
Ju¿ na starcie zadbaj o plon, stosuj¹c nawóz donasienny

Certyfikowany przez:

Kie³kowanie i wschody to 

najwa¿niejsze fazy rozwoju zbó¿



pierwsza zaprawa – stymulator kie³kowanie nasion, 

wschodów i pocz¹tkowego wzrostu a tak¿e rozwoju 

i aktywnoœci mikrobiomu ryzosfery, wytworzony w 

nanotechnologii

Przyspiesza kie³kowanie i powoduje bardziej wyrównane wschody

Stymuluje formowanie siê i intensywny wzrost systemu korzeniowego

Podwy¿sza aktywnoœæ w³oœników, pobieranie sk³adników pokarmowych i ich wykorzystywanie

Zmniejsza podatnoœæ siewek na choroby i wra¿liwoœæ na stresy œrodowiskowe

Zwiêksza objêtoœæ gleby spenetrowanej przez korzenie (lepszy dostêp do wody i sk³adników 

pokarmowych)

Kie³kowanie i wschody to fazy rozwoju decyduj¹ce o plonie zbó¿. W tym okresie roœlina przede 

wszystkim buduje system korzeniowy, który ma zapewniæ odpowiedni¹ iloœæ wody i sk³adników 

pokarmowych dla czêœci nadziemnej w ci¹gu ca³ego póŸniejszego rozwoju roœliny.  Jakoœæ materia³u 

siewnego, w³aœciwe doprawienie gleby i jakoœæ siewu, to s¹ czynniki decyduj¹ce o prawid³owym 

przebiegu póŸniejszej wegetacji. Wsparcie roœlin odpowiedni¹ zapraw¹ donasienn¹ (stymuluj¹c¹ 

kie³kowanie, i wschody) pozwala skompensowaæ gorsz¹ jakoœæ nasion, nierówn¹ g³êbokoœæ siewu, 

z³¹ jakoœæ gleby lub niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe po siewie.

Wed³ug specjalistów, wysokoœæ plonu ziarna zbó¿ w ponad 50% zale¿y od jakoœci kie³kowania 

i wschodów oraz wielkoœci systemu korzeniowego wykszta³conego do fazy krzewienia.

jest p³ynnym koncentratem mikroelementów, w formie nanocz¹steczek (wielkoœæ 2-50 nm),  

w otoczce z polimeru wêglowodanowego

Skùad i wùaúciwoúci fizyczne:

Ýelazo (Fe)

Kobalt (Co)

Molibden (Mo)

pH

Gæstoúã

Stan skupienia

Kolor 

5,0 g/l

0,5 g/l

0,5 g/l

6,0-8,5

1,0 kg/l

ciecz (koloid wodny)

czarno-bràzowy

Stosowanie:

Dawka:

0,5-1,0 l / 1 t (nasion lub sadzeniaków)

Objêtoœæ roztworu roboczego:

10 l / 1 t (nasion lub sadzeniaków)

Przygotowany roztwór roboczy 

nale¿y wykorzystaæ w ci¹gu 24 godzin

Ryzosfera, to jest warstwa gleby (gruboœci do 3000 µm) przylegaj¹ca do korzeni, 

licznie zasiedlona przez bakterie, grzyby i promieniowce. Mikroorganizmy 

ryzosfery pe³ni¹ funkcje wspomagaj¹ce pobieranie wody i sk³adników 

pokarmowych przez korzenie, chroni¹ korzenie przed patogenami grzybowymi i 

nicieniami. Prawid³owo rozwiniêta i funkcjonuj¹ca ryzosfera mo¿e zabezpieczyæ 

roœliny uprawne przed wieloma chorobami, niedoborem wody, skutkami niskiego 

pH lub zasolenia.  Roœliny uprawne nie mog¹ prawid³owo rosn¹æ i rozwijaæ siê bez 

symbiozy z mikroorganizmami ryzosfery.

Nawóz wyprodukowany w Unii Europejskiej i wprowadzony do obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Artyku³u 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 

o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)”

Produkt jest kompatybilny ze œrodkami do zaprawiania nasion oraz innymi nawozami donasiennymi. 

Przed przygotowaniem mieszaniny przeznaczonej do aplikacji zaleca siê wykonanie badania 

mieszalnoœci produktów lub skonsultowaæ z przedstawicielem Sprzedaj¹cego

                             jest jedynym nawozem donasiennym, który 

stymuluj¹c mikrobiom po¿ytecznych organizmów gleby, przyspiesza 

tworzenie ryzosfery wokó³ rozwijaj¹cych siê korzeni zbó¿ i stymuluje 

jej aktywnoœæ.  
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