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Najlepszy nawóz NPK dla polskich gleb

Wieloskładnikowy, granulowany nawóz NPK przeznaczony do nawożenia zbóż, 
rzepaku, kukurydzy oraz innych upraw rolniczych. 

Wszystkie składniki ULTRA 8 są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i łatwo dostępne 
dla rośliny. W szczególności azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby 
i zwiększa pobieranie fosforu, co wyraźnie poprawia stan odżywienia upraw. 

Proporcje N, P i K kwalifikują ten nawóz do grupy nawozów przedsiewnych, zwłaszcza 
pod rośliny ozime, ale również stosowanie go pod uprawy jare daje bardzo dobre rezultaty. 
Możliwa jest także aplikacja pogłówna. ULTRA 8 znacznie poprawia ukorzenienie roślin, 
pozwala na prawidłowy ich rozwój oraz zwiększa mrozoodporność i odporność na suszę. 
Dzięki niemu uzyskamy dobre kwitnienie, równomierne dojrzewanie oraz znakomitą jakość 
i wierny, wysoki plon. 

Surowcem do produkcji są apatyty – wyjątkowa i rzadka odmiana fosforytów o niezwykłej 
czystości chemicznej. Nawozy PHOSAGRO uważa się za wolne od metali ciężkich, takich jak 
kadm, ołów, kobalt, arsen czy rtęć. Stosowanie ULTRA 8 oznacza więc dbałość o rodzimą glebę 
dla przyszłych pokoleń.

Doskonała kompozycja składników oraz odpowiednia jakość granul sprawiają, że ULTRA 8 
jest jednym z najbardziej poszukiwanych i skutecznie działających nawozów. Ma najwyższą 
koncentrację składników wśród dostępnych na rynku produktów o analogicznym stosunku P i K.
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Perfekcyjna granulacja

Skład nawozu:

 azotu (N)
 amonowego

 pięciotlenku fosforu (P₂O₅)
 rozpuszczalnego w obojętnym 
 roztworze cytrynianu amonu 
 i wodzie, w tym:

  pięciotlenku fosforu (P₂O₅) 
  rozpuszczalnego w wodzie

 tlenku potasu (K₂O) 
 rozpuszczalnego w wodzie

 tlenku siarki (SO₂) 
 rozpuszczalnego w wodzie
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