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Dział sprzedaży

Nawozy doglebowe • Nawozy płynne do nawożenia rzędowego

ADOB® SB-2

ADOB® SB-2 to wieloskładnikowy, płynny koncentrat 
nawozowy do doglebowego, rzędowego stosowania 
w uprawie buraka cukrowego. Nawóz zawiera azot (N), 
fosfor (P), magnez (Mg) oraz składniki pokarmowe 
szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju 
i plonowania buraka cukrowego: sód (Na), bor (B)  
i mangan (Mn). 

Dzięki nawożeniu rzędowemu ADOB® SB-2 uzyskujemy 
większą obsadę roślin buraka, przyspieszamy 
wschody i wzrost roślin w początkowej fazie rozwoju, 
co prowadzi do szybszego zakrycia międzyrzędzi. 
W warunkach zimnej wiosny czy niedoboru wilgoci 
nawożenie rzędowe ogranicza skutki utrudnionego 
pobierania fosforu. Nawożenie ADOB® SB-2 powoduje 
znaczący wzrostu masy korzeni i polaryzacji,  
a w rezultacie wzrost plonu cukru z hektara. Poprawia 
jakość technologiczną plonu poprzez zmniejszenie 
zawartości melasotworów. Technologia nawożenia 
rzędowego wprowadza oszczędności w uprawie 
buraka cukrowego, dzięki redukcji kosztów z tytułu 
jednoczesnego siewu nasion i aplikacji nawozu. 
Nawożenie rzędowe buraka cukrowego nawozem 
ADOB® SB-2 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 makro- i mikroelementowy

 schelatowany IDHA

 nowoczesna technologia

 
zawiera sód i bor

 
wspomaga wschody roślin

 
mniejsze koszty nawożenia

Skład
Skład – ADOB® SB-2

Opakowania: 1000 l

Składniki 
pokarmowe

Zawartość 
[g/l]

Zawartość 
[% objętościowe]Symbol Zawartość 

[% wagowe]
Zawartość w 330 l/ha

[kg/ha]

Azot całkowity N 17,4 23,0 230,0 75,9
– azot azotanowy N-NO3  4,7 6,2 62,0 20,46
– azot amonowy N-NH4 4,2 5,6 56,0 18,48
– azot amidowy N-NH2 8,5 11,2 112,0 36,96
Pięciotlenek fosforu P2O5 1,4 1,9 19,0 6,27
Tlenek magnezu MgO 0,23 0,3 3,0 0,99
Sód Na 6,4 8,5 85,0 28,05
Bor B 0,058 0,075 0,75 0,25
Mangan Mn 0,18 0,24 2,4 0,79

 Gęstość 1,30-1,34 g/cm3
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Zalecenia stosowania
Zalecenia stosowania – ADOB® SB-2

Uprawa
Ilość  

aplikacji 
w sezonie

Dawka  
w aplikacji 

[l/ha]

Termin 
stosowania

Burak cukrowy 1
rzędowa aplikacja w trakcie siewu 330

aplikacja całopowierzchniowa opryskiwaczem 330


