
Nawóz zawiera aż 20% krzemu SiO2 forma łatwo
przyswajalna dla roślin. Jest to jedna z najwyższych
zawartości krzemu na rynku

Zawiera potas oraz azot w formie amidowej

Dostępny jest w wygodnej, płynnej formulacji, co ułatwia
jego stosowanie 

Krzem uodparnia rośliny na stres biotyczny i abiotyczny

Poprawia odporność roślin, dzięki czemu są zdrowsze,
mniej zasiedlane przez szkodniki, a owoce mniej podatne
na uszkodzenia mechaniczne

Podnosi odporność roślin na niekorzystne zmiany
temperatury

Może być aplikowany w uprawach roślin jagodowych, 
sadowniczych, warzywniczych i rolniczych 















POTASIL PLUS KRZEM to płynny nawóz zawierający dwa ważne składniki pokarmowe: azot w postaci mocznikowej
oraz potas rozpuszczalny w wodzie. POTASIL PLUS KRZEM zawiera również wysoką (aż 20%) zawartość krzemu
w formie monomerów kwasu ortokrzemowego. Dzięki wysokiej zawartości krzemu rośliny korzystnie reagują
na żywienie składnikami zawartymi w nawozie. Stosowany regularnie w czasie wegetacji wzmacnia mechanicznie 
warstwę woskową i tkanki epidermy oraz ogranicza transpirację. Rośliny dobrze odżywione krzemem i potasem 
wykazują zwiększoną tolerancję na warunki stresowe wywołane przez: suszę, intensywne nasłonecznienie czy wahania 
temperatury. Nawóz wzmacnia odporność roślin na infekcję ze strony patogenów oraz utrudnia żerowanie niektórych 
szkodników. POTASIL PLUS KRZEM stosowany w czasie wzrostu i dojrzewania owoców poprawia ich jakość, smak
oraz trwałość pozbiorczą. Ponadto zwiększa odporność owoców na uszkodzenia mechaniczne. 

PRODUKT DOSTĘPNY U DYSTRYBUTORÓW FIRMY CALFERT ORAZ W SKLEPACH
 INTERNETOWYCH. SPRAWDŹ NA CALFERT.PL

POTASIL PLUS KRZEM
Moc krzemu dla jakości i odporności plonu
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Dostępne opakowania:  1L, 5L i 20L 

Skład nawozu POTASIL PLUS KRZEM w/w % 
Azot całkowity Azot amidowy Potas  K2O*  Krzem SiO2 

3 3 12 20 
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 * składnik rozpuszczalny w wodzie. 

KORZYŚCI Z REGULARNEGO STOSOWANIA KRZEMU

SiO2

H2OOchrona przed 
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ROŚLINY NIEWZMOCNIONE 
DODATKOWĄ WARSTWĄ KRZEMIONKI

ROŚLINY WZMOCNIONE 
DODATKOWĄ WARSTWĄ KRZEMIONKI

WARSTWA
KRZEMIONKI


	Obszar roboczy 1
	Obszar roboczy 1 kopia

