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PRZEDSTAWICIELE 



OGÓLNE INFORMACJE 

firma powstała w 1990 roku 

firma prywatna otwarta na potrzeby klientów 

wykwalifikowana ponad 100 osobowa kadra 

nowoczesne technologie i doskonała jakość 
produktów 

licencje i współpraca 

ochrona środowiska naturalnego 

największy sukces – zadowolenie Klienta 



PALETA PRODUKTÓW 

NAWOZY   TYPU ADOB® 
 

NPK+mikro 

AZOTAN WAPNIA 
AZOTAN MAGNEZU 

chelaty 
IDHA 

chelaty 
EDTA chelaty 

 DTPA 
chelaty 
 HBED 

 

NAWOZY  
DOGLEBOWE NAWOZY   TYPU BASFOLIAR® 

 



OFERTA 
NAWOZY DOLISTNE 

Basfoliar® 36 Extra 

Basfoliar® 34 

Basfoliar® 6-12-6 

Basfoliar® 12-4-6+S + amino 

Solubor® DF 

 

ADOB® Mn 

ADOB® Cu IDHA 

ADOB® Fe IDHA 

ADOB® Zn IDHA 

ADOB® Mo 

ADOB® Bor 

ADOB® PK 

ADOB®  Siarka 44% 

ADOB® NPK Foliar 



CHELATY 



  Nowa generacja dolistnych 

nawozów mikroelementowych 
typu ADOB   

 
Nawozy mikroskładnikowe schelatowane 

przez biodegradowalne IDHA    

 



CHELATY IDHA 

 nie wywołuje toksycznych reakcji u człowieka 

IDHA nie zanieczyszcza środowiska (nietoksyczny) 

produkcja IDHA nie obciąża środowiska 

 IDHA nie wywołuje efektów genetycznych 

nie oddziaływuje na skórę 

ulega biodegradacji 



BIODEGRADACJA 

rozkład substancji chemicznej na wodę i CO2 oraz proste, nietoksyczne 
związki chemiczne pod wpływem działania mikroorganizmów 
znajdujących się w glebie  i wodach powierzchniowych 

Testy biodegradacji według wytycznych OECD pokazują, że już po 28 
dniach IDHA ulega rozkładowi w 75%. 



MECHANIZM CHELATACJI 

Pod względem chemicznym chelatacja lub inaczej kompleksowanie jest 
połączeniem  za pomocą słabych wiązań chemicznych dodatnio naładowanego 
pierwiastka mikroelementowego z ujemnie naładowaną cząsteczką środka 
chelatującego. 



CHELATYZACJA ZDECYDOWANIE  
POPRAWIA WCHŁANIANIE PRZEZ LIŚĆ 

WŁAŚCIWOŚCI/ CECHY 
CHELAT IDHA NOWY, 

BIOROZKŁADALNY 
SOLE MINERALNE 

przyswajanie przez nawożenie 
dolistne 

bardzo szybkie, bezpośrednie 
opóźnione (tworzenie złogów soli 

na liściach) 

 

tolerancja przez rośliny 

 

bardzo dobra 

niebezpieczeństwo poparzeń 
spowodowane silnie kwaśnymi 

reakcjami (ponieważ roztwory są 
kwaśne) 

 

ekonomika  

 

dobry efekt przy niewielkich 
nakładach 

wysoka dawka (wysokie stężenie, 
aby uzyskać pożądane działanie) 

 

 

rozpuszczalność 

 

bardzo dobra; chelaty obniżają 
twardość wody i zmniejszają 

napięcie powierzchniowe 

niemożliwa do przewidzenia, 
konieczny jest test z niewielką 

ilością; często konieczność 
przygotowania najpierw roztworu 

podstawowego,  
a dopiero potem roboczego 



Biodegradalne produkty pomagają  
chronić naszą Ziemię! 



METODA DOGLEBOWEGO NAWOŻENIA 
ŁACZNIE Z SIEWEM 



DZIĘKUJĘ BARDZO 

ZA  

UWAGĘ 

 


