
GDZIE KUPIĆ? DOŁĄCZ DO NAS

dawka [l/ha] terminy stosowania

POMIDOR, 
PAPRYKA 

1,25 – 1,5l Pierwszy zabieg wykonać po posadzeniu rozsady na miejsce stałe. Drugi w fazie zawiązywania pierwszych 
pąków kwiatowych. Kolejny podczas wzrostu owoców. 

GROCH, BÓB,
FASOLA ZWYKŁA

1,25 – 1,5l Pierwszy zabieg wykonać w momencie intensywnego przyrostu masy liściowej.  
Drugi raz zastosować przed kwitnieniem. Następnie dwa zabiegi co 14 dni.

WSZYSTKIE WARZYWA 1,25 – 1,5l Uprawa jesienna: 3-4 zabiegi co 7 dni w fazie przyrostu masy liściowej.
W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem: maksimum 4 zabiegi, nie częściej niż co 7-14 dni.

OGÓREK, CUKINIA,  
DYNIA

1,25 – 1,5l Pierwszy zabieg wykonać w momencie intensywnego przyrostu masy liściowej. Drugi w fazie zawiązywania 
pierwszych pąków kwiatowych. Kolejny podczas zawiązywania owoców. 

MARCHEW,  
PIETRUSZKA,  
BURAK, SELER

1,25 – 1,5l

Marchew i pietruszka: Pierwszy zabieg wykonać w fazie intensywnego przyrostu masy liściowej,  
drugi po 10-14 dniach. Trzeci zabieg wykonać w momencie intensywnego przyrostu korzenia spichrzowego. 

Pozostałe: Pierwszy zabieg 30 dni po wschodach/po sadzeniu rozsady, kolejne co 14 dni.

CEBULA, 
CZOSNEK, 
POR 

1,25 – 1,5l Pierwszy zabieg w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej kolejne 2-3 zabiegi co 14 dni.  
Opryski przeprowadzać jeszcze dwukrotnie co 14 dni.

KALAFIOR,
BROKUŁ 1,25 – 1,5l

Uprawa na wczesny zbiór: Pierwszy zabieg od fazy 5 - 7 liści.  
Kolejne nie częściej niż co 2 tygodnie (łącznie 2-3 zabiegi).

Uprawa jesienna: Pierwszy zabieg tuż przed początkiem zawiązywania róż.
Kolejne nie częściej niż co 2 tygodnie (łącznie 2-3 zabiegi).

KAPUSTA BIAŁA,  
CZERWONA I WŁOSKA 1,25 – 1,5l

Uprawa na wczesny zbiór: Pierwszy zabieg w fazie intensywnego przyrostu masy liściowej.  
Kolejny w początku zawiązywania główki (łącznie 2-3 zabiegi).

Uprawa jesienna: Pierwszy zabieg w fazie zwarcia rzędów. Drugi w początkowej fazie zawiązywania główki. 
Kolejny około 3 tygodnie po drugim zabiegu.

KAPUSTA PEKIŃSKA 1,25 – 1,5l Letnia i jesienna: Pierwszy zabieg - gdy rozeta ma ok.10cm. Drugi - podczas zawiązywania główki.

DAWKOWANIE

POMIDOR, PAPRYKA, 
OBERŻYNA, MELON, KAWON, 
OGÓREK, CUKINIA, DYNIA, 
FASOLA ZWYKŁA, GROCH, 
BÓB, CEBULA, CZOSNEK, POR,  
KAPUSTA BIAŁA I CZERWONA,  
BROKUŁ, KALAFIOR

10 – 20l

Zabiegi wykonywać co 10 - 14 dni w okresie:
• po przesadzeniu roślin - by zniwelować stres związany z przesadzaniem,
• na początku cyklu rozwojowego - by zwiększyć przyrost masy korzeniowej,
• w czasie intensywnego wzrostu wegetatywnego rośliny,
• w czasie okresu kwitnienia roślin,
• podczas wzrostu i dojrzewania owoców,
• w warunkach wystąpienia stresu w roślinie,
• gdy system korzeniowy zostanie nadmiernie zasuszony lub zalany wodą.

W sklepach partnerskich Agreo
www.agreo.pl

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

WARZYWA
W NAJLEPSZEJ
FORMIE

UPRAWY 
WARZYWNICZE



TERRA-SORB RADICULAR TERRA-SORB COMPLEX

SKŁAD CHEMICZNY

wolne aminokwasy 6%

azot całkowity 3%

fosfor 1%

materia organiczna 8%

Terra-Sorb Radicular to nawóz do stosowania wraz z fertygacją za pomocą systemów nawodnieniowych. 
Dzięki zawartości wolnych aminokwasów, które wnikają do systemu korzeniowego i poprawiają działanie  
stosowanych nawozów, przyczynia się do stymulowania i wzrostu systemu korzeniowego, usprawnia  
procesy życiowe roślin i wspomaga transport składników pokarmowych w roślinie. Terra-Sorb Radicular 
może być stosowany przez cały sezon wegetacyjny, jednak szczególnie polecany jest w okresach, gdy rośliny  
tworzą plon i są szczególnie narażone na warunki stresowe oraz po przebytym stresie. Polecany do stosowania  
w systemach upraw glebowych i bezglebowych. Stosowany wraz z pożywką, nie zmienia jej parametrów, odczy-
nu ani EC.

SKŁAD CHEMICZNY

wolne aminokwasy 20%

azot całkowity 5,5%

magnez 0,8%

bor 1,5%

żelazo 1%

cynk 0,1%

mangan 0,1%

molibden 0,001%

materia organiczna 25%

ZALETY STOSOWANIA ZALETY STOSOWANIA

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor ciemnobrązowy

pH 6,5

gęstość 1,38 g/cm3

opakowania 1l, 5l

Terra-Sorb Complex to dolistny stymulator wzrostu, który dzięki swojej uniwersalnej formule wspomaga  
rozwój roślin na każdym etapie. Użyty na początku sezonu wegetacji lub tuż po sadzeniu przyspiesza  
metabolizm roślin i przyczynia się do lepszego wzrostu masy wegetatywnej. Dzięki temu rośliny są lepiej przy-
gotowane do okresu kwitnienia i zawiązywania owoców. Zastosowany w trakcie intensywnego wzrostu masy 
liściowej, kwitnienia i owocowania przełoży się na ilość, wielkość i jakość owoców, a w efekcie na wyższe  
zbiory. Szczególnie polecany w walce ze skutkami stresów oraz jako preparat podnoszący skutecz-
ność środków ochrony roślin. Jego skuteczność została potwierdzona zarówno licznymi badaniami,  
jak i opiniami użytkowników. 

CHARAKTERYSTYKA

postać płynna

kolor jasnobrązowy

pH 5,2

gęstość 1,08 g/cm3

opakowania 5l, 20l

Składniki pokarmowe podawane 
wraz z fertygacją są lepiej pobie-
rane.

Może być łączony z większością 
fungicydów i insektycydów.

Nie zmienia parametrów pożywki, 
takich jak pH i EC.

Jest idealnie skomponowany, 
dzięki zawartości mikroelemen-
tów i aminokwasów.

Można go mieszać z większością 
nawozów używanych do fertyga-
cji.

Usprawnia procesy metaboliczne 
zachodzące w roślinie.

W uprawach glebowych stymulu-
je rozwój mikroorganizmów gle-
bowych.

Może być stosowany już podczas 
sadzenia rozsady wraz z Black 
Jak.

Jest bezpieczny w użytkowaniu 
w różnych systemach uprawy  
z zastosowaniem różnych podło-
ży ogrodniczych.

Składniki odżywcze są lepiej po-
bierane i transportowane w rośli-
nie.

Poprawia rozwój systemu korze-
niowego i przyczynia się do jego 
regeneracji po uszkodzeniu. 

Przyspiesza wzrost i plonowanie.


