
OPIS PRODUKTU
Słoma Finito to płynny, mineralny nawóz z dodatkiem kwasów humusowych 
i fulwowych oraz selenu przeznaczony do nawożenia upraw rolniczych, 
warzywniczych, sadowniczych, jagodowych oraz łąk i pastwisk. Przyczynia 
się do mineralizacji resztek pożniwnych, słomy i ściółki organicznej 
stosowanej w tych uprawach. Dzięki specjalnemu połączeniu makro-   
składnika pokarmowego - azotu z mikroskładnikami: borem, miedzią, żelazem 
i cynkiem oraz kwasami humusowymi i fulwowymi, zastosowanie nawozu 
powoduje szybszą mineralizację materii organicznej. W konsekwencji 
dochodzi do efektywniejszego rozkładania resztek pożniwnych, szybszej 
mineralizacji ściółki organicznej, szczególnie z wysokim stosunkiem C:N. 
Nawóz poprawia właściwości fizykochemiczne gleb uprawnych, zawartość 
próchnicy w glebie, uzupełnia mikroelementy i intensyfikuje życie 
mikrobiologiczne gleby. Dzięki zastosowaniu nawozu Słoma Finito gleba 
ubogacana jest w materię organiczną i składniki pokarmowe, które 
zatrzymywane są w ornej warstwie gleby. 

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o., 00-613 Warszawa, ul Chałubińskiego 8, tel. 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl

MIESZALNOŚĆ
Słoma Finito może być mieszany z większością preparatów. Każdorazowo 
przed aplikacją należy wykonać próbę mieszania nawozu z innymi 
preparatami w mniejszej objętości wody. Sporządzanie mieszaniny 
zbiornikowej możliwe jest tylko na odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.  

ź Celem poprawy właściwości fizykochemicznych gleb uprawnych zaleca 
się stosowanie łączne nawozu Słoma Finito (w dawce według zaleceń)    
z nawozem Humik w dawce 5-10 l/ha.

ź Celem intensywniejszej i szybszej mineralizacji resztek pozbiorczych 
(materii organicznej) zaleca się stosowanie nawozu Słoma Finitio (w daw-   
ce według zaleceń) łącznie z nawozem zawierającym mocznik 46% N         
w dawce 5-15 kg/ha.

ź Celem poprawy odżywienia roślin azotem oraz zapobiegania utraty 
związków azotowych zaleca się stosowanie łączne nawozu Słoma Finito 
(w dawce według zaleceń) z nawozem RSM w dawkach zalecanych do 
danej uprawy.

NAWÓZ WE
 

Azot całkowity – 16,2%
Azot amidowy – 16,2% 

Bor rozpuszczalny w wodzie (B) - 0,1% 
Kobalt rozpuszczalny w wodzie (Co) – 0,002%

Miedź rozpuszczalna w wodzie (Cu) – 0,03%
Żelazo rozpuszczalne w wodzie (Fe) – 1,8%

Mangan rozpuszczalny w wodzie (Mn) - 0,2%
Molibden rozpuszczalny w wodzie (Mo) - 0,003% 

Cynk rozpuszczalny w wodzie (Zn) – 0,2%

SŁOMA FINITO
Skład (w/w):

Fe Mn Mo ZnCuCoB

Roztwór nawozu azotowego (16,2)
z mikroskładnikami pokarmowymi:
Bor (B), Kobalt (Co), Miedź (Cu),
Żelazo (Fe), Mangan (Mn),
Molibden (Mo), Cynk (Zn)
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