
HANDLOWE ŚRODKI WZMACNIAJĄCE ROŚLINY 
 

 

Nawóz organiczno – mineralny – z aktywnym hydrantem II generacji  

                         MaxCalc ST 
SKŁAD: 

- zawartość azotu (N) – około 5,7%    

- zawartość fosforu (P) – około 1,12% 

- zawartość potasu (K) – około 1,15% 

- zawartość potasu (K2O) – 1,38% 

- zawartość wapnia CA (COH)2 około 40% 

- zawartość substancji organicznej w suchej masie około 20% 

 

Nawóz ten: 
 pomaga w odkwaszaniu gleby, zakwaszonej na skutek 

ubytku wapnia spowodowanego czynnikami naturalnymi 
bądź działalnością działkowca 

 regeneruje odczyn pH gleby (14 dni) 
 sprzyja poprawie struktury gleby - wpływa stymulująco na 

proces próchniczo twórczy 
 zwiększa dostępność azotu, fosforu, potasu, wapnia, 

magnezu i siarki dla roślin  
 

Wprowadzenie nawozu w formie sypkiej lub granulowanej organiczno – wapniowego 
zawierającego reaktywny hydrant wapnia, zabezpiecza glebę przed wprowadzeniem do 
niej szkodliwych dla bakterii glebowych, bakterii gnilnych lub bakterii fermentacji 

metanowej, oraz zabezpiecza glebę przed rozwojem grzybów. 
www.nawozorganiczny.com.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

A do upraw sadowniczych… Terra-Sorb Complex 

maliny, truskawki, gruszki, jabłka, śliwki, jagody 

 
Dolistny stymulator wzrostu, który dzięki swojej uniwersalnej formule 
wspomaga rozwój roślin na każdym etapie. Użyty na początku sezonu 
wegetacji lub tuż po sadzeniu przyspiesza metabolizm roślin i 
przyczynia się do lepszego wzrostu masy wegetatywnej. Dzięki temu 
rośliny są lepiej przygotowane do okresu kwitnienia i zawiązywaniu 
owoców. Zastosowane w trakcie intensywnego wzrostu masy liściowej, 
kwitnienia i owocowania przełoży się na ilość, wielkość i jakość owoców. 
Szczególnie polecany w walce ze skutkami stresu oraz jako 
preparat podnoszący skuteczność innych środków ochrony roślin. 

 
SKŁAD: 

wolne aminokwasy    20%                                cynk                         0,1% 

azot całkowity            5,5%                               mangan                    0,1% 

magnez                       0,8%                               molibden                  0,0001% 

bor                              1,5%                               materia organiczna  25% 

żelazo                         1,0% 

 
Józef Gełej 
Krajowy Instruktor SSI z Namysłowa 
Zdjęcia z internetu 

Cechy inteligentne nawozu: 

 wysoka reaktywność nawozu ze związkami organicznymi = wyższa energia dla rozwoju życia biologicznego gleby 

 lepsza przyswajalność NPK przez rośliny uprawne 

 przeznaczony do nawożenia wszystkich gleb 

 wzmacnia odporność roślin uprawnych na czynniki chorobotwórcze i stres ( tj. suszę, upały, burze, podtopienia, przymrozki i 

mrozy oraz skutki uboczne stosowania środków ochrony roślin) 
 wpływa na intensywny rozwój systemu korzeniowego pozwala na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody 

 

Dzięki Terra – Sorb Complex wzrasta zawartość 

chlorofilu a to przekłada się na szybszy  

i intensywniej przebiegający proces fotosyntezy. 

W efekcie roślina ma więcej energii i wigoru, 

rośnie szybciej, poprawia się zawiązywania 

owoców, których w ostateczności jest więcej i są 
lepszej jakości. 

 


