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Superfosfat
Prosty Granulowany

Nawóz uniwersalny

P (CaS) 19-(20- 32)

Zasady stosowania
SUPERFOSFAT PROSTY jest nawozem przedsiewnym. Wskazane jest zmieszać go z glebą do głębokości
15-20 cm. Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą
i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Przeznaczenie
SUPERFOSFAT PROSTY jest tradycyjnym, fosforowym nawozem mineralnym. Nadaje się do stosowania
pod wszystkie rośliny uprawy polowej i na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich składu mechanicznego.

Uprawiane rośliny

Dawka nawozu w zależności
od zawartości fosforu w glebie

Zboża jare

210 - 350

Zboża ozime

250 - 390

Rzepak

300 - 400

Buraki

350 - 450

Ziemniaki

180 - 300

Kukurydza

300 - 450

Strączkowe

200 - 300

Motylkowe drobnonasienne

200 - 350

Użytki zielone

200 - 300

Właściwości
19,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
w tym 93% fosforanów rozpuszczalnych w wodzie

20,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

32,0%

siarki (SO₃) całkowitej

Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek oraz wapń, który przeciwdziała niektórym
chorobom fizjologicznym (związanym z niedoborem tego pierwiastka). Daje dobre efekty
w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

4

Nawozy pod każdą uprawę!
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NPK (CaS)
4-12-12-(16-30)

DO
NAWOŻENIA
ZBÓŻ

Nawozy Wieloskładnikowe

Potafoska
12

Zasady stosowania
Przeznaczenie
POTAFOSKA 12 jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe
w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz ten przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia
zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki
zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych gatunków roślin. Nawóz zawiera siarkę niezbędną
do budowy białek.

Właściwości
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4,0%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

12,0%

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

11,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

12,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

16,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

30,0%

siarki (SO₃) całkowitej

Nawozy pod każdą uprawę!

POTAFOSKA 12 nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich składu mechanicznego. Jest to
nawóz przedsiewny, niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Nie zaleca się stosowania Potafoski 12 na glebach zasadowych. Na użytkach zielonych nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną
według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K

Zboża ozime

350 - 550

Zboża jare

250 - 500

Rzepak

300 - 550

Buraki cukrowe

350 - 600

Strączkowe i motylkowe drobnonasienne

300 - 550

Użytki zielone

350 - 650

www.zchsiarkopol.pl
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Potafoska
Magnezowana

Zasady stosowania
POTAFOSKA MAGNEZOWANA to typowy nawóz przedsiewny, wskazane jest zmieszanie go z glebą do
głębokości 15 cm. W przypadku stosowania go na użytkach zielonych, nawóz należy wysiać wczesną wiosną
według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny z uwzględnieniem zawartości fosforu
w glebie.
Po zastosowaniu POTAFOSKI MAGNEZOWANEJ granulowanej zalecane jest pogłówne dokarmianie
roślin azotem.

Nawozy Wieloskładnikowe

PK (CaMgS)
13-13 (13-4-22)

Do nawożenia zbóż
i użytków zielonych
Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

Przeznaczenie
POTAFOSKA MAGNEZOWANA granulowana jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym
składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby,
niezależnie od ich składu mechanicznego. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek. Zalecany jest
do nawożenia gleb ubogich w przyswajalny magnez i na użytki zielone. Nadaje się do nawożenia wszystkich
upraw polowych, szczególnie zbóż ozimych i rzepaku.

Właściwości
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13,0%

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

10,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

13,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

13,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

4,0%

magnezu (MgO) całkowitego

22,0%

siarki ( SO₃) całkowitej

Nawozy pod każdą uprawę!

Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zawartości fosforu w glebie

Zboża jare

200 - 350

Zboża ozime

300 - 430

Ziemniaki (na oborniku)

300 - 480

Rzepak ozimy

300 - 520

Buraki (na oborniku)

410 - 620

Kukurydza (na silos)

370 - 570

Strączkowe i motylkowe

280 - 430

Użytki zielone

270 - 420

www.zchsiarkopol.pl
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Tarnogran
PK (CaMgS) 12-23-(6-4-10)

TARNOGRAN zawiera magnez łatwo przyswajalny w formie siarczanowej, który przyczynia się do
lepszego wykorzystania pozostałych składników pokarmowych, a wysoka zawartość CaO poprawia
bilans wapnia w glebie.

Zasady stosowania
TARNOGRAN jest nawozem, który należy stosować jak najwcześniej przed wysiewem i dokładnie wymieszać
z glebą podczas wykonywania przedsiewnych zabiegów agrotechnicznych. Może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zwłaszcza na glebach o odczynie obniżonym. Przy ustaleniu dawki nawozu należy
uwzględnić przedplon, zasobność gleby w fosfor i potas oraz zapotrzebowanie roślin na te składniki
w różnych fazach rozwoju.
Stosując nawóz pod rzepak ozimy należy wziąć pod uwagę, iż tworzy on od początku bardzo rozwinięty
system korzeniowy i do tego potrzebuje dobrego zaopatrzenia w fosfor w pierwszej fazie rozwoju roślin
i podczas tworzenia nasion, a w potas w okresie wzrostu wydłużeniowego.

Nawozy Wieloskładnikowe

W przypadku buraków cukrowych najwyższe zapotrzebowanie na fosfor przypada w całym okresie wegetacji, a na potas w czerwcu i lipcu.
W przypadku kukurydzy i zbóż ozimych najwyższe potrzeby fosforu występują w fazie krzewienia i nalewania ziarna, a potasu w okresie strzelania w źdźbło i po kwitnieniu.
Specyficzna technologia otrzymywania nawozu TARNOGRAN zabezpiecza potrzeby pokarmowe tych roślin
w różnych fazach rozwoju.

Nawóz

Przeznaczenie

UNIWERSALNY

TARNOGRAN jest nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym do nawożenia roślin okopowych, rzepaku,
kukurydzy, zbóż oraz użytków zielonych, szczególnie na glebach z niedoborem magnezu i potasu. Może
być również stosowany w uprawie warzyw i w sadownictwie. Granulowana forma i skład chemiczny nawozu
umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników pokarmowych stopniowo uwalniających się z nawozu.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

Właściwości
12,0%

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

2%
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Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K

Buraki cukrowe

400 - 600

Rzepak ozimy

250 - 550

Kukurydza

300 - 800

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych

23,0%

potasu (K₂O) rozpuszczanego w wodzie

Zboża ozime

200 - 500

6,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

Użytki zielone

200 - 500

4,0%

magnezu (MgO) całkowitego

10,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

Nawozy pod każdą uprawę!

www.zchsiarkopol.pl
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Tarnogran
plus

Zasady stosowania
TARNOGRAN PLUS jest nawozem przedsiewnym. Należy zastosować go jak najwcześniej przed siewem,
mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Wielkość dawki nawozu należy ustalić na podstawie zasobności gleby w fosfor i potas

PK(CaMgS)
12-25(7-2-11)

Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K

Buraki cukrowe

400- 580

Kukurydza

300-780

Zboża ozime

250-530

Zboża jare

250-480

Użytki zielone

200-480

Rzepak ozimy

250-530

Nawozy Wieloskładnikowe

oraz zakładanego plonu.

Przeznaczenie
TARNOGRAN PLUS przeznaczony jest do nawożenia roślin okopowych, zbóż, rzepaku oraz użytków zielonych. Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, również na glebach o odczynie obniżonym.
Granulowana forma nawozu i połączenie siarczanu magnezu z fosforanami wapnia zapewnia stopniowe
uwalnianie się składników pokarmowych.

Właściwości
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12,0%

pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity rozpuszczalny w kwasach mineralnych

5,0%

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
co najmniej

2,5%

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, co najmniej

2%

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej

25%

tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

7,0%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

2,0%

tlenek magnezu (MgO) całkowity, co najmniej

11,0%

trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

Nawozy pod każdą uprawę!

www.zchsiarkopol.pl
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Tarnogran K
NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)
z B, Zn

Azot – startowa dawka zapewnia prawidłowy
początkowy wzrost roślin.
Fosfor – występuje w formach o zróżnicowanej
szybkości działania.
Potas – podstawowy składnik plonotwórczy
w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli
z siarczanem magnezu jest dostępny w całym
okresie wegetacji.

Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci
siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie
azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka,
ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia
w mikroskładniki pokarmowe.
Cynk – wpływa na wzrost i zdrowotność roślin,
kontroluje gospodarkę fosforem i azotem.
Bor – poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion.

DO NAWOŻENIA

KUKURYDZY
Przeznaczenie
Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych,
buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Właściwości
azotu (N) całkowitego w formie amonowej

10,0%

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

14

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych

21,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

6,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego

18,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,1%

boru (B)

0,3%

cynku (Zn)

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go
z glebą na głębokości 10-15 cm.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

3,0%

2%

Zasady stosowania

Nawozy pod każdą uprawę!

Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K

Kukurydza

500 - 800

Buraki cukrowe i pastewne

550 - 900

Zboża ozime

300 - 500

Drzewa i krzewy owocowe

350 - 600

www.zchsiarkopol.pl
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Nawozy Wieloskładnikowe

Magnez – szczególnie ważny w przypadku
kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej
formie siarczanowej.

Tarnogran R
z Borem

Azot – startowa dawka zapewnia prawidłowy
początkowy wzrost rośliny.
Fosfor – w nawozie występuje jednocześnie
w formie szybko jak i wolno działającej.

Przeznaczenie
TARNOGRAN R z Borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia
rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej dawki azotu. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym
okresie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem
i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

9,0%

fosforu (P₂0₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

2%
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Siarka – występująca w dużej ilości siarka ma również postać siarczanową i jest dostępna dla roślin
w całym okresie wegetacji.
Bor – bierze udział w procesach kwitnienia
i zawiązywania roślin.

Zasady stosowania

3,0%

2,5%

Magnez – obecny w nawozie w formie siarczanowej
jest łatwo dostępnym źródłem składnika dla każdej
rośliny uprawnej.

Wapń – stanowi ważny składnik pokarmowy roślin
uprawnych, głównie oleistych i strączkowych.

Właściwości

5%

Potas – w postaci łatwo rozpuszczalnej w wodzie
soli potasowej, związany w granuli z siarczanem
magnezu uwalnia się z niej powoli tym samym
zapewnia dobre odżywianie roślin w kolejnych
fazach rozwoju.

Nawozy Wieloskładnikowe

RZEPAK

NPK (CaMgS)
3-9-19-(5-3-21)
zB

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego, zarówno bezpośrednio na
powierzchnię gleby ( siew rzutowy) jak i rzędowo-powierzchniowo lub doglebowo.

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

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych

19,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

5,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego

2,0%

magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

21,0%

siarki (SO₃) całkowitej

0,2%

boru (B) całkowitego

Nawozy pod każdą uprawę!

Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K

Rzepak ozimy

200 - 700

Bobik, łubin biały, żółty, wąskolistny

200 - 700

www.zchsiarkopol.pl
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Tarnogran 21
NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)

Azot – dawka startowa zapewnia prawidłowy
początkowy wzrost rośliny.
Fosfor – w nawozie występuje w formach
o zróżnicowanej szybkości działania.
Potas – podstawowy składnik plonotwórczy
w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli
z siarczanem magnezu, jest dostępny w całym
okresie wegetacji.

Magnez – jest szczególnie ważny w przypadku
kukurydzy, część magnezu występuje w szybko
przyswajalnej formie siarczanowej (2%).
Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci
siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie
azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka,
ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia
w mikroskładniki pokarmowe.

Zasady stosowania
Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go
z glebą na głębokość 10-15 cm.

Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K

Kukurydza

500 - 800

Buraki cukrowe i pastewne

550 - 900

Zboża ozime

300 - 500

Zboża jare

350 - 550

Ziemniaki

400 - 600

Rzepak

450 - 650

Drzewa i krzewy owocowe

350 - 600

Przeznaczenie
TARNOGRAN 21 jest nawozem uniwersalnym, zawierającym optymalny zestaw składników pokarmowych.
Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Nawozy Wieloskładnikowe

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

Właściwości
3,0%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

10,0%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

5,0%

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

2,5%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

2%
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Do nawożenia zbóż ozimych,
kukurydzy oraz buraków

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych

21,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

6,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego

18,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

Nawozy pod każdą uprawę!

www.zchsiarkopol.pl
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Tarnogran 25

Zawiera składniki pokarmowe w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny. Wyprodukowany jest
na bazie: siarczanu amonu, fosforytu częściowo rozłożonego, fosforanu amonu, soli potasowej
i siarczanu magnezu. Granulowana forma nawozu ułatwia równomierny wysiew oraz powoduje
systematyczne uwalnianie się składników pokarmowych.

NPK (CaMgS) 5-10-25-(4-3-16)

Do nawożenia roślin okopowych,
rzepaku oraz zbóż

Nawozy Wieloskładnikowe

Zasady stosowania
TARNOGRAN 25 należy stosować przedsiewnie, zarówno wiosną jak i jesienią. Po wysiewie należy
wymieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm. Można również wysiewać go w rzędy, w trakcie wysadzania
roślin, w odległości 10 cm od rośliny. W przypadku wysiewu rzędowego lub po wcześniejszym zastosowaniu
obornika, dawkę nawozu należy zmniejszyć o 30%.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)

Przeznaczenie
Tarnogran 25 jest uniwersalnym granulowanym wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia: buraków, kukurydzy, rzepaku, zbóż, ziemniaków, użytków zielonych oraz wszystkich
innych roślin o wysokim zapotrzebowaniu względem potasu.

Właściwości
5,0%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

10,0%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

6,0%

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

5,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

2%
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Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K

Buraki

300 - 800

Ziemniaki pastewne i przemysłowe

250 - 750

Kukurydza

300 - 800

Użytki zielone

200 - 500

Zboża ozime i jare

250 - 450

Rośliny strączkowe

250 - 500

Rzepak ozimy

300 - 500

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych

25,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

4,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

3,0%

magnezu (MgO) całkowitego

16,0%

siarki (SO₃) całkowitej

Nawozy pod każdą uprawę!
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Tarnogran

TARNOGRAN pod zboża zawiera składniki pokarmowe w formach rozpuszczalnych w wodzie, łatwo
przyswajalnych przez rośliny. Podstawowe zalety nawozu to odpowiedni stosunek fosforu do potasu
oraz zawartość mikroskładników pokarmowych: miedzi, manganu i cynku.
Azot – startowa dawka zapewnia prawidłowy początkowy wzrost roślin.

pod zboża

Fosfor – stymuluje odpowiedni rozwój systemu korzeniowego roślin.

NPK (CaMgS)
4-15-20-(5-2-13)
z Cu, Mn, Zn

Miedź – korzystnie wpływa na przemiany azotu w roślinie, jest katalizatorem przy fotosyntezie.

Potas – reguluje gospodarkę wodną roślin.
Rolą zalecanych w nawożeniu zbóż mikroelementów jest:
Mangan – reguluje i stymuluje wzrost, bierze udział w procesie fotosyntezy, tworzeniu chlorofilu
oraz syntezie białek.
Cynk – zwiększa efektywność nawożenia azotem.

Nawozy Wieloskładnikowe

Nawóz zawiera również drugorzędne makroskładniki pokarmowe: wapń, magnez i siarkę, które korzystnie
wpływają na wielkość i jakość plonu.

Zasady stosowania
Tarnogran pod zboża należy stosować przedsiewnie. Zalecane jest zmieszanie go z glebą
do głębokości 10-15 cm.

Zalecane dawki nawozu (kg/ha)
Przeznaczenie

Uprawiane rośliny

Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K

Zboża ozime

300 - 500

Zboża jare

250 - 450

Kukurydza

350 - 750

Rzepak

350 - 550

Rośliny strączkowe

300 - 500

Rośliny motylkowe

250 - 450

Użytki zielone

200 - 500

Nawóz Tarnogran pod zboża jest wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do
nawożenia zbóż ozimych, jarych oraz roślin o wysokim zapotrzebowaniu na fosfor i potas.

Właściwości
4,0%

azotu (N) całkowitego w formie amonowej

15,0%

fosforu (P₂O₅) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

12,0%

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

8,0%

fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie

2%
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fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego tylko w kwasach mineralnych

20,0%

potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie

5,0%

wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie

2,0%

magnezu (MgO) całkowitego

13,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,1%

miedzi (Cu)

0,1%

manganu (Mn)

0,1%

cynku (Zn)

Do nawożenia zbóż

Nawozy pod każdą uprawę!
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WAP MAG
z mikroelementami
CaMg 28-16 z B, Cu,
Mo, Zn

WAP MAG Z MIKROELEMENTAMI produkowany jest w specjalnym procesie technologicznym na bazie
mieszanki drobno zmielonego dolomitu z mikroelementami, która poddawana jest zgranulowaniu. Zmielenie
dolomitu powoduje “rozwinięcie powierzchni” tego minerału, co ułatwia i przyśpiesza pobór składników
pokarmowych przez rośliny. Mikroelementy biorą udział w przemianach życiowych zachodzących w roślinie,
mających istotny wpływ na prawidłowy wzrost i plonowanie. Zawarte mikroelementy dobrane są w proporcjach dostosowanych do potrzeb życiowych większości roślin i w dawkach pozwalających na mieszanie
tego nawozu z innymi nawozami i pod konkretne potrzeby rośliny. Granulowana postać nawozu pozwala na
sterowane dawkowanie i równomierny rozsiew nawozu.

Zasady stosowania
Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roślin
jarego siewu, czy sadzenia pod orkę zimową ewentualnie także pod orkę wiosenną. W innych przypadkach
zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm.
Na użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed
lub na początku ruszenia wegetacji i po pokosach lub wypasach. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na
całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy
stosować dawek większych niż zalecane.

Przeznaczenie
Wap Mag z mikroelementami przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie
bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być on stosowany przede
wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.
Nawóz ten zawiera wapń, magnez i siarkę a także ważne składniki pokarmowe oraz mikroelementy B, Cu, Zn,
Mo, dlatego też zalecany jest również do stosowania w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych,
szczególnie na glebach kwaśnych i lekko kwaśnych. W sadownictwie nawóz ten jest szczególnie polecany
do stosowania w uprawie odmian jabłoni wrażliwych na niedobór wapnia i gorzką plamistość podskórną
owoców.

Właściwości
28,0%
16,0%

magnezu (MgO) całkowitego

0,1%

boru (B)

0,1%

miedzi (Cu)

0, 012%
0,1%
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wapnia (CaO) całkowitego

Wielkość dawek nawozu
W zależności od uprawianej rośliny i zasobności gleby w magnez przyswajalny, nawóz stosuje się w dawkach
od 20 do 50 kg MgO/ha, co w przeliczeniu na masę nawozu odpowiada 130-350 kg nawozu na hektar.

Do nawożenia warzyw w uprawach polowych zaleca się
stosowanie nawozu w dawkach:
Uprawiane rośliny

Dawki (kg/ha)

Kalafior, szparag, fasola szparagowa, kapusta (czerwona, brukselska, głowiasta
wczesna i późna, chińska i włoska), dynia, kukurydza cukrowa, rabarbar

130 - 350

Jarmuż, brokuł, marchew, seler (naciowy i korzeniowy), cykoria sałatowa, groch

100 - 250

Por, kalarepa (wczesna i późna), burak ćwikłowy, rzodkiew, cebula, pomidor,
ogórek, pietruszka, skorzonera, chrzan, cykoria

70 - 180

Sałata, rzodkiewka, szpinak (wczesny i późny)

50 - 100

molibdenu (Mo)
cynku (Zn)

Nawozy pod każdą uprawę!
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Nawozy Specjalistyczne

Do nawożenia rzepaku, kukurydzy
i buraków cukrowych

Uprawiane rośliny

Dawki (kg/ha)

Sady młode (1-3 letnie) wszystkie gatunki

10 - 30

Sady owocujące (od 4 roku) wszystkie gatunki

50 - 100

Plantacje porzeczek i agrestu

100 - 200

Plantacje maliny, plantacje truskawki ( 1-szy rok uprawy)

70 - 140

Plantacje truskawki (następne lata uprawy)

50 - 100

Do nawożenia roślin ozdobnych uprawianych w polu zaleca się
stosowanie nawozu w dawkach:
Uprawiane rośliny

Dawki (kg/ha)

Chryzantema, piwonia, irys, tulipan, słonecznik, bratek, ostróżeczka, żeniszek,
dalia, lwia paszcza, celozja, cynia, goździk, lewkonia, mieczyk

100 - 250

Begonia, nagietek, portulaka, aster, lobelia, petunia, lilia, aksamitka,
szałwia, narcyz, stokrotka, macierzanka

70 - 180

Szarłat, maciejka, nasturcja, paproć, pelargonia, bergenia

50 - 120

Rdest

50 - 100

Wyróżnia nas

Jakość!
Nawozy Specjalistyczne

Do nawożenia sadów i plantacji roślin jagodowych zaleca się
stosowanie nawozu w dawkach:

Dawki te zależą od pH (pH w 1 M KCl) i składu mechanicznego gleby oraz potrzeb nawozowych roślin.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”
TARNOBRZEG sp. z o.o.
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CaMg 28-16

Magnez – zapewnia dużą zawartość białka
w ziarnie i paszach, efektywne pobieranie
i przetworzenie azotu w plon, dużą zawartość cukru

w korzeniach (przy jednoczesnym spadku związków
niepożądanych – melasotworów), dużą zawartość
tłuszczu w nasionach roślin strączkowych
i oleistych, wyższą zdrowotność uprawianych roślin
oraz polepsza wartość wypiekową ziarna pszenic
konsumpcyjnych.

Nawóz uniwersalny

Przeznaczenie

Sposób i terminy stosowania nawozu

Nawóz Wap Mag przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie bardzo
kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych
użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być on stosowany przede
wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roślin
jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową ewentualnie także pod orkę wiosenną.

Właściwości
28,0%

wapnia (CaO) całkowitego

16,0%

magnezu (MgO) całkowitego

W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm. Na użytkach zielonych
nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku
ruszenia wegetacji i po pokosach lub wypasach. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni
pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek
większych niż zalecane.

Wielkość dawek nawozu
W zależności od uprawianej rośliny i zasobności gleby w magnez przyswajalny nawóz stosuje się w dawkach
od 20 do 60 kg MgO/ha, co w przeliczeniu na masę nawozu odpowiada 130-480 kg nawozu na hektar.
Nawóz może być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami granulowanymi
przygotowanej pod konkretne potrzeby nawożonej rośliny.

28
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Nawozy Specjalistyczne

WAP MAG

Wapń – zapewnia dobre ukorzenienie się
roślin, korzystne warunki do pobierania innych
składników pokarmowych, większą zdrowotność
roślin uprawnych. Węglanowa forma wapnia
dodatkowo lokalnie odkwasza glebę.

Wigor S
Do nawożenia roślin siarkolubnych

Funkcje siarki w rozwoju roślin:
• umożliwia wykorzystanie azotu,
• jest niezbędna w procesie syntezy białek,
• przyczynia się do zmniejszenia udziału niebiałkowych form azotu w roślinie (m.in. azotanów),
• podnosi walory smakowe i zapachowe roślin (cebula, czosnek),
• zwiększa odporność roślin uprawnych na choroby i szkodniki oraz mróz i suszę.

Sposób i terminy stosowania nawozu

S 90%

Nawozy Specjalistyczne

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną a w przypadku roślin
jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną.
W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm. W uprawach roślin motylkowych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku
ruszenia wegetacji. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający
nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Wielkość dawek nawozu
W zależności od uprawianej rośliny i zasobności gleby w siarkę przyswajalną nawóz stosuje się w dawkach
od 10 do 45 kg S/ha, co w przeliczeniu na masę nawozu odpowiada 11-50 kg nawozu na hektar. Nawóz może
być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami granulowanymi.

Uprawiane rośliny

Dawka (kg/ha)

Kapustne

10 - 40

Rzepak ozimy

20 - 40

Kukurydza

15 - 20

Pszenica

15 - 20

Rzodkiewka

35 - 40

Jęczmień

10 - 15

Cebulowate

10 - 15

Burak cukrowy

30 - 35

Burak czerwony

10 - 30

Marchew

10 - 15

Groch

15 - 20

Pomidory

10 - 30

Lucerna

15 - 20

Fasola

5 - 10

Przeznaczenie
Nawóz Wigor S przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych takich jakich: rzepak, groch, rośliny
motylkowate, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, a także zbóż: pszenicy, jęczmienia i kukurydzy na glebach
wykazujących niedobór siarki.

Właściwości
90,0%

siarka (S) całkowita

Wigor S jest nawozem granulowanym, zawierającym 90% siarki. Zawarty w nawozie bentonit (pH>7),
dzięki swoim właściwościom pęcznienia w kontakcie z wodą, powoduje rozdrobnienie siarki. Cząsteczki siarki
ulegają w glebie utlenieniu przez mikroorganizmy do postaci siarczanowej przyswajalnej przez rośliny. Efekt
wzrostu siarczanów w glebie następuje już po siedmiu dniach od zastosowania nawozu a dalsze systematyczne uaktywnianie się siarki zapewnia odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek w trakcie całego
okresu wegetacji.
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Dolomit

Stosowanie Dolomitu:
• 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,

Nawozy Specjalistyczne

• przeciwdziała występowaniu chorób fizjologicznych związanych z niedoborem wapnia
(gorzka plamistość podskórna jabłek, sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidorów).

Sposób i terminy stosowania nawozu
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 rodzaju gleby
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”.

Rodzaj Gleby

Dawka nawozu (t/ha)

Gleby bardzo lekkie

1-2

Gleby lekkie

2-3

Gleby średnie

3-4

Gleby ciężkie

4-5

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)

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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Siarczan
Magnezu
Nawóz do stosowania posypowego
MgS 21-36

Siarka:
• Zwiększa plonowanie (poprawia efektywność wykorzystania azotu).
• Poprawia jakość plonów: wzrost zawartości tłuszczów w nasionach roślin oleistych, białka w nasionach lub ziarnie, skrobi w ziemniakach i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego.

Magnez:
• Podstawowy składnik chlorofilu - jest niezbędny w procesie fotosyntezy.
• Aktywuje działanie wielu enzymów.
• Reguluje gospodarkę energetyczną roślin.

Zasady stosowania

Nawozy Specjalistyczne

Nawóz należy wymieszać z glebą podczas upraw wiosennych lub jesiennych, można go stosować również
powierzchniowo, najlepiej przed przewidywanymi opadami deszczu. W zależności od uprawianej rośliny
i zasobności gleby w magnez przyswajalny nawóz stosuje się w dawkach od 80-200 kg.

Zalecane dawki nawozu
Uprawiane rośliny

Dawka (kg/ha)

Rzepak

180 - 200

Kukurydza

160 - 190

Buraki

170 - 190

Ziemniaki pastewne i przemysłowe

140 - 170

Rośliny motylkowe

150 - 180

Zboża jare

100 - 130

Użytki zielone

80 - 100

Drzewa i krzewy owocowe

100 - 120

Przeznaczenie
SIARCZAN MAGNEZU MgS 21-36 przeznaczony jest do regularnego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Ze względu na zawartość dobrze przyswajalnych form magnezu i siarki może być stosowany również
do pogłównego nawożenia w przypadku stwierdzonych niedoborów magnezu i siarki.

Kapusta głowiasta, brukselska i czerwona

180 - 200

Kapusta pekińska, kalafior, pomidor, groch, brokuł, por,
burak ćwikłowy

170 - 190

Fasola szparagowa

160 - 180

Ogórek

150 - 180

Seler naciowy i korzeniowy

150 - 170

Kalarepa, cykoria, szparag, rzodkiew, cebula, pietruszka

140 - 160

Właściwości
Nawóz korzystnie wpływa na wzrost plonowania oraz poprawia jakość uzyskiwanych płodów rolnych.
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21,0%

magnezu (MgO) całkowitego

16,0%

magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

36,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

Nawozy pod każdą uprawę!
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Nawóz należy wymieszać z glebą podczas upraw wiosennych lub jesiennych, można go stosować również
powierzchniowo, najlepiej przed przewidywanymi opadami deszczu.

Dawki nawozu
W zależności od uprawianej rośliny i zasobności gleby w magnez przyswajalny nawóz
stosuje się w dawkach od 80-200 kg.

z mikroelementami

UPRAWIANE ROŚLINY

DAWKA (kg/ha)

Rzepak

180 - 200

Kukurydza

160 - 190

Buraki

170 - 190

Ziemniaki pastewne i przemysłowe

140 - 170

Rośliny motylkowe

150 - 180

Zboża jare

100 - 130

Użytki zielone

80 - 100

Drzewa i krzewy owocowe

100 - 120

Kapusta głowiasta, brukselska i czerwona

180 - 200

Kapusta pekińska, kalafior, pomidor, groch, brokuł, por,
burak ćwikłowy

170 - 190

Fasola szparagowa

160 - 180

Ogórek

150 - 180

Seler naciowy i korzeniowy

150 - 170

Kalarepa, cykoria, szparag, rzodkiew, cebula, pietruszka

140 - 160

MgS 23-33 z B, Zn

Przeznaczenie

Nawozy Specjalistyczne

Siarczan
Magnezu

Zasady stosowania

SIARCZAN MAGNEZU MgS 23-33 z B, Zn przeznaczony jest do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.
Ze względu na zawartość dobrze przyswajalnych form magnezu i siarki może być stosowany również do
nawożenia pogłównego.

Właściwości
23,0%

magnezu (MgO) całkowitego

16,0%

magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

33,0%

siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie

0,1%
0,02%
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Nawóz nieorganiczny
granulowany

boru (B) całkowitego
cynku (Zn) całkowitego

Nawozy pod każdą uprawę!
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6. Poprawę walorów smakowych i aromatycznych warzyw cebulowych: cebuli, czosnku: siarka zwiększa
zawartość olejków eterycznych (cykloalliina - cebula i chrzan, allicyna – czosnek).

Nawóz mineralny zawiesinowy.
Zawiera siarkę zmikronizowaną – 800g S w 1 litrze nawozu.
Wielkość dawek i terminy stosowania nawozu

Przeznaczenie
Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest w silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki
elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe. Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po
zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych
oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Uprawiane rośliny

Rzepak ozimy

Właściwości
Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu
glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju
– rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu – dojrzewania
(rzepak). Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy
używanych w ochronie roślin. Nawóz może być stosowany w mieszaninach fizycznych z innymi nawozami
płynnymi w tym z nawozem RSM.

Dodatnie, plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają
się poprzez:

3. Poprawę gospodarki węglowodanami w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co pośrednio wywołuje
wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, suszę).
4. Wzrost syntezy tkanek mechanicznych siarka stymuluje syntezę lignin (metionina) i w konsekwencji
wzrost odporności na stresy abiotyczne – wyleganie i biotyczne – porażenie przez choroby i szkodniki.
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Zalecane ilość
wody (l/ha)

5

300 - 500

Jesienią po wschodach roślin

10 - 29

8

300 - 500

Wczesną wiosną

30 - 50

6

300 - 500

Przed kwitnieniem

50 - 57
10 - 19*

Jęczmień, pszenica, żyto

5

300 - 500

Po wschodach do początku
krzewienia

Jęczmień browarny,
przenżyto

5

300 - 500

Koniec krzewienia
strzelanie w źdźbło

23 - 30*

Owies

5

300 - 500

Do końca fazy kłoszenia

32 - 59*

Kukurydza na ziarna
i na kiszonkę

10

700 - 1 000

W pełni rozwinięte
2 - 6 liści

19-24

Ziemniak

5

300 - 500

Kilkakrotnie, począwszy
od fazy rozwoju liści
do końca kwitnienia

21 - 70

5

300 - 500

W okresie rozwoju liści

20 - 26

5

300 - 500

3 - 4 tygodnie
po zwarciu rzędów

31 - 33

Peluszka, groch

5

300 - 500

W okresie od 1 do 4 w pełni
wykształconych liści

11 - 19

Łubin, słonecznik

5

300 - 500

Do fazy kwitnienia

30 - 59

Użytki zielone

20

3 000 - 4 000

Przed ruszeniem wegetacji

-

5

800 - 1000

Po naprowadzeniu chmielu
na przewodniki

-

5

1 500 - 2 000

Po osiągnięciu
przez chmiel siatki

-

2 500 - 3 000

W fazie kwitnienia
i później

-

1. Bezpośredni wzrost plonów – wynik zwiększonej efektywności nawozowego i glebowego azotu.
2. Poprawę jakości plonów:
• Wzrost zawartości białka w roślinach; do syntezy białek niezbędne są aminokwasy siarkowe:
cysteina i metionina,
• Wzrost zawartości tłuszczu w nasionach roślin oleistych – które wykazują kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na siarkę niż zboża,
• Wzrost zawartości glutenu – poprawa jakości wypiekowej mąki,
• Wzrost zawartości skrobi w ziarniakach – siarka przedłuża fazę nalewania ziarna,
• Zmniejszenie zawartości azotu ogólnego w ziarnie jęczmienia browarnego,
• Zrost zawartości skrobi w bulwach ziemniaka i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,
• Zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych,

Faza
Termin stosowanie nawozu rozwojowa
lub faza rozwojowa rośliny rośliny wg
skali BBA

Dawka
(l/ha)

Burak cukrowy

Chmiel

5

Nawozy Specjalistyczne

Pro-Siarka
S 800 SC

5. Ograniczenie chorób kontrolowanych przynajmniej częściowo przez siarkę:
• Ziemniaki – parch ziemniaczany i ospowatość bulw (ryzoktonioza),
• Rzepak – cylyndrosporioza liści rzepaku,
• Zboża – mączniak prawdziwy,

* *Wg skali Zadoksa

www.zchsiarkopol.pl
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15 856 58 62
15 856 58 96
601 466 842
15 856 58 61

601 466 842
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
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