

100

6,0

150

300

75

190

Powyższe dawki mogą być stosowane w przypadku ozdobnych i sadowniczych roślin kwasolubnych.

Uprawa truskawki najlepsze efekty daje na glebach żyznych, zasobnych w próchnicę, przewiewnych i lekko
kwaśnych (pH 5,4-6,0). Za dobry przedplon dal truskawek uznaje się rzepak, rzepiki, gorczycę, łubin, bobik,
wykę, kapusta, fasola, groch, kalafior oraz zboża. Po roślinach takich jak maliny, ziemniaki, tytoń, pomidory
nie powinno się sadzić odmian truskawek wrażliwych na wertycyliozę, zwłaszcza takich jak: „Kent”,
„Honeoye”, „Elsanta” czy „Camarosa”.
Przed założeniem plantacji przygotowane stanowisko należy starannie oczyścić z chwastów. Po mechanicznym zniszczeniu chwastów należy stosować herbicydy zawierające glifosfat.

DOBÓR SADZONEK
Niezależnie od dobrze przygotowanego podłoża, równie staranie należy dokonać wyboru sadzonek. Od ich
jakości zależy plonowanie plantacji w następnych latach. Ogólnie sadzonki możemy podzielić na trzy grupy:
Zielone (pobierane z plantacji wiosną lub w drugiej połowie lata) – najczęściej stosowane w przypadku plantacji tradycyjnych. Powinny być posadzone najpóźniej do końca września (ze względu na ryzyko przemarznięcia w okresie zimowym).
Doniczkowe – mniej wrażliwe na stresy po nasadzeniu. Stosowane w przypadku plantacji pod osłonami,
z wykorzystaniem włókniny a także w przypadku uprawy zagonowej (intensywnej).
Frigo (pobierane po wejściu roślin w stan spoczynku zimowego) – przechowywane przez zimę w chłodni
w temperaturze –2,0°C). Sadzonki tego typu są sadzonkami uniwersalnymi.

TERMIN ZAŁOŻENIA PLANTACJI
Okres letni – termin optymalny. Truskawki posadzone w tym okresie mają wystarczający okres czasu na
prawidłowe ukorzenienie i rozkrzewienie. W następnym roku można uzyskać dostatecznie wysoki poziom
plonów. Można przyjąć, iż przy sadzeniu późniejszym niż koniec lipca, każde opóźnienie tej czynności o 5 dni
może przyczynić się do obniżenia plonowania w roku następnym o ok. 10%.
Okres wiosenny – termin dopuszczalny, szczególnie w przypadku dysponowania odpowiednimi sadzonkami i sprzyjających warunków atmosferycznych i glebowych.
Okres jesienny – zdecydowanie najmniej korzystny. Sadząc truskawki w tym okresie musimy liczyć się z ryzykiem ich przemarznięcia. Odmiany „Senga Sengana”, „Kama”, „Elat” czy „Dukat” , uznawane za wytrzymałe
na niskie temperatury, powinny być wysadzone do połowy października aby mogły należycie się ukorzenić.
Pozostałe odmiany, mniej odporne na przymrozki, powinny być posadzone 2-3 tygodnie wcześniej.
Zakładanie plantacji w terminie późnowiosennym i wczesnoletnim, jest praktycznie możliwe
jedynie przy wykorzystaniu sadzonek „frigo” (pobieranych z matecznika w okresie zimowym).

KIERUNKI UPRAWY
Truskawki na jednym miejscu mogą rosnąć i owocować przez kilka lat. Najobficiej plonują w drugim toku
owocowania, największe owoce wydają jednak w pierwszym roku. Owoce roślin młodszych są też smaczniejsze, mają lepszy aromat i wcześniej dojrzewają. Należy pamiętać, że przy produkcji owoców deserowych
ich wielkość decyduje w dużej mierze o łatwości sprzedaży i cenie. W tym wypadku nie zaleca się prowadzić
plantacji dłużej niż przez dwa sezony pełnego owocowania, a rośliny mogą być sadzone nieco gęściej. Owoce
przemysłowe natomiast mogą być zbierane przez 3-4 sezony pełnego plonowania. Pod uwagę trzeba wziąć
wielkość plantacji oraz sposób pielęgnacji roślin. Przy ręcznej pielęgnacji rośliny można sadzić gęściej, jeśli zaś
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wykorzystane będą do tego maszyny, rozstawa, zwłaszcza odległości między rzędami, muszą być dostosowane do szerokości maszyn i narzędzi. Odległości między roślinami zależą także od sposobu prowadzenia
plantacji. W polu może to być uprawa rzędowa, rzędowo-pasowa, dywanowa, zagonowa i przyśpieszona
(z wykorzystaniem włókniny).

NAWOŻENIE
Specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia truskawek jest OGRÓD 2001 pod truskawki i
maliny NPK (CaMgS) 9-9-15-(5-2-26) zawierający również mikroelementy: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Nawóz
należy stosować na całej powierzchni uprawy, w miarę możliwości mieszając go z glebą. Przy nawożeniu
pogłównym nie powinno się stosować nawozu na mokre liście.

Łączne dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY (g/m2)
Uprawa: Plantacja truskawki

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
wysoka
średnia
niska

- przed założeniem

35

45

55

- pierwszy rok uprawy

30

40

50

- kolejna lata uprawy

25

35

45

W przypadku nawożenia owocujących plantacji truskawki, dawkę należy podzielić na dwie części: 2/3
planowanej dawki należy zastosować wczesną wiosną, natomiast 1/3 po zbiorach, nie potniej jednak niż na
początku sierpnia. Wiosenne nawożenia zapewnia odpowiedni przyrost systemu korzeniowego (fosfor),
wzrost wegetatywny roślin (azot), odpowiednia regulacje gospodarki wodnej oraz umożliwia przyswajanie
składników pokarmowych w kolejnych fazach wzrostu roślin (potas). Nawożenie po zbiorach należy zastosować w miarę szybko, gdyz głównie ono decyduje o wielkości plonu w roku następnym.

PIELĘGNACJA
Plantacja truskawki powinna być pielęgnowana od momentu posadzenia roślin aż do zakończenia zbiorów w
ostatnim roku jej użytkowania. Celem pielęgnacji jest stworzenie roślinom takich warunków, aby mogły wydać najwyższy i dobrej jakości plon owoców. Obejmuje ona takie zabiegi jak: zwalczanie chwastów, deszczowanie, nawożenie, ściółkowanie, koszenie liści, niszczenie rozłogów, ochrona przed chorobami i szkodnikami.
Na plantacjach owocujących wykonuje się wszystkie wymienione zabiegi, na młodych plantacjach nie ma
potrzeby ściółkowania gleby i koszenia liści.

Iglaki UPRAWA I PIELĘGNACJA

WYMAGANIA IGLAKÓW
Świetlne – większość gatunków wymaga stanowisk słonecznych lub półcienistych. W dużym ocienieniu
mogą rosnąć tylko cisy i mikrobiota syberyjska.
Rodzaj gleby - wymagania glebowe są zwykle przeciętne i zwykle nie ma potrzeby tworzenia specjalnych
podłoży do ich uprawy.
pH gleby - problemy z podłożem do uprawy mogą występować właściwie tylko na glebach silnie zasadowych (pH>8), gdyż takie gleby tolerują tylko cisy i niektóre gatunki sosen. Wiele gatunków dobrze rośnie na
glebach silnie kwaśnych, dlatego są one często sadzone w ogrodach wrzosowych (jałowce, sosny, świerki).
Wilgotność gleby - do wybitnie odpornych na suszę należy większość jałowców i sosen, natomiast suchych, piaszczystych gleb nie tolerują żywotniki zachodnie, cyprysiki japońskie i groszkowe, cypryśniki
i metasekwoje.
Mrozoodporność - rośliny iglaste charakteryzują się różną mrozoodpornością w zależności od ich pochodzenia. Najlepiej do naszego klimatu są przystosowane gatunki krajowe, ale w wypadku należy zwrócić
uwagę na bardzo wyraźne różnice klimatyczne pomiędzy Polską wschodnią, a zachodnią oraz pasmem
nadmorskim.
Wielkość i dynamika wzrostu –jest zależna głównie od cech odmianowych , a także od warunków uprawowych. Zazwyczaj uzyskiwane roczne przyrosty mieszczą się w przedziale od 10 do 30cm. W przypadku
wielu odmian karłowych wynoszą zaledwie 2-5cm, natomiast w przypadku daglezji, świerka serbskiego,
metasekwoi uzyskują roczne przyrosty nawet w granicach 1m.

TERMIN ZAŁOŻENIA PLANTACJI
Rośliny w pojemnikach możemy sadzić prawie przez cały sezon wegetatywny (wykluczamy okres
zimowy i suszy). Drzewka balotowane i z ,,nagimi korzeniami” sadzi się wczesną wiosną lub jesienią w okresie ich spoczynku. Drzewa i krzewy iglaste należy posadzić od razu po zakupieniu. Jeżeli nie możemy roślin
posadzić od razu to drzewka z ,,gołymi korzeniami” musimy zadołować w zacisznym miejscu i regularnie
podlewać. Natomiast rośliny pojemnikowe i balotowe możemy przechowywać do paru tygodni.

SADZENIE
Podstawową zasadą jest oczywiście użycie materiału z pewnego źródła. Rośliny w pojemnikach możemy
wysadzić praktycznie w ciągu całego okresu wegetatywnego. Drzewka balotowane i z ,,nagimi korzeniami”
sadzi się wczesną wiosną lub jesienią. Przygotowany dół powinien być około dwa razy większy niż bryła
korzenia rośliny. Bezpośrednio przed posadzeniem należy zastosować nawóz mineralny przeznaczony do
nawożenia iglaków (np. Ogród 2001 do iglaków). Wskazane jest również dodanie ziemi kompostowej lub
ogrodniczej. Prawidłowe ubicie ziemi ułatwia podsiąkanie wody i zapobiega nadmiernemu osiadaniu rośliny
po posadzeniu.

DOBÓR IGLAKÓW
Zakładając ogród, powinniśmy uwzględnić specyficzne cechy klimatyczno-glebowe danego terenu, kierując
główne uwagę na warunki mikroklimatyczne wybranego miejsca. Iglaki najlepiej rosną w grupach, gdyż
wtedy stwarzają sobie nawzajem sprzyjające warunki tzn. zwiększoną wilgotność podłoża i powietrza. Dzięki
temu ułatwiają również rozwój przyjaznych mikroorganizmów glebowych. Piękne i niepowtarzalne okazy
możemy sadzić pojedynczo jako solitery. Będą one skupiały na sobie uwagę pod warunkiem, że znajdziemy
i odpowiednie miejsce w ogrodzie. Inne iglaki stosujemy w nasadzeniach grupowych, możemy łączyć je
praktycznie ze wszystkimi roślinami. Mogą pełnić tło np. dla roślin cebulowych. Krzewy niskie o rozłożystych
pędach używa się jako rośliny okrywowe. Odmiany, które znoszą silne wiatry, słońcem suchą glebę i cięcie
świetnie się nadają na żywopłot.
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NAWOŻENIE

DOBÓR NASION TRAWNIKA

Specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia iglaków jest nawóz wieloskładnikowy: Ogród
2001 pod Iglaki NPK (CaMgS) 5-9-12-(5-4-30) zawierający również mikroelementy: B, Cu, Fe i Zn. Nawóz
zapewnia dostateczną ilość składników pokarmowych niezbędną do prawidłowego wzrostu i rozwoju
iglaków, intensyfikuje formowanie się nowych przyrostów, korzystnie wpływa na rozwój masy korzeniowej,
utrzymuje żywo zieloną barwę igieł oraz zwiększa aktywność drobnoustrojów glebowych. Należy go stosować 2 lub 3-krotnie w ciągu sezonu wegetacji tj. wczesną wiosną przed rozpoczęciem wegetacji ( w marcu lub
w kwietniu) oraz latem (maj, najpóźniej czerwiec) w dawce 400-600 kg/ha na gleby piaszczyste i 300-400 kg
nawozu na ha na gleby zwięzłe. Dodatkowo polecanym nawozem pod iglaki jest również nawóz Ogród 2001
przeciwko brązowieniu igieł MgS 21-30. Zapobiega żółknięciu i brunatnieniu igieł oraz zwiększa odporność
iglaków na działanie szkodników i chorób.

Mieszanka uniwersalna charakteryzuje się dużą odpornością na niskie koszenie, udeptywanie oraz zdzieranie, dlatego najbardziej nadaje się na trawniki użytkowe. W jej skład wchodzi zazwyczaj wiele gatunków i
odmian traw, z kostrzewą czerwoną i życicą trwałą, którym towarzyszą liczne gatunki uzupełniające.

Dawki Ogród 2001 przeciwko brązowieniu igieł (g/m²)
W zależności od wielkości drzewa lub krzewu.
Wielkość drzewka
lub krzewu

Do 1 m

1-2m

2-5m

Pow. 5 m

Dawka nawozu

20 - 25

35 - 50

70 - 100

100 - 150

Bardzo przydatnym nawozem w przygotowaniu gleby pod iglaki, stosowanym do zakwaszenia podłoża jest
nawóz zakwaszający Wigor S Pro. Najlepiej stosować go przed posadzeniem roślin.

PIELĘGNACJA
Nawadnianie – częstotliwość podlewania zależy od gatunku i warunków atmosferycznych, ze względu na
różny sposób zakorzenienia się
Odchwaszczanie – dobrym sposobem na chwasty i zatrzymywanie wody w glebie jest ściółkowanie.
Warstwa składa się z kory lub trocin. Warstwa ściółkująca powinna być co jakiś czas odświeżana. Warto pod
warstwę kory, czy żwiru zastosować matę szkółkarską lub czarną włókninę, która na dobre uniemożliwia
wzrost chwastów.
Przycinanie – pierwsze cięcie iglaków wykonuje się wiosną. Usuwamy wtedy pędy uszkodzone przez mróz,
śnieg i wiatr. Kolejne cięcie wykonuje się w okresie lata, formując rośliny do oczekiwanych kształtów. Bardzo
dobrze przycinanie znoszą krzewy: cisy, cyprysiki, jałowce i żywotniki. Natomiast sosny, świerki i jodły mogą
cięcie znosić gorzej.
Ochrona przed zimą – na zimę zabezpieczamy szczególnie rośliny nowo posadzone i te, które rosną na
otwartej przestrzeni (wietrznej). Rośliny iglaste należy zabezpieczyć przed zimą, najlepiej agrowłókniną.

Trawniki
WYBÓR TRAWNIKA
Przy zakładaniu trawnika należy zastanowić się nad dobraniem odpowiednich odmian traw, gdyż trawniki powstałe z siewu mieszanek różnych odmian traw mają lepsze cechy użytkowe. Jest to spowodowane
dużym zróżnicowaniem warunków siedliskowych: jakości i struktury gleby, mikroklimatu oraz sposobu
jego użytkowania. Mieszanka różnych gatunków i odmian traw ma większą szansę na zaadaptowanie się do
lokalnych warunków i wytworzenie murawy o pożądanych właściwościach użytkowych niż mieszanka jedno
czy dwugatunkowa.
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Mieszanka dekoracyjna charakteryzuje się delikatną i miękką darnią tolerancyjną na bardzo niskie i częste
koszenie. Oprócz rozłogowych, krótko rozłogowych i kępkowych odmian kostrzewy czerwonej i życicy trwałej występować tu powinna wiechlina
Mieszanka sportowa tworzy zwartą mocną darń, bardzo odporną na zdzieranie i rozrywanie, gdyż w skład
takiej mieszanki wchodzą trawy charakteryzujące się szybkim tempem wzrostu, dużymi zdolnościami regeneracyjnymi oraz dużą zwięzłością tworzonej murawy. W skład tych mieszanek wchodzą głównie odmiany
życicy trwałej, kostrzewy czerwonej, z niewielkim udziałem wiechliny łąkowej lub kostrzewy trzcinowatej.
Mieszanki renowacyjne są to głównie trawy o szybkim tempie kiełkowania i wzrostu, gdyż wykorzystywane są do wypełnienia ubytków w murawie trawnika, spowodowanych intensywnym użytkowaniem,
chorobami, suszą itp. Do mieszanek tych wybiera się głównie trawy o szybkim tempie kiełkowania i wzrostu,
szybko zadarniające zniszczone miejsca trawnika, a więc głównie życicę trwałą.
Mieszanki specjalne w ich skład wchodzą gatunki szczególnie odporne i mało wymagające m.in. kostrzewa
owcza, kostrzewa trzcinowata, mietlica pospolita, gdyż przeznaczone są na trawniki zakładane w miejscach
narażonych na gorsze warunki środowiskowe np. mocno nasłonecznionych oraz przesuszanych.
Najlepszym terminem wysiewu jest kwiecień-maj oraz połowa sierpnia i września. Trawnik zasiany późną jesienią narażony jest na przemarznięcie. Najlepiej przygotować podłoże jesienią, wczesną wiosną wyniszczyć
wyrośnięte chwasty i przygotować się do wysiewu po połowie kwietnia.

ZAŁOŻENIE TRAWNIKA
Pod trawnik najlepiej przeznaczyć teren o małym spadku max. do 20%. Przygotowanie terenu należy zacząć
od rozpoznania rodzaju gleby, ponieważ w przypadku gleb wilgotnych, na których wiosną zalega woda
należy położyć rurki drenarskie (5-10 cm średnicy) na głębokości 40-70 cm i odległości ok. 5 m (gleby ciężkie)
–10 m (gleby lżejsze). Spadek powinien wynosić minimum 0.5% (5 cm na długości 1 metra). W przypadku
większego obszaru, rurki należy połączyć z rurami zbiorczymi a ich odpływ pokierować do rowu lub stawu.
Kolejną czynnością jest przygotowanie warstwy urodzajnej, o optymalnej grubości, co najmniej 10-15 cm.
W pierwszej kolejności należy usunąć gruz, resztki wapna murarskiego, kamieni, pni i korzeni drzew, a
następnie wyrównać teren i usunąć chwasty przekopując go. W przypadku terenu zaperzonego najlepsze
jest bronowanie metodą ‚na krzyż’ i wybieranie rozłogów chwastów wieloletnich. Jeżeli jest to możliwe cały
teren nawozimy ziemią kompostową lub zwapnowanym podłożem popieczarkowym, bądź też mieszamy
wierzchnią warstwę z torfem odkwaszonym bądź średnim (najlepiej powyżej 20 litrów torfu na metr kwadratowy). Optymalny udział części organicznych wynosi około 5% objętości podłoża. Kolejną czynnością jest
wałowanie podłoża. Do tego celu najlepiej wykorzystać walce napełniane wodą lub piaskiem. Po wałowaniu
gleba powinna mieć czas na ułożenie się, co trwa 2-3 tygodnie. Optymalny odczyn podłoża przygotowanego
pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi
chwastów dwuliściennych.

NAWOŻENIE
Nawożenie wykonujemy 3 - 4 razy w sezonie wegetacyjnym, począwszy od końca marca. Do wzbogacania
ziemi w składniki mineralne należy używać mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych
pod trawniki. Specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia trawników jest OGRÓD 2001 do
trawników NPK (CaMgS) 8-9-10-(5-2-30) z Fe. Nawóz przeznaczony jest do nawożenia różnorodnych
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odmian traw. W zależności od przeznaczenia trawnika zaleca się stosowanie tego nawozu wczesną wiosną
przed rozpoczęciem wegetacji (marzec, kwiecień), następnie w maju lub czerwcu i najpóźniej w sierpniu.
Łączna suma dawek nawozu w ciągu sezonu powinna mieścić się w zakresie 0,9-1,3 kg/10m2 (trawniki intensywnie wykorzystywane) i 0,5-0,9 kg/10m2 (trawniki uniwersalne i ozdobne). Ostatnie nawożenie należy
przeprowadzić nie później niż w drugiej połowie sierpnia, gdyż późniejsze nawożenie nawozem zawierającym
dużą dawkę azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności traw. Polecanym nawozem pod trawniki jest
również nawóz Ogród 2001 trawnik max NPK(CaMgS) 10-8-12-(5-3-25) z Cu, Fe, Zn zawierający również mikroelementy: Cu, Fe i Zn. Nadaje się do nawożenia wszystkich odmian traw, szczególnie trawników
ozdobnych, reprezentacyjnych i intensywnie używanych (boiska). Zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój
traw, właściwą zwartość i krzewienie się darni, intensywne zielone wybarwienie, zapobiega porostowi mchu
oraz większa odporność traw na choroby i przymrozki. Należy go rozsiać na całej powierzchni trawnika
i następnie podlać. Nawożenie można 2-3 krotnie powtórzyć, najpóźniej do sierpnia.

Dawki Ogród 2001 Trawnik MAX (kg/10m2)
Zastosowanie

Dawka nawozu

trawniki intensywnie wykorzystywane

0,8 – 1,2

trawniki uniwersalne i ozdobne

0,4 – 0,8

Oprócz dostarczenia murawie składników odżywczych stosujemy również nawożenie posypowe Dolomitem,
który odkwasza trawę, hamując równocześnie rozwój mchu.

PIELĘGNACJA
Podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi przy trawniku jest odchwaszczanie, koszenie, grabienie,
podlewanie i nawożenie. Po raz pierwszy należy skosić trawę gdy osiągnie wysokość 5-10 cm, teoretycznie
ten zabieg powinno się wykonywać co tydzień, ale przy większym ogrodzie można kosić trawę co 10 dni.
Rzadsze koszenie powoduje pojawienie się chwastów. Nie należy kosić mokrej trawy, a w dni upalne koszenie
należy przeprowadzać rano lub wieczorem. Ostatnie koszenie wykonujemy pod koniec października w ciepły
i słoneczny dzień przycinając trawę na wysokość 3-4 cm, co zapobiega gniciu trawnika pod śniegiem.
W lutym można na trawniku rozsypać wapno - nawet wtedy gdy nie stopniał jeszcze śnieg dzięki temu trawa
zacznie pięknie rosnąć i nie pojawi się na nim mech. Wiosną należy z trawnika wygrabić opadłe liście i resztki
wyschniętych traw, a w połowie marca można zasilić trawnik nawozem wieloskładnikowym. W czasie suszy
należy trawnik nawadniać raz w ciągu tygodnia zgodnie z zasadą: lepiej rzadziej a obficie niż często ale słabo.
Jesienią trawnik powinno się zasilić gotową mieszanką nawozów mineralnych.
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15 856 58 62
15 856 58 96
601 466 842
15 856 58 61

607 090 003
15 856 58 57

Sekretariat

tel. +48 15 856 58 01
fax. +48 15 822 97 97
e-mail: sekretariat@zchsiarkopol.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 15 856 58 58
fax. +48 15 855 55 67
e-mail: bok@zchsiarkopol.pl

TWÓJ DYSTRYBUTOR

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
www.zchsiarkopol.pl
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