
GDZIE KUPIĆ? DOŁĄCZ DO NAS

dawka terminy stosowania ilość zabiegów

POMIDOR, PAPRYKA, 
OBERŻYNA

3l/ha po zawiązaniu pierwszych owoców 1

2l/ha w czasie intensywnego wzrostu owoców 2 – 3

KALAFIOR, BROKUŁ 3l/ha moment zawiązywania róż 1

2l/ha w okresie intensywnego dorastania róży co 7-10 dni 2 – 3

OGÓREK, DYNIA, CUKINIA 3l/ha faza wiązania owoców 1

2l/ha w okresie dorastania owoców co 7-10 dni 2 – 3

MARCHEW, PIETRUSZKA,  
BURAK ĆWIKŁOWY

3l/ha początek grubienia korzenia spichrzowego 1

2l/ha co 7-10 dni w fazie intensywnego wzrostu korzenia spichrzowego 2

POZOSTAŁE UPRAWY 
WARZYWNICZE 2 – 3l/ha

w przypadku pozostałych upraw stosować preparat od momentu dojrzewania plonu  
do 14 dni przed końcem zbiorów 2 – 4

KAPUSTA BIAŁA, 
CZERWONA I WŁOSKA 3l/ha w fazie zawiązywania główki co 7-10 dni 2 – 3

CEBULA 3l/ha co 7-10 dni w fazie intensywnego wzrostu główki 1 – 2

POMIDOR, PAPRYKA, 
OBERŻYNA

3l/ha w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej wykonać 2-3 zabiegi co 7-14 dni 1

2l/ha w okresie zawiązywania owoców co 7-10 dni 1 – 2

CEBULA 3l/ha 2-3 tygodnie po wschodach 1

2l/ha w fazie intensywnego wzrostu szczypioru 1 – 2

MARCHEW, PIETRUSZKA,  
BURAK ĆWIKŁOWY

3l/ha faza 5-7 liści właściwych 1

2l/ha okres intensywnego wzrostu naci 1 – 2

POZOSTAŁE UPRAWY 
WARZYWNICZE 2 – 3l/ha

w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej  
lub po wystąpieniu pierwszych chlorotycznych przebarwień na liściach. 2 – 3

KAPUSTA BIAŁA, 
CZERWONA I WŁOSKA

3l/ha w fazie 5-7 liści 1

2l/ha faza 10-12 liści właściwych 1 – 2

2l/ha początek zawiązywania główek 1 – 2

KALAFIOR, BROKUŁ 3l/ha 1-2 tydzień po wysadzeniu rozsady 1

2l/ha 8-10 liści właściwych 1 – 2

2l/ha początek zawiązywania róż 1 – 2

OGÓREK, DYNIA, CUKINIA 3l/ha po ruszeniu wegetacji (2-4 liście) 1

2l/ha okres intensywnego wzrostu 1 – 2

2l/ha faza wiązania owoców 1 – 2

DAWKOWANIE

W sklepach partnerskich Agreo
www.agreo.pl

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

WARZYWA NA WYGRANEJ POZYCJI

UPRAWY 
WARZYWNICZE

POMIDOR, PAPRYKA, 
OBERŻYNA

2l/ha od momentu kwitnienia, później wykonywać 2-3 zabiegi co 5-7 dni 2

2l/ha zabiegi wykonywać co 7-10 dni w czasie wzrostu owoców 2

KALAFIOR, BROKUŁ 2l/ha moment zawiązywania róż 1

2l/ha w okresie intensywnego dorastania róży co 7-10 dni 1 – 2

OGÓREK, DYNIA, CUKINIA 2l/ha faza wiązania owoców 1

2l/ha w okresie dorastania owoców co 7-10 dni 2 – 3

SAŁATA 2l/ha okres wiązania główek co 7-10 dni 2

POZOSTAŁE UPRAWY 
WARZYWNICZE 2l/ha

w przypadku pozostałych upraw stosować preparat od momentu dojrzewania  
do 14 dni przed końcem zbiorów

2 – 3
2 – 4

KAPUSTA BIAŁA, 
CZERWONA I WŁOSKA 2l/ha w fazie zawiązywania główki co 10-14 dni 4



BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
• Połączenie aminokwasów oraz wapnia zwiększa mobilność  

tego składnika i jego maksymalne wykorzystanie.
• Lepsze przyswojenie wapnia chroni przed wystąpieniem chorób  

fizjologicznych w warzywach lub łagodzi objawy już występujących.
• Zwiększona trwałość przechowalnicza i jędrność warzyw.
• Zwiększona jakość plonu.
• Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur.

SZYBKO WIDOCZNE EFEKTY
• Niskie pH umożliwia mieszanie z prawie wszystkimi środkami ochrony 

roślin i nawozami dolistnymi.
• Kompletnie rozpuszczalny w twardej wodzie.
• Aminokwasy ułatwiają bardzo szybkie pobieranie potasu.
• Lepsza dostępność potasu w warunkach stresowych  

dzięki aminokwasom.
• Przyspiesza dojrzewanie, a także polepsza wybarwienie,  

zawartość cukrów, wielkość i jednolitość uzyskanego plonu.

SKŁAD CHEMICZNY

wolne aminokwasy 6%

azot całkowity 8%

magnez 10%

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor brązowy

pH 5,2

gęstość 1,25 g/cm3

opakowania 1l, 5l

SKŁAD CHEMICZNY

wolne aminokwasy 4,6%

azot całkowity 4,9%

wapń 8%

bor 0,2%

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor ciemnożółty

pH 5,2

gęstość 1,25 g/cm3

opakowania 1l, 5l

AminoQuelant Mg jest nawozem zawierającym magnez i azot 
wzbogacony aminokwasami. Dzięki temu niemal natychmiast na-
stępuje odżywienie liści. Liść to zielona fabryka rośliny – to w nim  
następuje proces fotosyntezy, który wytwarza niezbędną do wzrostu  
i plonowania energię. Dobrze odżywione, wysycone chlorofilem liście 
gwarantują bezproblemowy przebieg procesów metabolicznych. 

Stosowany regularnie ogranicza występowanie chorób fizjologicznych 
spowodowanych niedoborem tego składnika.

AminoQuelant Ca jest nawozem wapniowym zawierającym aminokwa-
sy oraz azot i bor. Dzięki połączeniu wapnia i aminokwasów, korzyst-
nie wpływa na jakość plonu. Wysoka zawartość wapnia w komórkach  
roślinnych przekłada się na poprawę twardości, trwałości oraz zdolności 
przechowalniczych plonów. 

Mniejsze uszkodzenia w trakcie pakowania i transportu oraz wysokie  
walory smakowe warzyw przekładają się na wyższe zyski. Nawóz jest 
bezpieczny dla roślin i nie powoduje fitotoksyczności.

AminoQuelant K low pH to nawóz o obojętnym odczynie, bogaty  
w potas i aminokwasy. Dzięki połączeniu potasu i aminokwasów, otwie-
rają się aparaty szparkowe, dzięki którym jony potasowe mogą szybciej 
przemieszczać się do komórek roślinnych. Dzięki temu potas natychmia-
stowo wpływa na poprawę stanu rośliny, a zwłaszcza na wybarwienia 
owoców, ich wielkość oraz wyrównanie. 

Stosowanie preparatu tuż po rozpoczęciu wegetacji poprawia transport 
wody i składników  pokarmowych, skutkując lepszym odżywieniem  
roślin. 

SKŁAD CHEMICZNY

wolne aminokwasy 5%

azot całkowity 1%

potas 25%

materia organiczna 10%

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor ciemnożółty

pH 7,0

gęstość 1,25 g/cm3

opakowania 1l, 5l

WIĘCEJ CHLOROFILU, WYŻSZE PLONY
• Poprawia przemiany metaboliczne magnezu i zapewnia lepszy transport 

do nowo rozwijających się organów roślinnych.
• Zwiększa produkcję chlorofilu i działa usprawniająco  

na fotosyntezę.
• Dzięki zawartym aminokwasom magnez i azot są szybko przyswajalne.
• Wspomaga rośliny w warunkach stresowych.
• Pomaga uzyskać większy i lepszy jakościowo plon.
• Na długo zapewnia efekt zieloności i świeżości.


