
SKŁAD

ZASTOSOWANIE

• Składniki wspomagające

• Fosfor
• Potas
• Magnez

.......................440 g/l
.........................74 g/l

....................80 g/l

Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Zabezpieczenie roślin przed 
trudnymi warunkami na polu 

poprzez skuteczne dostarczenie 
niezbędnych w tym okresie 

makroelementów

Dlaczego Hi-Phos?
Skuteczne dostarczenie fosforu
w krytycznych dla rośliny 
momentach

Wysoka koncentracja składników 
odżywczych 

Roztwór wodny zapewnia 
doskonałe wnikanie do liści

Doskonałe parametry działania 
dzięki Formule Complex

kukurydza, ziemniaki, zboża, rzepak, 
groch, fasola, burak cukrowy

 

• Składniki wspomagające
• Cynk .....................700 g/l

Zwiększa efektywność nawożenia 
azotem oraz odporność roślin poprzez 
dostarczenie im wysokiej dawki cynku

SKŁAD

kukurydza, drzewa owocowe, groch, fasola, 
ziemniaki, zboża, rzepak, burak cukrowy, 
warzywa korzeniowe, inne uprawy wrażliwe 
na niedobory cynku

Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Dlaczego Maize Extra?
Nawóz dolistny stworzony dla 
kukurydzy, nadający się do 
wspomagania innych upraw

Wysoka koncentracja 
składników odżywczych

Doskonałe parametry działania 
dzięki Formule Complex

SKŁAD

• Składniki wspomagające

• Fosfor

• Potas
•

 

Cynk
....................575 g/l

........................81 g/l
......................140 g/l

Zabezpieczenie kukurydzy przed 
trudnymi warunkami na polu 

poprzez skuteczne dostarczenie 
fosforu, potasu i cynku 

kukurydza, groch, fasola, zboża

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Każdy z nawozów dolistnych posiada składniki 
wspomagające pobieranie pierwiastków przez 
roślinę oraz ułatwiające przeprowadzenie zabiegu: 

Ułatwiają pobieranie przez woskową 
okrywę liści
Pobudzają rośliny do intensywnego 
pobierania składników odżywczych
Zwiększają równomierne i trwałe
pokrycie liści
Ograniczają interakcje z innymi produktami
Maksymalizują bezpieczeństwo
roślin uprawnych

Aktywizacja pobierania przez
rośliny dzięki Formule Complex

Idealnie
dopasowany
skład



SKŁAD

ZASTOSOWANIE

• Składniki wspomagające

• Azot
• Wapń
• Magnez

......149 g/l
....225 g/l

• Bor
• Cynk

.....0,75 g/l
....0,3 g/l

..30 g/l

Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Zabezpieczenie jakości i zdolności 
przechowalniczej owoców i warzyw 

poprzez dolistne dostarczenie 
wapnia z dodatkiem magnezu, 

azotu, boru i cynku

Dlaczego Carnival?
Skład dostosowany do wspierania 
jakości upraw sadowniczych
i warzywniczych

Wysoka dawka wapnia wsparta 
dodatkiem magnezu, boru i cynku

Atrakcyjny przelicznik jakości
do ceny

Doskonałe parametry działania 
dzięki Formule Complex

jabłoń, truskawki, 
marchew, seler, sałata 
w uprawie polowej, 
ziemniaki, warzywa 
kapustne

• Składniki wspomagające
• Magnez.................165 g/l
• Azot..........................50 g/l

Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Efektywne dostarczanie 
roślinom magnezu, dzięki 

odpowiednio dobranej 
kombinacji dwóch form tego 

pierwiastka

SKŁAD

ZASTOSOWANIE

Dlaczego Magnor?
Wysoka rozpuszczalność w wodzie
– lepsze wnikanie do wnętrza roślin 

Niski punkt higroskopijności – mniej 
wody potrzeba roślinie do pobrania 
pierwiastków

Dwie formy magnezu pozwalają 
jednocześnie szybko uzupełnić 
niedobory, jak i rozłożyć ich 
pobieranie w czasie

Doskonałe parametry działania 
dzięki Formule Complex

zboża (uzupełnienie niedoborów 
oraz poprawa plonu, jakości ziarna), 
ziemniaki, rzepak, burak cukrowy, 
warzywa korzeniowe, inne uprawy 

NAJWYŻSZE STĘŻENIE 
SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH 

Wysoka koncentracja 
składników połączona 

z zaawansowanymi 
technikami aktywizacji 

pobierania przez rośliny

ZASTOSOWANIE
zboża, trawy, ziemniaki, rzepak, inne kapustne, 
burak cukrowy, groch, fasola, inne uprawy

SKŁAD

• Składniki wspomagające
• Mangan
 

.................500 g/l

Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Utrzymanie wzrostu i plonowania roślin 
zbożowych i innych na glebach lekkich, 

piaszczystych i bogatych w materię 
organiczną, poprzez skuteczne 

uzupełnienie niedoborów manganu

1.  Katarzyna Pośpiech  882 434 314
 katarzyna.pospiech@fmc.com

2. Dominika Lisowska  784 585 238
 dominika.lisowska@fmc.com

3. Katarzyna Stasilewicz  538 810 697
 katarzyna.stasilewicz@fmc.com 

4. Jakub Bednarczyk  604 752 458
 jakub.bednarczyk@fmc.com

5. Marek Jackowski  538 810 703
 marek.jackowski@fmc.com

6. Adam Chrzanowski  604 118 582
 adam.chrzanowski@fmc.com

7. Marek Dąbrowski  604 403 905
 marek.dabrowski@fmc.com

8. Przemysław Brzozowski  538 810 689
 przemysław.brzozowski@fmc.com

9. Jacek Jagielski  664 179 000
 jacek.jagielski@fmc.com
10. Remigiusz Waligóra  692 173 590
 remigiusz.waligora@fmc.com
11. Grzegorz Chmielniak  660 618 732
 grzegorz.chmielniak@fmc.com
12. Krzysztof Witkowski  735 207 213
 krzysztof.witkowski@fmc.com

FMC Agro Polska Sp. z‟o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl
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Efektywne dostarczanie 
roślinom magnezu, dzięki 

odpowiednio dobranej 
kombinacji dwóch form tego 

pierwiastka

SKŁAD

ZASTOSOWANIE
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SKŁAD

ZASTOSOWANIE

• Składniki wspomagające
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Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Zabezpieczenie roślin przed 
trudnymi warunkami na polu 

poprzez skuteczne dostarczenie 
niezbędnych w tym okresie 

makroelementów

Dlaczego Hi-Phos?
Skuteczne dostarczenie fosforu
w krytycznych dla rośliny 
momentach

Wysoka koncentracja składników 
odżywczych 

Roztwór wodny zapewnia 
doskonałe wnikanie do liści

Doskonałe parametry działania 
dzięki Formule Complex

kukurydza, ziemniaki, zboża, rzepak, 
groch, fasola, burak cukrowy

 

• Składniki wspomagające
• Cynk .....................700 g/l

Zwiększa efektywność nawożenia 
azotem oraz odporność roślin poprzez 
dostarczenie im wysokiej dawki cynku

SKŁAD

kukurydza, drzewa owocowe, groch, fasola, 
ziemniaki, zboża, rzepak, burak cukrowy, 
warzywa korzeniowe, inne uprawy wrażliwe 
na niedobory cynku

Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Dlaczego Maize Extra?
Nawóz dolistny stworzony dla 
kukurydzy, nadający się do 
wspomagania innych upraw

Wysoka koncentracja 
składników odżywczych

Doskonałe parametry działania 
dzięki Formule Complex

SKŁAD

• Składniki wspomagające

• Fosfor

• Potas
•

 

Cynk
....................575 g/l

........................81 g/l
......................140 g/l

Zabezpieczenie kukurydzy przed 
trudnymi warunkami na polu 

poprzez skuteczne dostarczenie 
fosforu, potasu i cynku 

kukurydza, groch, fasola, zboża

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Stosować co najmniej 200 litrów wody/ha

Każdy z nawozów dolistnych posiada składniki 
wspomagające pobieranie pierwiastków przez 
roślinę oraz ułatwiające przeprowadzenie zabiegu: 

Ułatwiają pobieranie przez woskową 
okrywę liści
Pobudzają rośliny do intensywnego 
pobierania składników odżywczych
Zwiększają równomierne i trwałe
pokrycie liści
Ograniczają interakcje z innymi produktami
Maksymalizują bezpieczeństwo
roślin uprawnych

Aktywizacja pobierania przez
rośliny dzięki Formule Complex

Idealnie
dopasowany
skład
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1.  Katarzyna Pośpiech  882 434 314    
 katarzyna.pospiech@fmc.com

2. Dominika Lisowska  784 585 238
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3. Katarzyna Stasilewicz  538 810 697
 katarzyna.stasilewicz@fmc.com 
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5. Marek Jackowski  538 810 703
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6. Adam Chrzanowski  604 118 582
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7. Marek Dąbrowski  604 403 905
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8. Przemysław Brzozowski  538 810 689
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FMC Agro Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
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