Poznaj nasze
nawozy dolistne

Recepta Agronoma
Wymienione produkty POWERleaf zawierają w swoim składzie NOWOŚĆ - naturalnie
występujący u roślin steryd wzrostu Epibrasinolid.
Epibrasinolid (EPIN) należy do niedawno odkrytej grupy substancji, które występują
naturalnie w niewielkich ilościach w roślinach. Jego podstawową funkcją jest
stymulowanie procesów fizjologicznych, a prawidłowy poziom ma decydujący wpływ
na wielkość i jakość osiąganych plonów.
EPIN odpowiada za:

•
•
•

prawidłowy przebieg rozwoju roślin
odporność roślin na niekorzystne warunki i czynniki
uzyskanie optymalnego plonu ilościowego i jakościowego

Wymienione produkty wzbogacone zostały o dodatkowe substancje POWERleaf
podnoszące jakość i wydajność, co w efekcie skutkuje zwiększeniem ilości zdrowych
plonów.

Antyodparowywacze

Tworzą warstwę, która chroni
mikrokropelki przed wyparowaniem, zanim
osiągną one powierzchnię liści. Zapewniają
właściwe pobieranie i wyższą skuteczność
zabiegu.

Humektanty (substancje zwilżające)

Środki zwiększające
przyczepność

Powodują optymalne przyleganie roztworu
i zapobiegają zmyciu środka z powierzchni
podczas deszczu lub zraszania roślin. Straty
nawozu są wtedy ograniczone do minimum.

Chelatowanie za pomocą EDTA
Wpływa pozytywnie na przyswajalność
substancji odżywczych. Optymalizuje
odczyn cieczy roboczej. Chroni
mikroskładniki przed reakcjami z twardą
wodą.

Reaktywują wyschnięty preparat
na powierzchni liści. Poprzez to, czas
wchłaniania jest dłuższy i przyswajanie
jest lepsze.

Surfaktanty

(środki powierzchniowo czynne)
Gwarantują równomierny rozkład ciecz
roboczej. Dzięki lepszemu pokryciu liści
następuje lepsze pobieranie i wyższa
skuteczność, jak również większe
bezpieczeństwo stosowania.

“Twoje uprawy mają unikatowe potrzeby.
My mamy dla nich dedykowane rozwiązania.”

Korzyści

Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu
składowi kluczowych makro- i mikroelementów

Szybko wyrównuje niedobory siarki, magnezu, azotu
oraz kluczowych mikroelementów, a także zapobiega
wystąpieniu deficytów tych składników
Poprawia odporność roślin (EPIN)

Skład

Nowy, zawiesinowy
nawóz dolistny

Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie
roślin

Zawartość

Pierwiastek

[% wagowy]
(m/m)

Zawartość
[g/l]

Makroelementy
Azot całkowity (N)

4%

66,00

Azot - forma amonowa (NH₄)

4%

66,00

17,65%

291,20

1,65%

27,20

Miedź (Cu)

4,3%

71,00

Żelazo (Fe)

0,1%

1,70

Mangan (Mn)

11%

181,50

Cynk (Zn)

3,7%

61,10

Siarka (SO₃)
Mikroelementy

Mineralny nawóz do interwencyjnego
i zapobiegawczego dostarczania
kluczowych i zbilansowanych
mikroskładników wraz z optymalnym
dodatkiem makroskładników.
Produkt zawiera EPIBRASINOLID.
POWERleaf ZBOŻE+
jest wysoko skoncentrowanym nawozem do interwencyjnego i zapobiegawczego
dostarczania pełnej palety mikroskładników oraz kluczowych makroskładników
roślinie, w szczególności siarki, magnezu oraz azotu.
Produkt dedykowany jest do wszystkich gatunków zbóż, głównie do stosowania w okresie wiosny,
ale również i jesieni.

Zalecenia uprawowe

Magnez (MgO)

Termin stosowania

Liczba
zabiegów

Dawka

Zboża
ozime

jesień: 1 zabieg od fazy 3
rozwiniętych liści; wiosna: pierwszy
zabieg od początku wegetacji do
fazy drugiego kolanka (węzła), drugi
zabieg podczas fazy kłoszenia

2–3

0,5–1,0

Zboża
jare

od początku fazy krzewienia
do końca fazy kłoszenia

2

0,5–1,0

Buraki
cukrowe

podczas fazy rozwiniętych 4-6 liści

1

0,5–1,0

Ziemniaki

po kwitnieniu

1

0,5–1,0

Drzewa
owocowe
i krzewy

podczas fazy zielonego pąka i po
zbiorach

2

0,5–1,0

Warzywa

po zauważeniu niedoboru składników
w 10-14 dniowych odstępach czasu

2

0,5–1,0

Uprawa

Gęstość: 1,65 kg/I • pH: 4,0-6,0

[l/ha]

Skład

Kompletny produkt dla
profesjonalistów

Zawartość

Pierwiastek

[% wagowy]
(m/m)

Zawartość
[g/l]

Makroelementy
Azot całkowity (N)

8%

105,60

Azot - forma amonowa (NH₄)

5%

66,00

Azot - forma amidowa (NH₂)

3%

39,60

10%

132,00

7%

92,40

Miedź (EDTA) (Cu)

0,05%

0,66

Żelazo (EDTA) (Fe)

0,1%

1,32

2%

26,40

0,05%

0,66

0,001%

0,013

Pięciotlenek fosforu (P₂O₅)
Mikroelementy
Bor (B)

Kompletny produkt dla profesjonalistów POWERleaf RZEPAK+ jest szczególnie
polecany w uprawach, w których niedobór boru występuje razem z niedoborami
innych mikroelementów. Nawóz wpływa na merystemy wzrostowe roślin
i reguluje podział, wzrost oraz rozwój komórek, poprawia kwitnienie
i zawiązywanie owoców. Rzepak+ zawiera duże ilości azotu i fosforu. Dodatek
specjalnych środków wspomagających przyleganie i przyczepność do liści
gwarantuje dużą odporność na zmywanie, poprawia absorpcję składników
i ekonomikę stosowania.

Mangan (EDTA) (Mn)
Cynk (EDTA) (Zn)
Molibden (Mo)

Zalecenia uprawowe

Mineralny, mocno skoncentrowany nawóz
zawiesinowy z dużą zawartością boru,
wzbogacony o makro i mikroelementy.
Gwarantuje szczególnie efektywne
pobieranie boru przez rośliny. Dzięki
zawartości dodatkowych składników
nawozowych, redukuje fizjologiczne stresy
roślin w młodych stadiach rozwojowych,
powodowanych np. niedostateczną
wilgotnością, przymrozkami.
Produkt zawiera EPIBRASINOLID.

Termin stosowania

Liczba
zabiegów

Dawka

Rzepak

po ruszeniu wegetacji; faza tworzenia
pąków do kwitnienia

2

2–5

Buraki
cukrowe

faza 4-6 liści; krótko przed zwarciem
rzędów

2

2–5

Kukurydza

faza 4-5 liści; faza 7-9 liści

1–2

2–3

Ziemniaki

po wschodach; do kwitnienia

2

0,75–1

Drzewa
owocowe
i krzewy

przed kwitnieniem; po kwitnieniu

2–3

1,5–3

Winorośl

przed kwitnieniem; po kwitnieniu

2

2

Warzywa

2-3 tygodnie po wysadzeniu lub
wschodach, powtarzać w odstępach
8-10 dniowych

2–3

2–3

Warzywa
kapustne

faza 4-6 liści/początek formowania
główek

2–3

2–3

Uprawa

Korzyści

Produkt dedykowany głównie w uprawie gatunków o dużym zapotrzebowaniu na bor.

Kompletny nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości fosforu, boru oraz
manganu
Zastosowany na roślinę daje natychmiastowe efekty, dzięki wysokiej
zawartości makroelementów (azot i fosfor) oraz mikroelementów (bor, mangan)

Gęstość: 1,32 kg/I • pH: 5,5-6,0

Szybka aplikacja wiosenna (zaraz po ruszeniu wegetacji) zapewnia roślinom
doskonały start, głównie dzięki wysokiej koncentracji makro i mikroelementów

[l/ha]

Korzyści

Kompletny nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości
fosforu oraz cynku

Idealny nawóz do stosowania we wczesnych fazach
rozwojowych roślin – zapewnia prawidłowy rozwój roślin
nawet podczas wczesnowiosennych chłodów

Skład

Kompletny produkt
dla profesjonalnych
plantatorów kukurydzy

Doskonały nawóz do stosowania w uprawie kukurydzy,
a zawarte w nim mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) są w pełni
schelatowane

Zawartość

Pierwiastek

[% wagowy]
(m/m)

Azot całkowity (N)

5%

66,00

Azot - forma amonowa (NH₄)

5%

66,00

20%

264,00

Bor (B)

0,01%

0,13

Miedź (EDTA) (Cu)

0,01%

0,13

Żelazo (EDTA) (Fe)

0,02%

0,26

Mangan (EDTA) (Mn)

0,01%

0,13

Molibden (Mo)

0,01%

0,13

5%

66,00

Pięciotlenek fosforu (P₂O₅)
Mikroelementy

Produkt dedykowany głównie w uprawie kukurydzy, do stosowania w okresie wiosny.

Zalecenia uprawowe

POWERleaf KUKURYDZA+
przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych
i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich
odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami.

[g/l]

Makroelementy

Cynk (EDTA) (Zn)

Mineralny nawóz zawiesinowy z dużą
zawartością kluczowych dla roślin
składników pokarmowych, zwłaszcza
fosforu oraz mikroelementów,
w szczególności cynku. Nadaje się do
zapobiegawczego stosowania, ale także
interwencyjnie, w momencie objawienia
się deficytu. Dodatkowo wzbogacony
jest o wysokiej jakości adiuwanty, które
poprawiają właściwości cieczy roboczej.
Produkt zawiera EPIBRASINOLID.

Zawartość

Uprawa

Termin stosowania

Liczba
zabiegów

Dawka
[l/ha]

Kukurydza

od fazy 3-4 liści

2

2–3

Rzepak

wiosną: zaraz po rozpoczęciu wzrostu
po spoczynku zimowym

1

3

Drzewa
owocowe

od fazy zielonego pąka do początku
kwitnienia oraz w okresie wzrostu
zawiązków i owoców

3

5

Truskawki

w okresie kwitnienia i wzrostu
zawiązków owocowych

3

3

Warzywa

w okresie intensywnego wzrostu

2–3

3

Gęstość: 1,32 kg/I • pH: 5,0-7,0

Korzyści

Poprawia odporność roślin na stresy fizjologiczne, choroby,
szkodniki oraz inne patogeny

Wpływa na wzrost wydajności wielu środków ochrony
roślin, dzięki swoim właściwościom, ogranicza knieczność
ich stosowania
Reguluje pH cieczy roboczej
Poprawia jakość i ilość plonów, zaopatruje rośliny
w składniki niezbędne do ich prawidłowego rozwoju

Skład

Nawóz dolistny
wzbogacony
o aminokwasy

Zastosowany po działaniu niekorzystnych czynników na
rośliny, minimalizuje ich negatywne skutki przyspieszając
procesy regeneracyjne

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

[% wagowy]
(m/m)

[% objętościowy]
(m/v)

Fosfor (P₂O₅)

1,98%

2,20%

Potas (K₂O)

1,98%

2,20%

Bor (B)

0,2%

0,222%

Miedź (Cu)

0,5%

0,555%

Żelazo (Fe)

2,1%

2,331%

Mangan (Mn)

0,5%

0,555%

0,018%

0,020%

0,5%

0,555%

Makroelementy

Mikroelementy

Molibden (Mo)

POWERleaf AMINO
zalecany jest nie tylko do stosowania zapobiegawczego, ale także do
interwencyjnego, w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki (stresy
fizjologiczne, np. gradobicie, mróz, susza, itd. oraz wpływ patogenów). Zaleca
się stosowanie nawozu także po ustąpieniu warunków stresowych, ponieważ
wspomaga on proces regeneracji roślin, co ma przełożenie na minimalizację
strat w plonach.
Produkt zawiera EPIBRASINOLID.

Cynk (Zn)

Zalecenia uprawowe

POWERleaf AMINO
jest specjalistycznym nawozem
o wysokiej zawartości łatwo
przyswajalnych składników, wzbogaconym
o aminokwasy, witaminy oraz naturalne
bioregulatory roślinne. Wpływają one na
poprawę odporności roślin na patogeny
i niekorzystne warunki atmosferyczne,
stymulują prawidłowy rozwój i w efekcie
wpływają na wzrost ilości i wartości
handlowej plonów.

Uprawa

Termin stosowania

Liczba
zabiegów

Dawka
[l/ha]

Buraki
cukrowe

od fazy 4–6 liści do 100% zwarcia
międzyrzędzi

2

1–3

Kukurydza

w fazie 4–8 liści

1

1–3

Warzywa
i owoce

pierwszy: od fazy 4 liścia; następny:
po 14 dniach, w celu zwiększenia
odporności na warunki stresowe

2

1–3

Zboża

jesienią: jeden zabieg od fazy 3 liści;
wiosną: 2 zabiegi po spoczynku
zimowym do początku kłoszenia

3

1–3

Rzepak

jesienią: od fazy 6-8 liści; wiosną:
1–2 zabiegi, 1-po ruszeniu wegetacji,
2-faza zielonego pąka

2–3

2–3

Truskawki

2 zabiegi, 1-po ruszeniu wegetacji,
2-po kwitnieniu

2

2–3

Gęstość: 1,11 kg/I • pH: 4,0-5,5

Korzyści

Silna stymulacja rozwoju systemu korzeniowego także
w przypadku nieterminowych siewów

Działanie biostymulujące powodujące zwiększoną
odporność na stresy i przyśpieszenie regeneracji. Zawiera
substancje, które pobudzają rozwój systemu korzeniowego.
Powoduje to lepszy start roślin
Wzmocnienie wigoru roślin
Zwiększenie plonu, ograniczenie jego strat poprzez
zwiększenie tolerancji rośliny na niekorzystne warunki

Skład

Nawóz z wysoką
zawartością
azotu i cynku

Zwiększona mrozoodporność roślin

Zawartość

Pierwiastek

[% wagowy]
(m/m)

Zawartość
[g/l]

Makroelementy
Azot (N)

6,2%

74,00

Azot amonowy (N-NH₄)

6,2%

74,00

8,4%

101,00

Mikroelementy

POWERleaf MaxROOT
Płynny silnie skoncentrowany nawóz
dolistny z wysoką zawartością
łatwo przyswajalnego azotu i cynku,
zapewniający silną biostymulację roślin
od samych korzeni. Znacząco wpływa na
odporność oraz zdolność regeneracji roślin.

Oddziaływanie

Niedobór cynku powoduje bielenie
młodych i chlorozę starych liści,
spadek ilości białka oraz zmniejszenie
zimnotrwałości i odporności na choroby
grzybowe.

•
•
•
•

Silnie aktywowana fotosynteza – wynikająca ze wzrostu zawartości
chlorofilu
Wzmocnione struktury błon komórkowych – w wyniku retencji
pobranych składników oraz wody
Silnie aktywowana produkcja auksyn – powodująca intensywne rozwój
korzenia
Podniesiona tolerancja na stres – w konsekwencji zwiększonej zawartości
karotenu

Zalecenia uprawowe

Cynk (Zn)

Uprawa

Termin stosowania

Dawka
[l/ha]

Pszenica,
jęczmień

jesienią: faza 3-4 liści; ruszenie wegetacji
wiosennej

0,8–1

Rzepak

faza 4-6 liści; ruszenie wegetacji wiosennej

0,8–1

Buraki

faza 4-6 liści; przed zwarciem międzyrzędzi

0,8–1

Kukurydza

od fazy 4-6 liści

0,8–1

Ziemniak

pojawienie się pierwszych liści, zabieg
powtórzyć po dwóch tygodniach

0,8–1

Groch, fasola

pojawienie się pierwszych liści, zabieg
powtórzyć po dwóch tygodniach

0,8–1

Warzywa

od fazy 3 liści, zabieg powtórzyć po dwóch
tygodniach

0,5

Technologia zastosowania nawozów dolistnych
Zboża

Kukurydza

wiosna

wschody

krzewienie

rozwój wiechy

dojrzewanie

Rzepak

kwitnienie

Burak

wiosna

rozwój

ruszenie
wegetacji

rozwój
bocznych

rozwój

kwitnienie

dojrzewanie

rozwój korzenia

dojrzewanie

Uniwersalny adiuwant (surfaktant)
przeznaczony do stosowania ze środkami
ochrony roślin i nawozami dolistnymi

Uzdatniacz

Żyto hybrydowe

KWS JETHRO

Zalety

do wody
•
•
•
•
•

Obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieszy opryskowej
Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania
Zwiększa aktywność prepatarów systemicznych i kontaktowych
Zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę
Dodatek preparatu Styk umożliwia obniżenie wydatku cieszy opryskowej (mniejsza ilość
wody na hektar)

Żyto hybrydowe KWS JETHRO to
wyjątkowa odmiana żyta dostępna
w sprzedaży tylko w Polish Agro.

Preparat szczególnie polecany do stosowania

•
•
•

KWS JETHRO
to jedna z najnowszych odmian żyta hybrydowego – wpisano ją do Krajowego
Rejestru w roku 2019. Dobrze plonuje, jest zdrowa, toleruje okresowe
niedobory wody. System PollenPlus zapewnia odporność na sporysz. Według
oficjalnych badań COBORU z 2020 roku, odmiana ta potwierdziła swój
plonotwórczy potencjał i pod tym względem jest w Polsce „numerem 1”.

ze wszystkimi herbicydami
z fungicydami w momencie wykonywania zabiegi T1 w uprawie zbóż (zwalczenie chorób
podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego) oraz T3 (ochrona kłosa)
w uprawie rzepaku w trakcie wykonywania zabiegów fungicydowo-insektycydowych
w momencie "opadania płatka"

Skuteczność nikosulfuranu
w zwalczaniu chwastnicy
jednostronnej (wydatek

cieszy 150 l/ha)

97

Skuteczność tebukonazolu
w ograniczeniu Fusarium

(zabieg T3 "na kłos", wydatek
cieszy 100 l/ha)

97

Skuteczność tribenuronu
w zwalczeniu rzepaku

(wydatek cieszy 150 l/ha)

97
94

91
88

87

80

80

83
bez
adiuwanta

Styk

80
bez
adiuwanta

Styk

bez
adiuwanta

Styk

Styk stosowany w dawce 200 ml/ha obniża napięcie powierzchniowe oraz kąt przylegania cieszy, poprawia
absorpcję przez barierę woskową (kutikulię) dzięki czemu, w wielu przypadkach umożliwia obniżenie wydatku
cieczy opryskowej do 100-150 l/ha.
W przypadku stosowania obniżonej ilości wody na hektar poniżej poziomu 200 l/ha, w celu uzyskania
odpowiedniego pokrycia roślin zaleca się stosować preparat Styk w dawce mniejszej niż 200 ml na hektar.

Zdrowe i plenne

Styk w największym stopniu poprawia działanie środków ochrony roślin w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków pogodowych takich jak niska wilgotność i niska temperatura powietrza.

•

Wysoka zdrowotność roślin
duża odporność na choroby
podstawy źdźbła, mączniaka, rdzę
brunatną oraz septoriozy liści

•

Silna zdolność do wytwarzania
własnego pyłku
system PollenPlus® chroni łan
przed sporyszem

•

Bardzo dobra plenność w
ostatnim trzyleciu
plon ziarna do 130% wzorca
według badań COBORU

•

•

Wysoka liczba opadania oraz
duża odporność na porastanie
ziarna
dobra jakość zbieranego surowca
w trakcie trudnych żniw

100% nasion żyta hybrydowego
w opakowaniu
nie ma potrzeby stosowania
10% dodatku odmiany
populacyjnej do materiału
siewnego

NAJSZERSZY NA RYNKU
ZAKRES SZKODNIKÓW
ZWALCZANYCH JESIENIĄ
W RZEPAKU OZIMYM

INSEKTYCYD

Pełna gotowość
na jesienne szkodniki
rzepaku i pszenicy!
Jedyny zarejestrowany insektycyd
na tantnisia krzyżowiaczka
i mączliki
Błyskawiczne i długotrwałe
działanie dzięki połączeniu
2 substancji czynnych
Niezawodność w każdych
warunkach pogodowych
Skuteczność w przypadku
nalotów mieszanych
Odporność na zmywanie
przez deszcz
GOTOWA MIESZANINA!
WYBIERZ SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE
W SUPERCENIE!
NOWA ROZSZERZONA ETYKIETA
i więcej informacji na: www.inazuma.pl

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
www.sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Czy wiesz, że według prognoz do 2050
roku nasza populacja sięgnie ok 9 mld.?
Wykarmienie ludzkości jest zatem
największym zadaniem XXI w, a rolnicy
odgrywają w tym procesie strategiczną
rolę.
Jesteśmy częścią jednej z największych
grup kapitałowych działających na
europejskim rynku rolnym. Oferujemy
swoim klientom szeroki asortyment
w zakresie skupu zbóż i rzepaku,
sprzedaży kwalifikowanego materiału
siewnego, nawozów oraz środków
dolistnych.

Doskonale znamy i reagujemy na
potrzeby
rolników.
Proponujemy
rolnikom
innowacyjne
rozwiązania,
dzięki którym znacząco wzrasta jakość
oraz wydajność plonów.
Matka ziemia oferuje nam bogactwo
natury, z którego możemy czerpać
garściami. Nikt lepiej niż rolnik nie
rozumie języka natury. Nikt lepiej niż
my nie zna potrzeb rolników.

Jesteśmy
Rolnicy mogą nam zaufać!

