
Profesjonalny nawóz dolistny do poprawy zaopatrzenia roślin w fosfor

Skład: 6,40% N + 25,60% P2O5 + 6,40% K2O + mikroelementy

Zastosowanie nawozu

FoliQ® P fosforowy jest płynnym nawozem wielo-
składnikowym o wysokiej zawartości fosforu. Nawóz 
doskonale nadaje się do pobudzania wzrostu i rozwoju 
wszystkich roślin odznaczających się zwiększonym za-
potrzebowaniem na fosfor, szczególnie gdy zapotrze-
bowanie to nie może być pokryte poprzez nawożenie 
doglebowe. 

Wysoka zawartość fosforu i pozostałych makroelemen-
tów oraz doskonale zbilansowana ilość mikroelemen-
tów sprawiają, iż jest idealnym nawozem do interwen-
cyjnego oraz prewencyjnego uzupełniania widocznych 
i ukrytych niedoborów fosforu we wszystkich uprawach 
polowych, sadowniczych i warzywniczych. Zawartość 
w nawozie azotu, potasu oraz mikroelementów zapo-
biega jednostronnemu dokarmianiu roślin. 

FoliQ® P fosforowy posiada wyjątkowo silne właści-
wości buforowe, przez co może być stosowany również 
jako dodatek do cieczy roboczej w celu neutralizacji 
odczynu pH przy stosowaniu środków ochrony roślin.

PŁYNNY NAWÓZ DOLISTNY
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Zadbaj o precyzję mechanizmów natury

Zalety nawozu

  Wysoka zawartość fosforu i doskonale zbilansowana ilość 
mikroelementów

  Jest idealnym dodatkiem do zabiegów środkami ochrony 
roślin, regulującym i stabilizującym odczyn cieczy roboczej

  Składniki nawozu są bardzo łatwo przyswajalne przez 
rośliny, co pozwala na nadzwyczaj szybkie wyrównanie 
niedoboru składników drogą pozakorzeniową

Efekty stosowania

  Podniesienie tolerancji roślin na stresy biotyczne i abiotycze 

  Zwiększenie odporności na choroby dzięki wbudowaniu 
fosforu w struktury ścian komórkowych i stymulowaniu 
wytwarzania naturalnych mechanizmów obronnych roślin 
– fitoaleksyn

  Stymulowanie rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego, 
który pełni istotną rolę w dalszym wzroście roślin 

  Poprawa jakości plonów poprzez pozytywny wpływ  
na prawidłowe wykształcanie nasion oraz wybarwianie 
owoców i warzyw 

MAKROELEMENTY % wag. % obj.

Azot (N) 5,04 6,40

Fosfor (P2O5) 20,16 25,60

Potas (K2O) 5,04 6,40

MIKROELEMENTY % wag. % obj.

Bor (B) 0,0094 0,0119

Miedź (Cu)* 0,0071 0,0090

Żelazo (Fe)* 0,0394 0,0500

Mangan (Mn)* 0,0126 0,0160

Molibden (Mo) 0,0009 0,0011

Cynk (Zn)* 0,0047 0,0060

* mikroelementy chetalowane EDTA

Gęstość 1,27 kg/l, pH 5,5-7,0

Dawki i terminy stosowania
UPRAWA Dawka l/ha Liczba zabiegów i terminy stosowania

Rzepak 4 1 zabieg: po ruszeniu wegetacji

Kukurydza 4 2 zabiegi: w fazie 3 – 10 liści

Drzewa owocowe 5 2 – 3 zabiegi: od fazy zielonego pąka do początku kwitnienia oraz w okresie wzrostu zawiązków i owoców

Truskawki 4 2 – 3 zabiegi: od początku kwitnienia

Warzywa 4 2 – 3 zabiegi: w okresie intensywnego wzrostu

Poprawa właściwości buforowych cieczy roboczej

Wszelkie uprawy
0,05 – 0,1 % 

(0,5 – 1 l na 1000 l) jako dodatek przy wszelkich zabiegach ochrony roślin

Uwaga: Nie mieszać z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.


