
SKŁAD CHEMICZNY

wolne aminokwasy 6%

azot całkowity 8%

magnez 10%

SKŁAD CHEMICZNY

wolne aminokwasy 5%

azot całkowity 1%

potas 25%

materia organiczna 10%

SKŁAD CHEMICZNY

wolne aminokwasy 4,6%

azot całkowity 4,9%

wapń 8%

bor 0,2%

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor brązowy

pH 5,2

gęstość 1,25 g/cm3

opakowania 1l, 5l

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor ciemnożółty

pH 5,2

gęstość 1,25 g/cm3

opakowania 1l, 5l

GDZIE KUPIĆ? DOŁĄCZ DO NAS

dawka [l/ha] terminy stosowania

JABŁOŃ
GRUSZA 2 – 3l

pierwsze zabiegi wykonać od początku wegetacji do kwitnienia nie częściej niż co 7 dni
kolejne zabiegi istotne dla jakości należy wykonać po kwitnieniu do 4 tygodni
po okresie długotrwałych opadów deszczu lub opadów gradu

JABŁOŃ
GRUSZA

2l
pierwszy zabieg wykonać na opadające płatki kwiatowe

kolejne co 14-21 dni aż do zakończenia zbioru owoców; zaleca się wykonie 6-8 zabiegów w sezonie

JABŁOŃ
2l

pierwszy zabieg wykonać w fazie mysiego uszka i powtórzyć po 7 dniach
kolejny w fazie różowego pąka
2-3 zabiegi wykonać po kwitnieniu
kolejne 2-3 zabiegi co 7 dni wykonać w okresie dojrzewania owoców

GRUSZA 2l
pierwsze 2 zabiegi wykonać na początku wegetacji
kolejny tuż przed kwitnieniem

3l od końca kwitnienia do końca zbiorów wykonywać zabiegi co 7-14 dni; minimum 4-6 razy w sezonie

CZEREŚNIE, WIŚNIE, 
ŚLIWY, MORELE, 
BRZOSKWINIE

2l
pierwsze 2 zabiegi wykonać na początku wegetacji

kolejny tuż przed kwitnieniem

3l wykonać 3-4 zabiegi co 7 dni od końca kwitnienia do końca zbioru owoców

WIŚNIA, CZEREŚNIA, 
ŚLIWA 2 – 3l

pierwszy zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji do kwitnienia
kolejny zabieg wykonać po kwitnieniu
następnie co 7 dni wykonywać zabiegi w czasie wzrostu owoców, aż do końca ich zbioru

WIŚNIA, CZEREŚNIA, 
ŚLIWA

2l
pierwszy zabieg wykonać na opadające płatki kwiatowe

kolejne co 14  dni aż do zakończenia zbioru owoców; zaleca się wykonie 4-6 zabiegów w sezonie

TRUSKAWKA
2 – 3l

pierwszy zabieg w okresie od początku wegetacji do kwitnienia
kolejne w czasie kwitnienia aż do końca zbioru owoców
po skoszeniu liści: zabieg należy wykonać, gdy tylko pojawią się pierwsze nowe liście

TRUSKAWKA
2l

pierwszy zabieg wykonać podczas kwitnienia
kolejno co 7 dni wykonywać zabiegi aż do końca zbioru owoców; w uprawie truskawek klasycznie owocujących zaleca się  
wykonanie 4 zabiegów, a w uprawie truskawek powtarzających owocowanie: 6-8 zabiegów

MALINY 2l
pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji, szczególnie gdy owoce będą rosły na pędach jednorocznych
kolejne w czasie kwitnienia i po kwitnieniu aż do zbioru owoców

MALINY 2l
pierwszy zabieg wykonać podczas kwitnienia
kolejno co 7 dni wykonywać zabiegi aż do końca zbioru owoców

MALINY, PORZECZKI 2l
pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji; powtórzyć zabieg po 14 dniach
od kwitnienia do końca zbioru owoców zabiegi wykonywać co 10 dni

TRUSKAWKI 2l
pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji, powtórzyć zabieg po 14 dniach
od kwitnienia do końca zbioru owoców zabiegi wykonywać co 7 dni

POZOSTAŁE UPRAWY
SADOWNICZE

2l
w przypadku pozostałych upraw sadowniczych stosować AminoQuelant Mg od początku wegetacji  
do zbioru owoców co 7-14 dni

POZOSTAŁE UPRAWY
SADOWNICZE

2l
w przypadku pozostałych upraw sadowniczych stosować AminoQuelant Ca od kwitnienia  
do końca zbioru owoców co 7-14 dni

POZOSTAŁE UPRAWY
SADOWNICZE

2 – 3l
w przypadku pozostałych upraw sadowniczych stosować AminoQuelant K low pH od kwitnienia  
do końca zbioru owoców co 7-14 dni

DAWKOWANIE

W sklepach partnerskich Agreo
www.agreo.pl

W firmowych punktach handlowych oraz 
u przedstawicieli Osadkowski S.A.   www.osadkowski.pl

AminoQuelant Mg  jest nawozem 
zawierającym magnez i azot wzbo-
gacony aminokwasami. Dzięki 
temu niemal natychmiast nastę-
puje odżywienie liści. Liść to zie-
lona fabryka rośliny - to w nim na-
stępuje proces fotosyntezy, który 
wytwarza niezbędną do wzrostu  
i plonowania energię. Dobrze odży-
wione, wysycone chlorofilem liście 
gwarantują bezproblemowy prze-
bieg procesów metabolicznych. 
AminoQuelant Mg stosowany  
regularnie ogranicza niektóre cho-
roby pochodzenia fizjologicznego, 
np. nekrotyczną plamistość liści.

AminoQuelant Ca jest nawozem 
wapniowym zawierającym ami-
nokwasy oraz azot i bor. Dzięki 
połączeniu wapnia i aminokwa-
sów, korzystnie wpływa na jakość 
owoców. Zabiegi wykonywane  
w trakcie ich dojrzewania popra-
wiają jędrność i soczystość. Wy-
soka zawartość wapnia w komór-
kach roślinnych przekłada się na 
poprawę twardości, trwałości oraz 
zdolności przechowalniczych plo-
nów. Mniejsze uszkodzenia w trak-
cie pakowania i transportu oraz 
wysokie walory smakowe owoców 
przekładają się na wyższe zyski. 
Nawóz jest bezpieczny dla roślin  
i nie powoduje fitotoksyczności.

AminoQuelant K low pH  to na-
wóz o obojętnym odczynie, bogaty  
w potas i aminokwasy. Dzięki 
skompensowaniu potasu i ami-
nokwasów, otwierają się aparaty 
szparkowe, dzięki którym jony po-
tasowe mogą szybciej przemiesz-
czać się do komórek roślinnych. 
Dzięki temu potas natychmiasto-
wo wpływa na poprawę wybar-
wienia owoców, ich wielkość oraz 
wyrównanie. 
Stosowanie preparatu tuż po 
rozpoczęciu wegetacji poprawia 
transport wody i składników  po-
karmowych, skutkując lepszym 
odżywieniem roślin. 

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor ciemnożółty

pH 7,0

gęstość 1,25 g/cm3

opakowania 1l, 5l

OWOCE NA WYGRANEJ POZYCJI

UPRAWY 
SADOWNICZE



WIĘCEJ CHLOROFILU, WYŻSZE PLONY SZYBKO WIDOCZNE EFEKTY

AminoQuelant K low pH jest preparatem bogatym w potas i aminokwasy, które poprawiają jakość owoców. Wielokrot-
ne doświadczenia przeprowadzone z produktem dowodzą, że rośliny szybciej przyswajały i transportowały potas, co 
przekładało się na ich lepsze wybarwienie, wyższą zawartość cukrów, szybsze dojrzewanie oraz większe i bardziej 
wyrównane owoce.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

AminoQuelant K low pH jest powszechnie używanym nawozem  
w uprawie brzoskwini. Jak widać z powyższych wyników badań, pro-
wadzonych w Hiszpanii, dzięki stosowaniu tego nawozu uzyskano 
poprawę jakości owoców brzoskwini poprzez zwiększenie wielkości 
owoców oraz poprawie wybarwienia skórki owoców. 

7,247,22 7,28 7,327,26 7,30 7,34 7,36 7,38 cm

Wpływ AminoQuelant K low pH na wielkość owoców brzoskwini.  

Doświadczenia wykonane w Hiszpanii w 2011r.

kontrola

Preparat 1

AminoQuelant K low pH

Wpływ AminoQuelant K low pH na wybarwienie owoców brzoskwini. 
Mierzono procent skórki owocu pokryty czerwonym rumieńcem.

Doświadczenia wykonane w Hiszpanii w 2011r.

Doświadczenia wykonane w 2016r.

Doświadczenia wykonane w Hiszpanii w 2011r.
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kontrola

Preparat 1

AminoQuelant K low pH

Pomiar pH wody studziennej po dodaniu 1% KNO3 i AminoQuelant K low pH (1l na 250l wody).

65 7

woda studzienna (ws)

ws + 1% KNO3

ws + AminoQuelant K low pH

pH

Stosując AminoQuelant Mg, dostarczasz roślinie magnez, bardzo ważny przy budowie chlorofilu. Dzięki temu 
proces fotosyntezy może przebiegać sprawniej, a Twoja uprawa prawidłowo się rozwijać. Co więcej, zawarte  
w preparacie aminokwasy, pozwalają roślinie zaoszczędzić energię niezbędną do wzrostu, a przede wszystkim do 
szybkiej odbudowy po ustąpieniu niekorzystnych warunków stresowych. To wszystko przekłada się na wyższy  
i lepszy jakościowo plon.

Plon wiśni odmiany „Łutówka” w tonach z hektara.

Doświadczenia ścisłe wykonane przez dr. inż. Zbigniewa Jarosza. 2013r. UP w Lublinie.

14,514,0 15,5 16,5 t/ha15,0 16,0 17,00

kontrola

Terra-Sorb Complex

AminoQuelant Ca + AminoQuelant Mg

W liściach odbywa się proces fotosyntezy, niezbęd-
nej do prawidłowego wzrostu i rozwoju całej rośli-
ny, dlatego tak ważne jest, aby intensywnie zielo-
na barwa towarzyszyła liściom już od pierwszych  
momentów wzrostu. Zalecamy stosowanie  
AminoQuelant Mg w uprawie roślin jagodowych  
w momencie intensywnego przyrostu masy liścio-
wej, gdyż zawiera dwa bardzo ważne pierwiastki 
decydujące o jakości liści - magnez i azot. Magnez, 
jako centralny jon chlorofilu, jest konieczny do pra-
widłowego przebiegu procesu fotosyntezy, i razem 
z azotem zapewnia intensywne, zielone wybarwie-
nie liści.   

Dzięki AminoQuelant Mg owoce o zielonym zabar-
wieniu skórki nabierają bardziej wyrazistej barwy, 
którą zachowują przez długi czas.
Tym samym jakość jabłek o zielonej barwie skór-
ki jest zdecydowanie lepsza. AminoQuelant Mg  
poprawia również jakość liści, ponieważ wpływa  
na częściową redukcję nekrotycznej plamistości 
jabłoni.
Aby uzyskać intensywnie zieloną barwę liści i owo-
ców, zalecamy wykonywanie kilku zabiegów już od 
fazy kwitnienia jabłoni. 

Doświadczenia ścisłe wykonane przez dr. inż. Zbigniewa Jarosza. 2013r. UP w Lublinie.

Procent spękania owoców wiśni pod wpływem bezustannego moczenia w wodzie przez 48 i 72 godziny  
w zależności od rodzaju zastosowanego dokarmiania pozakorzeniowego.

50 10 %15

kontrola

Terra-Sorb Complex

AminoQuelant Ca + AminoQuelant Mg

72
h

kontrola

Terra-Sorb Complex

AminoQuelant Ca + AminoQuelant Mg

48
h

Kiedy ilość i mobilność wapnia w roślinie znacząco spada, jego brak przekłada się na pogorszenie jakości plonu 
i pojawienie się chorób fizjologicznych. Aby temu zapobiec, wystarczy stosować AminoQuelant Ca, który szyb-
ko i efektywnie uzupełnia niedobory wapnia w roślinie, a dzięki aminokwasom działa skutecznie niezależnie od  
warunków atmosferycznych.

Procent jabłek porażonych przez gorzką zgniliznę po 5 miesiącach przechowywania.

50 10 %15

kontrola

CaCl2

AminoQuelant Ca 

12.09.2014; odmiana: Ligol. Liście są znacząco uszkodzone, 
gdyż wystąpiła na nich fitotoksyczność spowodowana zasto-
sowaniem wysokiej dawki CaCl2 w niesprzyjających warunkach  
atmosferycznych. AminoQuelant Ca jest nawozem bezpiecznym 
dla jabłoni i jabłek. Zabiegi mogą być wykonywane w temperaturze  
od 5 do 25°C i wilgotności powietrza nie mniejszej niż 60%. Zacho-
wanie tych zasad powoduje, iż zabiegi AminoQuelantem Ca nie 
powodują żadnych strat.

Truskawka twardaJabłko zdrowe Malina jędrna


