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certyfikaty

JAKOŚĆ
Jakość wszystkich nawozów marki Agrami została potwierdzona certyfikatami, wydanymi
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Wszystkie produkty Agrami posiadają następujące certyfikaty:
GWARANTOWANA JAKOŚĆ - jakość wyboru jest potwierdzona oceną oraz nadzorowana
przez niezależną jednostkę certyfikującą. Potwierdza prowadzenie procesu produkcji wyrobów z zachowaniem ich powtarzalności oraz wyjątkowość zastosowanych surowców i komponentów.
ZNAK JAKOŚCI „Q” - gwarantuje ponadstandardową jakość, walory użytkowe, zdrowotne
oraz spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE - potwierdza zgodność nawozu z deklarowanym typem
nawozu WE.
BADANIA
Wszystkie produkty Agrami są produkowane w Polsce. Ich unikatowe receptury i skład
zostały opracowane przez wykwalifikowanych ekspertów. Skuteczność oraz działanie zostały
przebadane m.in. przez Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.
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Nasza firma opracowuje i dostarcza nowoczesne elementy technologii produkcji roślinnej w zakresie jedno- i wieloskładnikowych nawozów dolistnych. Możemy
pochwalić się zapleczem wybitnych specjalistów, chemików oraz certyfikatami.
Te solidne fundamenty potwierdzają unikatowy skład, wysoką koncentrację oraz działanie produktów. Zaawansowane właściwości oraz skład naszych produktów wyróżniają nas spośród innych producentów tej gamy środków. Dokładamy wszelkich strań, aby
nasze innowacyjne pomysły przyczyniły się do rozwoju rolnictwa oraz inspirowały rolników do wdrażania nowoczesnych metod prowadzenia gospodarstwa.
Wspólną cechą ludzi Agrami jest pasja do rolnictwa, w której się wychowaliśmy
i którą żyjemy. Dzięki temu, dokładnie rozumiemy Państwa potrzeby, znamy odpowiedzi na pytania, wątpliwości, a także służymy radą. Nasze wieloletnie doświadczenie
związane z rolnictwem, jest dla nas źródłem inspiracji.
Rozumiemy także wartość, jaką stanowi ziemia. Wiemy, że jest ona bezcenna,
stanowi wartość nie tylko dla nas, ale także dla kolejnych pokoleń. W wyniku synergii
wiedzy, troski i doświadczenia, jesteśmy w stanie wdrażać rozwiązania, które pozwalają
zwiększać jej efektywność i produktywność, jednocześnie ograniczając degradację.
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kondycjonery wody
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MI6

Nowa, ulepszona formuła
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny złożony
MI6 jest płynnym nawozem wieloskładnikowym, zalecanym do stosowania we wszystkich
uprawach rolniczych i ogrodniczych. MI6 dodany do wody, powoduje zmianę jej zabarwienia,
co pozwala wzrokowo ocenić pH roztworu przy
użyciu skali kolorymetrycznej, umieszczonej
na etykiecie. Kolor wody powinien stać się
jasnomalinowy, co odpowiada wartości pH ok. 5.
Zaawansowane właściwości dodatkowe
nawozu MI6:
- dostarcza roślinom składniki pokarmowe
szybciej i skuteczniej, tworząc optymalny bufor
dla większości mieszanin zbiornikowych: zawiera niezwykle cenny dla roślin magnez,
- posiada indykator (wskaźnik kolorymetryczny) pH roztworu - w prosty i błyskawiczny
sposób, bez użycia skomplikowanej aparatury,
pozwala określić osiągnięcie optymalnych
właściwości roztworu, nadając mu charakterystyczną jasnomalinową barwę (pH 4,5-5,5),
- własności adiuwantu - wspomaga skuteczność
działania wprowadzonej substancji czynnej,
- ułatwia mieszalność, ogranicza ryzyko chemicznego rozkładu środków ochrony roślin,
- aktywator wnikania cieczy w głąb roślin,
- zwiększa odporność roślin na stres suszy oraz
niskich temperatur.
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obniża pH
Korzyści ze stosowania roztworu nawozowego kondycjonującego wodę:
- źródło łatwo dostępnych dla roślin: azotu,
fosforu, magnezu i siarki,
- poprawa jakości wody do zabiegów ochrony roślin,
- obniżenie pH cieczy użytkowej,
- ułatwienie wnikania składników pokarmowych i substancji czynnych do roślin,
- ograniczenie niekorzystnych zmian i reakcji mieszanin zbiornikowych.
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MI6.1.

Najnowsza formuła, doskonałe działanie
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny złożony
MI6.1. jest płynnym nawozem dolistnym,
zawierającym azot i fosfor, zalecanym do stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych. MI6.1. dodany do wody, polepsza jej
właściwości, obniża pH, co objawia się zmianą
zabarwienia. Można to ocenić wzrokowo przy
użyciu skali kolorymetrycznej, umieszczonej
na etykiecie. Kolor wody (roztworu) powinien stać
się jasnomalinowy, co odpowiada wartości pH
ok. 5.
Zaawansowane właściwości dodatkowe
nawozu MI6.1.:
- nowa formuła o doskonałych właściwościach
i działaniu,
- polepsza właściwości wody stosowanej
do zabiegów agrochemicznych,
- indykator pH roztworu [wskaźnik kolorymetryczny],
- silne właściwości buforujące w obrębie pH 5,
- poprawa właściwości cieczy roboczej,
- aktywuje wnikanie cieczy do roślin,
- bogate źrodło azotu i fosforu,
- zwiększa odporność roślin na stres.
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doskonałe działanie

obniża pH
Korzyści ze stosowania roztworu nawozowego kondycjonującego wodę:
- źródło łatwo dostępnych dla roślin: azotu,
i magnezu,
- poprawa jakości wody do zabiegów
ochrony roślin,
- obniżenie pH cieczy użytkowej,
- ułatwienie wnikania składników pokarmowych i substancji czynnych do roślin,
- ograniczenie niekorzystnych zmian i reakcji mieszanin zbiornikowych.
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nawozy
jednoskładnikowe
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borMI

„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
borMI jest nawozem mineralnym, przeznaczonym do dokarmiania roślin, zwłaszcza tych
o dużym zapotrzebowaniu na bor, np. rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobowatych, brokułu, kalafiora, kapusty, drzew
owocowych, ale także kukurydzy, ziemniaka
oraz do szybkiego usuwania symptomów niedoboru tego mikroskładnika u różnych roślin,
wpływa na wzrost i wielkość komórek, jest regulatorem niektórych hormonów roślinnych,
bierze udział w metabolizmie węglowodanów
i białek, wpływa na proces kwitnienia i owocowania, korzystnie oddziałuje na zdrowotność
roślin, ich plonowanie i jakość plonów.

MIKROskładniki

Zaawansowane właściwości dodatkowe
nawozu borMI:
- wysoka koncentracja boru, małe dawki
nawozu,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu
i przyswajalność mikroskładnika,
- łatwość przygotowania cieczy roboczej.
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lepsze
kwitnienie
Korzyści ze stosowania nawozu zawierającego
bor:
- lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin,
- zwiększenie mrozoodporności i zimotrwałości,
- lepsze kwitnienie i zawiązywanie owoców,
- wzmożona asymilacja cukrów i tłuszczu,
- ograniczenie występowania wielu chorób,
- większe plony roślin i poprawa ich jakości.
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cynkMI

„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
cynkMI, to nawóz przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin, zwłaszcza wrażliwych
na niedobór cynku: kukurydzy, ziemniaka,
buraka, strączkowych, drzew owocowych,
winorośli, należy go stosować w celu zapobiegania lub likwidacji skutków niedoboru cynku
u roślin. Także na plantacjach roślin intensywnie nawożonych, głównie azotem i fosforem
oraz na glebach świeżo wapnowanych. Cynk
jest niezbędny do prawidłowego przebiegu
reakcji enzymatycznych, syntezy hormonów
roślinnych i witamin, podziału i wzrostu komórek. Reguluje gospodarkę azotem, biosyntezę
białek i proces fotosyntezy, odpowiedzialny
jest za zdrowotność roślin. Wpływa korzystnie na wielkość organów plonowania, np. ziarniaków kukurydzy, owoców. Zwiększa plony
i poprawia ich jakość.
Zaawansowane właściwości dodatkowe
nawozu cynkMI:
- wysoka koncentracja cynku, małe dawki
nawozu,
- zawiera cynk schelatowany przez EDTA,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu,
- wysoka przyswajalność mikroskładnika,
- łatwość przygotowania cieczy roboczej.
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poprawa
zdrowotności roślin
Korzyści ze stosowania nawozu zawierającego
chelat cynku:
- uregulowana gospodarka hormonalna roślin,
- właściwy przebieg podstawowych procesów fizjologicznych,
- intensyfikacja fotosyntezy,
- wzrost zawartości białka , cukrów, witamin,
- poprawa zdrowotności roślin,
- zwiększenie plonów.
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moMI

Mikro składniki, MEGA właściwości
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
moMI jest płynnym nawozem mineralnym
o wysokiej zawartości molibdenu, przeznaczonym do stosowania w uprawach rolniczych,
warzywnych i sadowniczych. Wysoka koncentracja ułatwia precyzyjne dawkowanie,
szczególnie w przypadku roślin wrażliwych
na niedobory molibdenu, takich jak: rzepak,
kapusta, kalafior, brokuł, szpinak, sałata, groch
i fasola (plantacje rolnicze i warzyw), koniczyna, pomidor, róże, brzoskwinia. Molibden
reguluje przemiany azotu i fosforu w roślinach. Molibden osłabia toksyczne działanie jonów glinu, jak również łagodzi skutki
zaburzenia równowagi pomiędzy składnikami
w roślinach.
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zwiększenie
odporności na stres
i choroby
Korzyści ze stosowania nawozu zawierającego
chelat molibdenu:
- poprawa gospodarki azotem i biosyntezy
białka,
- korzystny wpływ na syntezę chlorofilu,
- zwiększenie odporności na stres i choroby,
- poprawa plonowania roślin,
- optymalizacja gospodarki roślin fosforem
i innymi składnikami.
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nawozy
wieloskładnikowe
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MIrzepak

„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
MIrzepak jest nawozem mineralnym przeznaczonym do dokarmiana
roślin na plantacjach o wysokim potencjale plonowania, intensywnie
nawożonych NPK oraz do szybkiego usuwania symptomów niedoboru
mikroskładników. Zawiera dużo boru - najważniejszego mikroskładnika
dla roślin kapustowatych. Siarka, magnez i molibden zwiększają efektywność nawożenia azotem, a pozostałe mikroskładniki występujące
we właściwej proporcji korzystnie wpływają na wzrost, zimnotrwałość
i zdrowotność roślin.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MIrzepak:
- wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu,
- unikatowa formulacja żelowa,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
- łatwość przygotowania cieczy roboczej,
- zawiera magnez i siarkę.
Korzyści ze stosowania nawozu mineralnego z 6 mikroskładnikami
i dodatkiem makroskładników:
- zapobieganie niedoborom magnezu, siarki i mikroelementów, głównie
u roślin kapustowatych,
- szybkie usuwanie niedoboru tych składników i ich skutków,
- poprawa efektywności nawożenia doglebowego, głównie azotem,
- zwiększenie odporności roślin na niską temperaturę i niedobór wody,
- poprawa kondycji i zdrowotności roślin,
- wzrost plonów,
- zwiększenie zawartości tłuszczu w nasionach.
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MIkukurydza
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny

MIkukurydza powinien być stosowany na wszystkich plantacjach
kukurydzy, zwłaszcza w niskich temperaturach, w warunkach braku wody
w glebie i intensywnie nawożonych NPK, w początowym okresie
wegetacji. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, usuwa niedobór
mikroskładników, głównie cynku, a także fosforu i siarki. Cynk reguluje
gospodarkę hormonalną, proces fotosyntezy, biosyntezę białek, wpływa
na zdrowotność roślin. Molibden i siarka poprawiają efektywność nawożenia azotem. Zawiera krzem, który wpływa korzystnie na pobieranie
składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu. Wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność na choroby i stres abiotyczny.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MIkukurydza:
- zawiera czynnik chelatujący,
- unikatowa formulacja żelowa,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
- łatwość przygotowania cieczy roboczej,
- zawiera siarkę, fosfor i krzem,
- wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu.
Korzyści ze stosowania nawozu mineralnego z 6 mikroskładnikami,
krzemem i dodatkiem fosforu:
- zapobieganie niedoborom fosforu i mikroelementów, głównie
u kukurydzy,
- szybkie usuwanie niedoboru tych składników, zwłaszcza w początkowym okresie wegetacji,
- możliwość uzupełnienia nawożenia doglebowego,
- poprawa efektywności nawożenia podstawowego, głównie azotem,
- zwiększenie odporności roślin na niską temperaturę i niedobór wody,
- poprawa wigoru, kondycji i zdrowotności roślin,
- wzrost plonów i polepszenie ich jakości.
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MIzboże

„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
MIzboże powinno być stosowane na każdej plantacji zboż ozimych
i jarych. Usuwa ukryte i widoczne symptomy niedoboru składników
pokarmowych roślin. Na polach intensywnie nawożonych NPK, jest
źródłem sześciu podstawowych mikroelementów, a ponadto magnezu i siarki. Magnez, miedź i żelazo są niezbędne do biosyntezy chlorofilu, zwiększają efektywność fotosyntezy. Siarka i molibden poprawiają
wykorzystanie azotu, wpływają korzystnie na zawartość białka w ziarnie.
Krzem ułatwia pobieranie składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu.
Wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność na wyleganie, choroby i stres abiotyczny.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MIzboże:
- unikatowa formulacja żelowa,
- łatwe przejście do formy płynnej,
- zawiera czynnik chelatujący,
- wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
- zawiera krzem.
Korzyści ze stosowania nawozu mineralnego z 6 mikroskładnikami,
krzemem i dodatkiem makroskładników:
- zapobieganie niedoborom magnezu, siarki i mikroelementów, głównie
u roślin kapustowatych,
- szybkie usuwanie niedoboru tych składników w okresie wegetacji zbóż
i ich skutków,
- poprawa efektywności nawożenia podstawowego, głównie azotem,
- zwiększenie odporności roślin na niską temperaturę i niedobór wody,
wyleganie
- zwiększenie zawartości białka w ziarnie,
- możliwość uzupełnienia nawożenia doglebowego.
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energyMIx
MAKRO- i MIKRO składniki, MEGA działanie
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
energyMIx to nawóz do każdej plantacji roślin rolniczych, warzywnych
i w sadach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego odżywiania korzeniowego.
Na plantacjach wysokoprodukcyjnych, intensywnie nawożonych doglebowo
jest dodatowym źródłem wszystkich niezbędnych makro- i mikroskładników
we właściwej dla roślin proporcji. Łagodzi skutki niskich i wysokich temperatur, niedoboru i nadmiaru wody, występowania chorób i szkodników, intensywnej chemicznej ochrony roślin, mikroskładniki regulują
procesy fizjologiczne. Nawóz pozwala uzyskać wysokie plony o bardzo dobrej
jakości.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu energyMIx:
- formulacja zawiesinowa,
- schelatowana forma Cu, Zn, Mn, Fe, Co,
- funkcja adiuwanta, poprawa właściwości cieczy użytkowej i wnikania składników do rośliny,
- wysoka koncentracja składników, małe dawki nawozu,
- łatwość przygotowania cieczy użytkowej,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
- zawiera krzem.
Korzyści ze stosowania nawozu NPK (S), 7 podstawowych mikroskładników
i krzemu:
- zapobieganie niedoborom makro- i mikroelementów u roślin,
- poprawa efektywności podstawowego nawożenia doglebowego,
- szybkie usuwanie niedoborów składników pokarmowych i ich skutków,
- możliwość ograniczenia nawożenia doglebowego,
- zwiększenie odporności roślin na stresy pogodowe,
- poprawa kondycji i zdrowotności roślin, szybka regeneracja po ich uszkodzeniu,
- większe plony o lepszej jakości.
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microMI
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
microMI powinien być stosowany na każdej plantacji roślin
rolniczych, warzywnych i w sadach. Na glebach mało zasobnych zapobiega
niedoborom mikroelementów u roślin. Na plantacjach wysokoprodukcyjnych, intensywnie nawożonych NPK jest źródłem łatwo dostępnych mikroskładników. Regulują one procesy fizjologiczne i zwiększają
plonowanie roślin, wpływają korzystnie na jakość plonów. Miedź i żelazo
są niezbędne do biosyntezy chlorofilu, zwiększają efektywność fotosyntezy. Mangan reguluje oddychanie, fotosyntezę i przemiany związków
organicznych. Molibden i kobalt odpowiadają za gospodarkę azotem. Cynk
uczestniczy w gospodarce fitohormonalnej, a bor w kwitnieniu i owocowaniu roślin. Krzem wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność
na wyleganie, choroby i stres abiotyczny. Właściwa proporcja mikroelementów gwarantuje dobre wykorzystanie makroskładników, stymulację
wzrostu i rozwoju roślin, zmniejszenie reakcji na stres wodny i termiczny,
zwiększenie odporności roślin na choroby i szkodniki, regenerację roślin
uszkodzonych, wysokie plonowanie, dobrą jakość plonów.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu microMI:
- wysoka koncentracja manganu, małe dawki nawozu,
- formulacja żelowa,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność składników,
- łatwość przygotowania cieczy roboczej,
- zawiera krzem,
- schelatowana forma Cu, Zn, Mn, Fe, Co,
- funkcja adiuwanta, poprawia właściwości cieczy użytkowej i wnikanie
składników do rośliny.
Korzyści ze stosowania w nawozie siedmiu podstawowych mikroskładników i krzemu:
- zapobieganie niedoborom mikroelementów u roślin i ich usuwanie,
- poprawa efektywności podstawowego nawożenia doglebowego,
- zwiększenie odporności roślin na niską temperaturę i niedobór wody,
- poprawa wigoru, kondycji i zdrowotności roślin,
- wzrost plonów, poprawa ich jakości,
- zwiększenie odporności roślin na uszkodzenia tkanek i wyleganie.
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MIKROskładniki

27

nawozy
z nanocząstkami
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nanotechnologia
Nanotechnologia i firma Agrami w służbie rolnictwu
Nanotechnologia rewolucjonizuje wiele gałęzi gospodarki. Pod pojęciem nanotechnologii kryje się zestaw technik oraz sposobów tworzenia wszelakich struktur nanometrycznych (pojedynczych cząstek). W ostatnim dziesięcioleciu swoje zastosowanie znalazła
m.in. w medycynie, farmacji, kosmetyce, przemyśle farbiarskim, budownictwie, a przede
wszystkim w rolnictwie.
Nanomateriały dają nowe możliwości, po rozdrobnieniu materiału do rozmiaru nano,
ujawniają niespotykane wcześniej właściwości. Nanocząstki odznaczają się wyjątkową
aktywnością biologiczną, a ze względu na swoją wielkość, pozwalają na szybkie i łatwe wnikanie do komórek żywych, jak i w głąb tkanek roślinnych.
Z pomocą Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia
prowadzony jest szereg badań, który potwierdza dobroczynny wpływ nanosrebra na rozwój
roślin na każdym jego etapie rozwoju. Metoda otrzymywania nanocząstek srebra opracowana przez firmę Agrami, na każdym kroku została przebadana. Począwszy od przeprowadzania badań struktury nanometrycznej pojedynczych cząstek srebra, poprzez przeprowadzenie badań mikroskopowych przedstawiających nanomateriał.
Nanosrebro wykazuje silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze
oraz przeciwpierwotniakowe. Preparaty na bazie nanocząstek wykazują aktywność już
przy śladowych ilościach, co może stanowić alternatywę dla konwencjonalnych środków
ochrony i stymulacji roślin.
Dzięki wykorzystaniu nanotechnologii w przemyśle rolniczym możemy poznawać,
a także doceniać pozytywny wpływ na wzrost roślin, zwiększając ich biomasę, długość
systemu korzeniowego, ilość liści, zawartość chlorofilu, kartogenów, czy flawonoidów
w komórkach, a przede wszystkim jakość owoców.
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nanoMI
Nanocząstki, giga działanie
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
nanoMI, to płynny mineralny nawóz dolistny z bardzo dużą zawartością
nano-koloidalnego srebra (Ag+) wynoszącą 10000 ppm na 1 kg nawozu
wyprodukowanego przy zastosowaniu nanotechnologii. Jest przeznaczony do stosowania w uprawie wszystkich gatunków polowych, warzywnych
gruntowych i pod osłonami, sadowniczych, na plantacjach roślin jagodowych oraz roślin ozdobnych. Nawóz nanoMI poprawia kondycję roślin,
a nanosrebro ogranicza rozwój bakterii, grzybów i wirusów. Zawiera
składniki naturalnie występujące w przyrodzie.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu nanoMI:
- poprawia kondycję roślin,
- bardzo duże stężenie nanosrebra tworzącego środowisko o potencjalnym działaniu:
- grzybobójczym,
- bakteriobójczym,
- wirusobójczym.
Korzyści ze stosowania nawozu azotowego z dodatkiem nanosrebra:
- poprawa wigoru i kondycji roślin,
- korzystny wpływ na syntezę chlorofilu i proces fotosyntezy,
- wzrost biosyntezy białka,
- ograniczenie występowania chorób powodowanych przez grzyby
i bakterie,
- zwiększenie plonów i poprawa ich jakości,
- poprawa możliwości przechowalniczych plonów.

unikatowy
produkt na rynku
europejskim
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nanoMI-Cu
Nanocząstki, giga działanie
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
nanoMI-Cu może być stosowany na wszytskich plantacjach. Azot
i miedź zawarte w nawozie powodują intensywny wzrost roślin, zwiększają odporność roślin na choroby, zmniejszają presję patogenów, pozwalają ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.
Nawóz zapewnia bardzo dobrą kondycję roślin, umożliwia uzyskanie
wysokich plonów o bardzo dobrej jakości.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu nanoMI-Cu:
- makro- i mikroelementowy skład i płynna formulacja nawozu,
- zawiera nanocząstki miedzi, tworzące środowisko o potencjalnym
działaniu:
- grzybobójczym,
- bakteriobójczym,
- wirusobójczym,
- łatwość przygotowania cieczy użytkowej,
- bardzo dobra rozpuszczalność i przyswajalność składników,
- funkcja adiuwanta, poprawia właściwości cieczy użytkowej i wnikanie
składników do rośliny.

10 000 ppm
nanomiedzi

Korzyści ze stosowania nawozu azotowego z dodatkiem nanomiedzi:
- poprawa kondycji i odżywienia roślin,
- korzystny wpływ na fotosyntezę, biosyntezę chlorofilu i białka,
- zwiększenie odporności na stres pogodowy,
- ograniczenie występowania chorób powodowanych przez grzyby
i bakterie,
- zwiększenie plonów i poprawa ich jakości,
- zwiększenie zdolności przechowalniczych plonów.
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wapńMI
NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY
wapńMI to nawóz przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin
warzywnych i sadowniczych, zwłaszcza w warunkach niedoboru lub trudności w pobieraniu wapnia z gleby. Wapń jest niezbędny w intensywnych
technologiach uprawy roślin oraz w warunkach stresowych, np. niedobór
opadów, presja infekcyjna. Gwarantuje prawidłową budowę i funkcjonowanie ścian oraz błon komórkowych, uczestniczy w regulacji gospodarki
wodnej, mineralnej i transporcie w roślinie, co więcej, zwiększa tolerancję
roślin na stres i odporność na choroby. Forma wapnia w nawozie ogranicza
rozwoj patogenów. Konieczny do prawidłowego wzrostu korzeni i części
nadziemnej. Stymuluje ukorzenienie się roślin, kwitnienie, owocowanie.
Warunkuje uzyskanie wysokich plonów, poprawia ich zdolność przechowalniczą, zwłaszcza owocow, warzyw i roślin okopowych.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu wapńMI:
- bardzo wysoka koncentracja wapnia,
- brak składników towarzyszących,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu,
- wysoka przyswajalność składnika.
Korzyści ze stosowania nawozu organiczno-mineralnego:
- regulacja gospodarki wodnej roślin,
- wzrost odporności na stres,
- stymulacja wzrostu korzeni, kwitnienia i owocowania,
- tworzenie środowiska niekorzystnego dla rozwoju patogenów,
- poprawa zdrowotności roślin,
- zwiększenie odporności na uszkodzenia tkanek,
- lepsze plonowanie,
- poprawa zdolności przechowalniczej plonów, zwłaszcza warzyw
i owoców.
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wapńMInAgCu
„NAWÓZ WE” - płynny nawóz mineralny
wapńMInAgCu przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania roślin
rolniczych i ogrodniczych, zwłaszcza w warunkach niedoboru lub trudności
w pobieraniu wapnia z gleby oraz dużej presji chorób. Wapń jest niezbędny w intensywnych technologiach uprawy roślin oraz w warunkach
stresowych. Gwarantuje prawidłową budowę i funkcjonowanie ścian
oraz błon komórkowych. Uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej,
mineralnej i transporcie w roślinie. Zwiększa tolerancję roślin na stresy
środowiskowe. Konieczny do prawidłowego wzrostu korzeni i części nadziemnej. Stymuluje ukorzenianie się roślin, kwitnienie, owocowanie. Wapń,
a zwłaszcza nanocząstki srebra i miedzi, mogą ograniczać rozwój chorób.
Warunkują uzyskanie wysokich plonów, poprawiają ich zdolność przechowywalniczą, zwłaszcza owoców, warzyw i roślin okopowych.
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu wapńMInAgCu:
- bardzo wysoka koncentracja wapnia,
- obecność nanocząstek srebra i miedzi,
- bardzo dobra rozpuszczalność nawozu,
- wysoka przyswajalność składnika,
- adiuwant w składzie chemicznym,
- małe dawki nawozu, ekonomiczny w użyciu,
- łatwość przygotowania cieczy użytkowej.
Korzyści ze stosowania nawozu wapniowego z dodatkiem nanosrebra
i nanomiedzi:
- regulacja gospodarki wodnej roślin,
- wzrost odporności na stres,
- stymulacja wzrostu korzeni, kwitnienia i owocowania,
- lepsze plonowanie,
- poprawa zdrowotności roślin,
- zwiększenie odporności na uszkodzenia tkanek,
- lepsze plonowanie.
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Zawartość składników pokarmowych:
energyMIx
Zawartość składników pokarmowych:

KONDYCJONERY WODY

% m/m

MI6.1.
Zawartość składników pokarmowych:

% m/m

Azot (N)
- azot (N) w formie azotanowej
- azot (N) w formie amidowej
Pięciotlenek fosforu (P2O5)
Tlenek potasu (K2O)
Trójtlenek siarki (SO3)
Bor (B)
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA
Zawartość biuretu

Azot (N)
Azot (N) w formie amidowej
Pięciotlenek fosforu (P2O5)

3,0%
3,0%
15,0%

microMI
Zawartość składników pokarmowych:

% m/m

% m/m

Bor (B)
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

1,0%
1,0%
1,5%
2,0%
0,07%
1,5%

MI6
Zawartość składników pokarmowych:
Azot (N)
Azot (N) w formie amidowej
Pięciotlenek fosforu (P2O5)
Tlenek magnezu (MgO)
Trójtlenek siarki (SO3)
Zawartość biuretu

% m/m
3,0%
3,0%
15,0%
5,0%
9,0%
max. 0,078%

NAWOZY JEDNOSKŁADNIKOWE
borMI
Zawartość składników pokarmowych:
Bor (B)

11,0%
1,5%
9,5%
10,0%
12,0%
7,0%
0,085%
0,080%
0,130%
0,160%
0,004%
0,130%
max. 0,247%

11,0%

NAWOZY Z NANOCZĄSTKAMI
cynkMI
Zawartość składników pokarmowych:

% m/m

Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

15,5%

moMI
Zawartość składników pokarmowych:

% m/m

Molibden (Mo)

10,0%

NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE
MIrzepak
Zawartość składników pokarmowych:
Bor (B)
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo(Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

% m/m
2,2%
1,5%
1,0%
1,9%
0,02%
0,7%

MIkukurydza
Zawartość składników pokarmowych:

% m/m

Bor (B)
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

0,25%
1,5%
1,5%
1,0%
0,04%
2,0%

MIzboże
Zawartość składników pokarmowych:

% m/m

Bor (B)
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

0,25%
1,5%
2,0%
2,5%
0,03%
2,5%

nanoMI
Zawartość składników pokarmowych:
Azot (N)
Zawartość biuretu

% m/m
15,0%
max. 0,39%

nanoMI-Cu
Zawartość składników pokarmowych:

% m/m

Azot (N)

15,0%

wapńMI
Zawartość składników pokarmowych:

% m/m

Wapń (Ca)
wapńMInAgCu
Zawartość składników pokarmowych:
Tlenek wapnia (CaO)

8,7%

% m/m
18,5%

Dystrybutor:
Ontrade.pl sp. z o.o.
os. Akademickie 3/38, 31-866 Kraków
e-mail: handel@ontrade.pl, tel. +48 12 312 0 312
www.ontrade.pl

