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Dział sprzedaży

Skład
Skład – ADOB® PO

Opakowania: 1000 l

Składniki 
pokarmowe

Zawartość 
[g/l]

Zawartość 
[% objętościowe]Symbol Zawartość 

[% wagowe]
Zawartość w 400 l/ha

[kg/ha]

Azot całkowity N 16,0 20,0 200,0 80,0
– azot azotanowy N-NO3  4,0 5,0 50,0 20,0
– azot amonowy N-NH4 4,0 5,0 50,0 20,0
– azot amidowy N-NH2 8,0 10,0 100,0 40,0
Pięciotlenek fosforu P2O5 3,2 4,0 40,0 16,0
Tlenek potasu K2O 4,2 5,25 52,5 21,0
Tlenek magnezu MgO 0,36 0,45 4,5 1,8
Trójtlenek siarki SO3 0,7 0,88 8,8 3,5
Bor B 0,06 0,075 0,75 0,3
Miedź Cu 0,16 0,2 2,0 0,8

 Gęstość 1,24-1,26 g/cm3

ADOB® PO

ADOB® PO to wieloskładnikowy, płynny koncentrat 
nawozowy do doglebowego, rzędowego stosowania 
w uprawie ziemniaka. Nawóz zawiera azot (N), 
fosfor (P), potas (K) oraz inne składniki pokarmowe 
szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju  
i plonowania ziemniaka: magnez (Mg), siarkę (S), 
bor (B) i miedź (Cu).

Nawożenie rzędowe ADOB® PO przyspiesza 
wschody i wzrost roślin w początkowej fazie 
rozwoju, wspomaga rozwój systemu korzeniowego, 
ogranicza skutki utrudnionego pobierania fosforu 
w warunkach zimnej wiosny czy niedoboru wilgoci. 
Poprawia także ogólny stan odżywienia roślin, 
pozytywnie wpływa na wysokość plonu i poprawę 
jakości surowca dla przemysłu spożywczego  
i skrobiowego. Stosując ADOB® PO uzyskuję się 
plon bulw o lepszym wyrównaniu, cechujący 
się mniejszą ilością odpadów i mniejszym 
porażeniem patogenami. Technologia nawożenia 
rzędowego pozwala wprowadzić oszczędności 
w uprawie ziemniaka, dzięki redukcji kosztów 
z tytułu jednoczesnego sadzenia i aplikacji 
nawozu. Nawożenie rzędowe ziemniaka nawozem 
ADOB® PO daje także możliwości efektywniejszego 
wykorzystania azotu i innych składników 
pokarmowych zawartych w nawozie i zmniejszenia 
całkowitej dawki NPK na hektar. 

Charakterystyka

 nawóz WE

 nawożenie doglebowe

 nawóz NPK + mikro

 schelatowany EDTA

 nowoczesna technologia

 
zawiera siarkę i magnez

 
wspomaga wschody roślin

 
mniejsze koszty nawożenia

Nawozy doglebowe • Nawozy płynne do nawożenia rzędowego
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Zalecenia stosowania
Zalecenia stosowania – ADOB® PO

Uprawa
Ilość  

aplikacji 
w sezonie

Dawka  
w aplikacji 

[l/ha]

Termin 
stosowania

Ziemniak 1
rzędowa aplikacja podczas sadzenia 400

aplikacja całopowierzchniowa opryskiwaczem 400


