
Praktyki z nawozów w firmach „EDMAR” i „AGROJUREK” s.c.
w dniu 12 stycznia 2023 r.

Uczniowie klasy 1BO i 2BO przygotowali się na lekcjach teoretycznych do praktyki
doboru i zastosowania nawozów do nawożenia gleby i roślin w ramach  przedmiotu
„Podstawy ogrodnictwa”

ABECADŁO WIADOMOŚCI O NAWOZACH;

NAWOZY NATURALNE ORGANICZNE TO

OBORNIK, GNOJOWICA, GNOJÓWKA, KOMPOST

NAWOZY NATURALNE MINERALNE TO

WAPNO DOLOMITOWE, WAPNO TLENKOWE,  KREDA, FOSFORYTY

NAWOZOWE PREPARATY MIKROBIOLOGICZNE TO

Nawozowe produkty mikrobiologiczne to produkty zawierające wyłącznie
mikroorganizmy,  w tym mikroorganizmy martwe lub nieaktywne, lub konsorcja tych
mikroorganizmów oraz substancje stanowiące pożywkę dla tych mikroorganizmów i

ich metabolity, a także nieszkodliwe substancje resztkowe z pożywek, które
poprawiają aktywność biologiczną gleby lub stymulują procesy odżywiania roślin lub

grzybów, a wyłącznym celem ich zastosowania jest poprawa efektywności
wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny lub grzyby, ich odporności na
stres abiotyczny, ich cech jakościowych lub przyswajalności przez nie składników

pokarmowych z form trudno dostępnych w glebie.

NAWOZY SZTUCZNE MINERALNE

- nawozy azotowe (N) nawozy fosforowe(P), nawozy potasowe(K),
nawozy magnezowe(Mg).

- nawozy wieloskładnikowe.

NAWOZY PRODUKUJE I STOSUJE SIĘ ;        GRANULOWANE,
PYLISTE,      CIEKŁE   I    ŻELOWE

Prawną podstawą produkcji,  nadzoru dystrybucji, zastosowania
i utylizacji nawozów jest Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach

i nawożeniu i jej nowelizacja z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U. poz.2364)
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PRZYKŁADY NAWOZÓW I NAWOZOWYCH PRODUKTÓW
BIOLOGICZNYCH, KTÓRE POZNALI UCZNIOWIE

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY

2



STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN NA BAZIE ALG
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FUNGIZUM COMPLEX

- zabezpiecza rośliny przed wieloma chorobami grzybowymi (wzmocnione
działanie)
- zwiększa pobieranie składników pokarmowych z gleby (wzmocnione
działanie)
- ogranicza działanie grzybów patogennych
- ogranicza liczbę nicieni chorobotwórczych oraz mszyc
- konkuruje z bakteriami patogennymi (zatem zmniejsza ich liczebność)
zapewnia ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin
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mPROver+ to stymulator wzrostu roślin na bazie nitrofenolanów.

Stymulator wzrostu stosowany jest w okresach stresowych dla
roślin, w celach regeneracji uszkodzonych tkanek oraz w przypadku
gdy potrzebujemy przyspieszyć wzrost wegetatywny i generatywny.

W uprawach sadowniczych stosuje się ImPROver+ wiosną w celu regeneracji
wiązek przewodzących po zimie a później w okresach stresowych
oraz kluczowych dla wielkości i jakości plonu.

Uprawy warzywnicze potrzebują stymulacji w warunkach stresowych, niskiej
oraz wysokiej temperatury, suszy, nadmiaru wody a także po posadzeniu
rozsady na miejsce stałe.

ImPROver+  stosuje się w ogrodnictwie przed przymrozkami, po
uszkodzeniach gradowych a także po zbiorach kombajnami
owoców, zwłaszcza wiśni i porzeczek. Zbiór mechaniczny powoduje
uszkodzenia pędów, pni oraz systemu korzeniowego. Nitrofenolany
przyspieszają znacznie regenerację uszkodzonych tkanek.

Jak stosuje się stymulator wzrostu

Opryskiwanie: 0,5-1,0 litra stymulatora na1 hektar.
Zalecaną ilością wody do sporządzenia roztworu: 500-750 litrów na hektar.
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Preparat Bactim SŁOMA zawiera dwa szczepy naturalnych bakterii,
które rozkładają resztki pożniwne, głównie celulozę. Preparat stosuje się

po zbiorach kukurydzy, zbóż ozimych, jarych, rzepaku, a także innych
upraw pozostawiających dużo resztek pożniwnych (łęty, łodygi, korzenie,

liście)

Wiadomości uzupełniające

Preparat BACTIM® NUTRI zwiększa plon roślin dzięki :
 

● lepszemu zaopatrzeniu roślin w azot
● lepszemu zaopatrzeniu roślin w fosfor
● intensyfikacji wzrostu i rozwoju roślin

 

Biologiczny preparat nawozowy wprowadza do gleby mikroorganizmy o
zdolności do asymilacji azotu atmosferycznego oraz solubilizacji
uwstecznionego fosforu co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia plonu oraz
lepszego wykorzystania składników pokarmowych na każdym etapie wzrostu
roślin.
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Nawóz dolistny do zastosowania w większości upraw rolniczych,
sadowniczych i warzywnych.

Zawiera azot, potas i magnez oraz bogaty skład mikroelementow.
Zawiera także formułę SOS dzięki której składniki pokarmowe pobierane
są efektywnie w szerokim zakresie temperatur. Formuła SOS
zabezpiecza rośliny przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur,
jak również stymuluje roślinę do szybkiej regeneracji po zimie.

Nawóz odżywia rośliny mikroelementami i pozwala na uniknięcie nawet
ukrytych ich niedoborów.

Dawkowanie: 3-5 l/ha

Skład
N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn

%m/m 10,00 - 6,00 2,70 - 0,410 0,410 0,080 0,040 0,002 0,240
g/l 122,50 - 73,50 33,07 - 5,020 5,020 0,980 0,490 0,020 2,940

Przykład zastosowania

Warzywa w gruncie opryskujemy 2 do 3 tygodni po wschodach a
następnie co 2 tygodnie 2 zabiegi w dawce 3 do 4 l Ekolistu na 1hektar.
W uprawach małopowierzchniowych30 do 40 ml/ 100m2

Ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha w uprawach polowych,
500-1000 l/ha – sady, 2 l/100 m2 – uprawy przydomowe.
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BioStymulator wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego
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BIOLOGICZNYN NAWÓZ DOLISTNY

Saletrzak                                                  Polifoska 12

Podstawowe nawozy wieloskładnikowe
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Nawozy azotowe wzbogacone o wapń i magnez

Nawozy wieloskładnikowe w bardzo dużym opakowaniu (600 kg)
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Nawozy wieloskładnikowe w opakowaniach dużych (50 kg)

Opracował i fot. Jacek Kowalczyk
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