
Granulowany nawóz  
potasowy o bardzo dobrej  
rozpuszczalności, zawiera  
magnez i dużo siarki (23% SO3).  
Nawóz zawiera 20% potasu  
w formie siarczanu potasu. 
Zawiera Polysulphate  
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Zapewnia najwyższą jakość i rentowność
Siarka jest niezbędna wszystkim roślinom do prawidłowego wzrostu. 
Gatunki takie jak rzepak, jakościowa pszenica, rośliny strączkowe oraz 
użytki zielone mają wyższe potrzeby co do siarki i rosną znacznie lepiej 
gdy potrzebną siarkę dostarczymy stosując Super Kali pluS.

Zapewnia  przedłużo-
ne uwalnianie siarki 
podczas całego cyklu 
uprawy
Wydłużone, na niskim poziomie 
uwalnianie siarki z Polysulphate 
udostępnia ją stale zgodnie z potrzeba-
mi roślin. To przedłużone uwalnianie szczegól-
nie zmniejsza ryzyko wymywania siarki na glebach 
piaszczystych i podczas obfitych opadów deszczu.

Potrzeby pokarmowe roślin
Stosując Super Kali pluS można jedną aplikacją za-
pewnić pełne zaopatrzenie w potas, siarkę,  a także 
niezbędny magnez i wapń.

Dawkowanie:
Przeznaczony do stosowania podczas upraw jesien-
nych i wiosennych. Zalecane jest wymieszanie nawo-
zu z glebą, może być stosowany również pogłównie 
najlepiej przed opadami deszczu. Wielkość dawki 
Super Kali pluS określa zapotrzebowanie poszcze-
gólnych upraw na potas.

Orientacyjne dawki:

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

Specjalnie opracowany nowy granulowany nawóz zawierający potas w
postaci soli potasowej i siarczanu potasu. Super Kali pluS zawiera również
wapń i magnez.

Zastosowanie: 
wszystkie rodzaje upraw

Skład nawozu:

Potas (K₂O)
rozpuszczalny w wodzie 37,0%

Tlenek magnezu 
(MgO)
rozpuszczalny w wodzie

2,8%

Trójtlenek siarki (SO₃)
całkowity 23,0%

Wapń (CaO)
rozpuszczalny w wodzie 8,0%

 KOD: CN 3104 20 10    Idealne połączenie czterech składników pokarmowych w jednym 
nawozie.

Do wszystkich gatunków uprawnych, jak również dla roślin o wysokich 
potrzebach co do potasu i siarki.

Wzmacnia rośliny: magnez zwiększa fotosyntezę, wapń wzmacnia 
rośliny i ich jakość, a siarka wpływa na tworzenie białek i oleju.

Opakowanie:

600 kg

Zboża  
250-300 kg/ha

Kukurydza  
250-300 kg/ha

Rzepak 
400-500 kg/ha

Burak cukrowy 
800-1000 kg/ha

Rośliny pastewne 
 200-300  kg/ha

• Łatwo rozrzuca się mechanicznie 
zapewniając na polach równo-
mierne rozprowadzenie składni-
ków pokarmowych 

• W pełni rozpuszczalny, wszystkie 
składniki pokarmowe dostępne 
dla roślin

• Przedłużone uwalnianie siarki 
obniża straty przez wypłukiwanie

NIEDOBORY POTASU


