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Uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy o bardzo dobrej  
rozpuszczalności, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią.

Zastosowanie: 
wszystkie rodzaje upraw

Zasady stosowania:
SuperFosfat 46 jest typowym nawozem przed-
siewnym. Nadaje się pod wszystkie rośliny 
uprawne. Przeznaczony jest dla roślin wyma-
gających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń 
i siarkę, do których należą m. in.: rzepak ozimy 
i jary, zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki, gor-
czyca, kapusta, rośliny motylkowe drobnona-
sienne (lucerna, koniczyna). Można go stosować 
zarówno jesienią jak i wiosną. Po wysiewie nawo-
zu, należy go wymieszać z glebą. Do siewu można 
przystąpić już po 3-5 dniach od daty wymieszania na-
wozu z glebą. Zaleca się do nawożenia użytków zielo-
nych, gdzie fosfor jest łatwo przyswajalny przez rośliny, ze 
związków dobrze rozpuszczających się w wodzie. Na użytki zielone nawóz ten 
można stosować wczesną wiosną lub latem po pierwszym pokosie (łąki) lub po 
pierwszym wypasie (pastwiska).

SuperFosfat 46 nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie 
od stopnia ich zwięzłości i stanu zakwaszenia. 

Zastosowanie przedsiewnie wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidło-
wy rozwój, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa tak-
że na dobre kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości 
i wysoki plon.

Dawkowanie:
Głównym składnikiem pokarmowym  zawartym w nawozie SuperFosfat 46 jest fos-
for. Wielkość dawek tego składnika należy określać według trzech podstawowych kry-
teriów: stanu zasobności gleb w przyswajalny fosfor, wymagań nawożonej rośliny względem 
fosforu i wielkości spodziewanego plonu uprawianych roślin.

Orientacyjne dawki:

Podane dawki są orientacyjne i należy je dostosować do warunków na danym polu.

Skład nawozu:

Pięciotlenek fosforu 
(P₂O₅) 46,9%

Pięciotlenek fosforu 
(P₂O₅)
rozpuszczalny  w obojętnym 
roztworze cytrynianu  amonu   
i wodzie

45,0%

Pięciotlenek fosforu 
(P₂O₅)
rozpuszczalny w wodzie

41,9%

Tlenek wapnia (CaO)
rozpuszczalny w wodzie 24,0%

 KOD: CN 3103 11 00    

Można go stosować na wszystkich glebach i pod wszystkie  
rośliny uprawne.

W swoim składzie, oprócz fosforu, zawiera również wapń i siarkę.

Jest zaliczany do grupy najbardziej skoncentrowanych nawozów 
fosforowych.

Ogromną zaletą jest jego bardzo wysoka jakość i duża wielkość 
granulek która pozwala na łatwy i równomierny wysiew.

Opakowanie:

600 kg

Zboża  
150-250 kg/ha

Kukurydza  
200-300 kg/ha

Rzepak 
150-250 kg/ha

Burak cukrowy 
200-300 kg/ha

Łąki kośne 
 200-300 kg/ha

NIEDOBORY FOSFORU


