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Fe (żelazo całkowite)

Zn (cynk całkowity)

MikroeleMenty

 Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu  

z gleby, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nad-

mierne pobieranie potasu.

 Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej 

przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną 

również w warunkach niedoboru wody w glebie.

Duży plus
dla każdej
uprawy

Zalety

Gdzie kupić?

Dołącz do nas!

Wysoka jakość granul – ułatwia 
równomierny wysiew i rozłożenie 
składników odżywczych

Zbilansowany i kompleksowy 
skład – odpowiada potrzebom po-
karmowym wielu gatunków roślin 
uprawnych

Bardzo duża zawartość potasu (K) – 
zapewnia odporność na niedobory 
wody i dobrą zimotrwałość

Obecność mikroelementów (Fe, 
Zn) – ułatwia prawidłowy rozwój 
systemu korzeniowego i wzrost 
roślin

Niskie koszty nawożenia – korzyst-
na relacja cenowa do innych nawo-
zów NPK

W firmowych punktach 
handlowych oraz 
u przedstawicieli 
Osadkowski SA

www.osadkowski.pl

Nawóz NPK(S)



Nawożone rośliny

Dawka nawozu Polifoska Plon+ w zależności 

od zasobności gleby w fosfor i potas [kg/ha*]

bardzo niska 

i niska
średnia1 wysoka i bardzo 

wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 70 47 29

Rzepak – na każdą 1 t nasion 140 105 70

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 100 70 35

Łubiny – na każdą 1 t nasion 115 87 46

Ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw 95 40 20 K3

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 135 + 30 K3 90 + 20 K3 46 + 30 K3

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 80 + 20 K3 50 + 15 K3

Burak pastewny na oborniku2 – na każde 10 t korzeni 70 + 20 K3 40 + 10 K3 25

Kukurydza na silos na oborniku2 – na każde 10 t zielonej masy 80 65 40

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 70 46 + 20 K3 30

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 100 + 30 K3 80 + 30 K3 50

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 
10 t masy zielonej

110 + 50 K3 80 + 40 K3 40

Przeznaczenie i stosowanie
Polifoskę PLON+ zaleca się stosować:

 pod wszyst kie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, 

rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe 

 na użyt kach zielonych 

 w uprawie warzyw i sa downictwie

Jest polecana szczególnie: 

 na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas

 w warunkach niskiego nawożenia organicz nego

 pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, 

ziemniak, kukurydza i rzepak

 pod zboża, gdy zbierana jest słoma

Sposób i terminy aplikacji
 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10–20 cm 

 wczesną wio sną, pogłównie na rośliny ozime 

i wielo letnie

 nawóz można mieszać bezpośred nio przed 

rozsiewem z mocznikiem, sale trą amonową 

i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą 

potasową

Charakterystyka
 nawóz o równomiernych jasnoszarych do 

ciemnoszarych lub jasnoróżowych granulach 

 klasa ziarnowa 2–5 mm, co najmniej 92%

 granule powlekane, niezbrylające się trwale

 gęstość nasypowa: 0,9–1,0 kg/dm3 

 pakowanie: worki 50 kg oraz big bagi 500 kg

Dawkowanie

* Dawkę Polifoski PlOn+ obliczyć w zależności od przewidywanego plonu:
Przykład dla pszenicy: przy plonie ziarna 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas – po 47 kg nawozu na każdą 1 t przewidywanego plonu ziarna, czyli odczyt 
z tabeli × 5 = 235 kg/ha Polifoski PLON+.
Przykład dla ziemniaka: przy plonie bulw 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika – po 40 kg nawozu na każde 10 t prze-
widywanego plonu bulw, czyli odczyt z tabeli × 3 = 120 kg/ha Polifoski PLON+.

Producent:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

1 jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby
2  zalecana dawka obornika pod ziemniaka – 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i pod buraka – 35 t/ha
3 zalecane uzupełnienie dawki potasu w formie soli potasowej 58–60% [kg/ha]


