Nawożenie

Uprawy sadownicze
programy nawożenia dolistnego

ADOB®. Siła nauki
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Nawozy dolistne ADOB®
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny
o zrównoważonym składzie NPK i z zawartością mikroelementów. Nawóz jest doskonale
rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są łatwo i szybko dostępne dla roślin. Zawiera
niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz
mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte
w nawozie chelaty mikroelementowe IDHA i DTPA zapewniają roślinom wysoką przyswajalność
mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym,
biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA. Schelatowanie żelaza (Fe) przez DTPA
zapewnia wysoki poziom jego dostępności oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5.
Bor i molibden, ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego
i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne
składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała
niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin.

Opakowania: 3, 15 kg

ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny
ze zwiększoną zawartością fosforu i mikroelementami. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny
w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera
niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz
mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte
w nawozie mikroelementowe chelaty IDHA i DTPA dają wysoką przyswajalność mikroelementów.
Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym
czynnikiem chelatującym IDHA. Schelatowanie żelaza (Fe) przez DTPA zapewnia wysoki poziom
dostępności tego pierwiastka oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden,
ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego
i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne
składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała
niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa
zawartość fosforu stymuluje rozwój korzeni i korzystnie wpływa na kształtowanie dobrej jakości
owoców.

Opakowania: 3, 15 kg

ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny
ze zwiększoną zawartością potasu i mikroelementami. Jest doskonale rozpuszczalny w wodzie,
a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera niezbędne
makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg) oraz mikroelementy:
bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie chelaty
IDHA i DTPA zapewniają wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk
(Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem IDHA. Schelatowanie Fe przez
DTPA daje wysoki poziom jego dostępności i stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5.
Bor i molibden są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego
i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne
składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała
niedoborom tych składników oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa
zawartość potasu zwiększa tolerancję roślin na niedobór wody oraz suszę i korzystnie wpływa
na kształtowanie dobrej jakości owoców.
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Opakowania: 3, 15 kg

ADOB® Ca IDHA – 10%
ADOB® Ca IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% wapnia (CaO)
w formie chelatu wapnia. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od
zanieczyszczeń mikrogranulach, nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów,
całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Wapń schelatowany jest nowoczesnym,
biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko
dostępny dla roślin.
ADOB® Ca IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w wapń i zapobiega
występowaniu niedoborów wapnia w roślinach. Nawóz likwiduje choroby fizjologiczne
wynikające z niedoborów wapnia (gorzka plamistość podskórna, szklistość miąższu,
sucha zgnilizna wierzchołkowa), wpływa na wyrównanie dojrzewania i jędrność owoców
oraz wydłuża zdolność przechowalniczą i wytrzymałość na transport owoców i warzyw.
Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw rolniczych,
warzywniczych i sadowniczych, szczególnie wrażliwych na niedobór wapnia.

Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® Cu IDHA – 10%
ADOB® Cu IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% miedzi w formie
chelatu miedzi. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń
mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie
i szybko rozpuszcza się w wodzie. Miedź schelatowana jest nowoczesnym, biodegradowalnym
czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępna dla roślin.
ADOB® Cu IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w miedź i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość
białka w nasionach, odporność roślin na wyleganie oraz odporność na choroby grzybowe.
Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych,
sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór miedzi. Nawóz można stosować
także do fertygacji.

Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® Cu IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu - NE/563/2021.

ADOB® Fe IDHA – 9%
ADOB® Fe IDHA – 9% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 9% żelaza w formie
chelatu żelaza. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń
mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie
i szybko rozpuszcza się w wodzie. Żelazo schelatowane jest nowoczesnym, biodegradowalnym
czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępne dla roślin.
ADOB® Fe IDHA – 9% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w żelazo i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz wspomaga gospodarkę
azotanową, poprawia kwitnienie roślin i wspiera ich prawidłowy rozwój. Rekomendowany do
prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych
szczególnie wrażliwych na niedobór żelaza. Nawóz można stosować także do fertygacji.

Opakowania:
2, 10 kg

ADOB® Fe IDHA – 9% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/566/2021.
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Nawozy dolistne ADOB®
ADOB® Mn IDHA – 9%
ADOB® Mn IDHA – 9% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 9% manganu
w formie chelatu manganu. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od
zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów,
całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Mangan schelatowany jest nowoczesnym,
biodegradowalnym czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla roślin.
ADOB® Mn IDHA – 9% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w mangan i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz wspomaga proces
fotosyntezy u roślin, zwiększa efektywność wykorzystania azotu oraz zimotrwałość roślin.
Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych,
sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobór manganu. Nawóz można
stosować także do fertygacji.
ADOB® Mn IDHA – 9% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/564/2021.

ADOB®

Opakowania:
2, 10 kg

Zn IDHA – 10%

ADOB®
Zn IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości 10% cynku
w formie chelatu cynku. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od
zanieczyszczeń mikrogranulach. Nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów,
całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Cynk schelatowany jest nowoczesnym,
biodegradowalnym czynnikiem IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępny dla
roślin. Innowacyjna technologia 2.0 poprawia przyswajanie cynku przez rośliny i zwiększa
efektywność działania nawozu.
ADOB®
Zn IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w cynk i zapobiega
występowaniu niedoborów tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa mrozoodporność
roślin, efektywność nawożenia azotem, wysokość i jakość plonu. Rekomendowany do
prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych
szczególnie wrażliwych na niedobór cynku. Nawóz można stosować także do fertygacji.

Opakowania:
2, 10 kg

ADOB®
Zn IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/561/2021.

ADOB®

Mo

ADOB®
Mo to jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny o zawartości 10% molibdenu
z dodatkiem azotu. Molibden jest w formie dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Innowacyjna
technologia 2.0 poprawia przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny i zwiększa
efektywność działania nawozu.
ADOB®
Mo szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w molibden i zapobiega występowaniu
niedoborów tego składnika w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość białka i węglowodanów oraz
podnosi zimotrwałość roślin. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia
upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych szczególnie wrażliwych na
niedobór molibdenu.
Opakowania:
2, 10, 20, 1000 l
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ADOB® Bor
ADOB® Bor to jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru – 15%,
z dodatkiem azotu. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego
nawożenia upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Rekomendowany do nawożenia
upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru takich jak rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki,
warzywa kapustne, rośliny strączkowe czy drzewa ziarnkowe i pestkowe oraz upraw rosnących
na glebach o niskiej zawartości boru.
ADOB® Bor szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu niedoborów
tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów,
stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu
na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkukrotne
wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.
ADOB® Bor dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nr certyfikatu – NE/562/2021.

Opakowania:
5, 10, 20, 1000 l

Solubor® DF
Solubor® DF to nawóz borowy w postaci mikrogranulatu zawierający 17,5% boru. Nawóz szybko
rozpuszcza się w wodzie, a bor zawarty w nawozie jest bardzo szybko i całkowicie przyswajalny
przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego nawożenia
upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Rekomendowany do nawożenia upraw
szczególnie wrażliwych na niedobór boru takich jak rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa
kapustne czy owoce ziarnkowe i pestkowe oraz upraw rosnących na glebach o niskiej
zawartości boru.
Solubor® DF szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu niedoborów
tego pierwiastka w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów,
stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu
na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkukrotne
wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.

Opakowania:
5, 12, 25 kg

ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny
ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny to nawóz dwuskładnikowy w formie krystalicznej.
Charakteryzuje się wysoką zawartością magnezu (MgO) – 16,0% oraz siarki (SO3) – 32,5%,
w całości dostępną dla roślin. Nawóz jest w 100% rozpuszczalny w wodzie, bez żadnych
zanieczyszczeń i pyłów.
ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny doskonale nadaje się do nawożenia dolistnego, fertygacji
oraz do upraw hydroponicznych.

Opakowania:
25, 1000 kg
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Nawozy ADOB® – zawartość składników pokarmowych
Składniki pokarmowe [płynne – g/l, stałe – g/kg]

Nazwa
N

ADOB® ProFit 18-18-18
+ mikro Owoce i Warzywa*
ADOB® ProFit 10-40-8
+ mikro Owoce i Warzywa
ADOB® ProFit 4-12-38
+ mikro Owoce i Warzywa**

N-NO3 N-NH4 N-NH2 P2O5

K2O

180 180

MgO

SO3

CaO

Na

S

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

-

-

-

-

-

0,5

1

0,5

1

0,1

1

30

63

-

-

-

0,5

1

0,5

1

0,1

1

-

20

-

-

-

0,5

1

0,5

1

0,1

1

180

50

35

95

100

21

79

-

400

40

20

20

-

120 380

ADOB® Ca IDHA – 10%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

ADOB® Cu IDHA – 10%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

ADOB® Fe IDHA – 9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

-

-

-

ADOB® Mn IDHA – 9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

-

-

ADOB®

Zn IDHA – 10%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

ADOB®

Mo

48

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

ADOB® Bor

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

Solubor® DF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175

-

-

-

-

-

ADOB® Siarczan magnezu 7-wodny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

160 325

IDHA

Czynnik chelatujący:

* zawiera magnez (Mg) i siarkę (S)
** zawiera siarkę (S)

DTPA

Nawozy ADOB® – dostępne formy i opakowania
Nazwa

Opakowania [l, kg]

Forma
2

3

5

10

12

15

20

25

1000

ADOB® ProFit 18-18-18
+ mikro Owoce i Warzywa
ADOB® ProFit 10-40-8
+ mikro Owoce i Warzywa
ADOB® ProFit 4-12-38
+ mikro Owoce i Warzywa
ADOB® Ca IDHA – 10%
ADOB® Cu IDHA – 10%
ADOB® Fe IDHA – 9%
ADOB® Mn IDHA – 9%
ADOB®

Zn IDHA – 10%

ADOB®

Mo

ADOB® Bor
Solubor® DF
ADOB® Siarczan magnezu
7-wodny

Postać fizyczna:
14

płynna

stała

Dostępność w opakowaniu:

+

tak

–

nie

Nawozy dolistne ADOB®
Sporządzanie mieszaniny zbiornikowej
– kolejność dodawania składników:
można mieszać ze sobą nawozy w rekomendowanych dawkach, które w programach nawożenia znajdują się
w tych samych fazach rozwojowych (umieszczone są w tej samej kolumnie),
wybrane nawozy należy dodawać w kolejności przedstawionej na poniższym schemacie,
mieszając nawozy ze środkami ochrony roślin należy przestrzegać zaleceń podanych na etykietach.

MgSO4

1

2/3 H2O

Napełnić wodą 2/3
objętości zbiornika

6

Dodać Siarczan magnezu

2.0 Mo

2

Włączyć mieszadło

7

Ca IDHA – 10%

Bor/Solubor® DF

Dodać ADOB®
Ca IDHA – 10%

3

8

4

Dodać inne chelaty:
ADOB® Cu IDHA – 10%
ADOB® Fe IDHA – 9%
ADOB® Mn IDHA – 9%
ADOB®
Zn IDHA – 10%

9

5

Dodać:
ADOB® ProFit 18-18-18
+ mikro Owoce i Warzywa
ADOB® ProFit 10-40-8
+ mikro Owoce i Warzywa
ADOB® ProFit 4-12-38
+ mikro Owoce i Warzywa

10

inne chelaty

ADOB® ProFit

Dodać ADOB®

Mo

Dodać:
ADOB® Bor
Solubor® DF

H2O

Dopełnić zbiornik wodą

Wykonać zabieg

15

2

1

7
3

6
4

5

8

10
9

14

13

11
12

Sektor rolniczy
Dyrektor sprzedaży
dr Błażej Chudziński
609 484 684
blazej.chudzinski@adob.com.pl
Zastępca dyrektora ds. sprzedaży – Region Północ
Piotr Gawroński
603 584 459
piotr.gawronski@adob.com.pl
Zastępca dyrektora ds. sprzedaży – Region Południe
Robert Nowak
609 484 682
robert.nowak@adob.com.pl
Region Północ
1
Bartosz Błasiak
785 054 674
bartosz.blasiak@adob.com.pl
2
Krzysztof Zdrojewski
785 050 639
krzysztof.zdrojewski@adob.com.pl
3
Łukasz Zieliński
885 101 914
lukasz.zielinski@adob.com.pl
4
Paweł Grabowski
785 058 360
pawel.grabowski@adob.com.pl
5
785 052 567
6
Grzegorz Szpunar
785 055 498
grzegorz.szpunar@adob.com.pl
7
Bogdan Celej
609 480 097
bogdan.celej@adob.com.pl
Region Południe
8
Waldemar Gaca
603 584 573
waldek.gaca@adob.com.pl
8
Robert Nowak
609 484 682
robert.nowak@adob.com.pl
9
Michał Mnichowski
785 058 391
michal.mnichowski@adob.com.pl
10
Dariusz Figasiński
609 480 585
dariusz.figasinski@adob.com.pl
11
Zbigniew Całus
785 054 200
zbigniew.calus@adob.com.pl
12
Mateusz Skarboń
885 123 442
mateusz.skarbon@adob.com.pl
13
Krzysztof Piwkowski
609 484 683
krzysztof.piwkowski@adob.com.pl
14
Paweł Jobczyk
609 480 168
pawel.jobczyk@adob.com.pl
14
Jakub Stachowski
785 054 606
jakub.stachowski@adob.com.pl
Product Manager
Michał Kochański

609 480 175

michal.kochanski@adob.com.pl

NAWOZY DOGLEBOWE
Michał Mnichowski

785 058 391

michal.mnichowski@adob.com.pl

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o. Sp. jawna
ul. Kołodzieja 11
61-070 Poznań, PL
tel.: +48 61 650 31 66
e-mail: office@adob.com.pl

www.adob.com.pl

Sektor ogrodniczy
Dyrektor
Przemysław Kucharczyk

609 484 808

DZIAŁ WARZYWNICZY
Włodzimierz Prus

609 481 878

DZIAŁ SADOWNICZY I SZKÓŁKARSKI
dr Michał Szklarz
603 093 378
DZIAŁ UPRAW POD OSŁONAMI
Przemysław Kucharczyk
609 484 808

przemyslaw.kucharczyk@adob.com.pl
wlodzimierz.prus@adob.com.pl
michal.szklarz@adob.com.pl
przemyslaw.kucharczyk@adob.com.pl

Dział Sprzedaży
tel.: +48 61 878 04 01
e-mail: kolodzieja@adob.com.pl

