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Produkt: 

Holist®agro NK 10-31 
 

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o.  

 

Nawóz produkowany jest poprzez połączenie soli potasowej i siarczanu amonu. Jako nawóz wiosenny może być 
stosowany pod wszystkie roślinny uprawne, jednak należy zwrócić uwagę przy roślinach o słabszej tolerancji na 
chlorki - w takim przypadku zaleca się odpowiednie wczesne zastosowanie nawozu. 

Z powodzeniem można go również stosować pod wszystkie warzywa kapustne, marchew, seler, szpinak, ogórki 
i sałaty oraz różnego typu sady. Wysoka jakość granulek ułatwia równomierny wysiew. 

Właściwości: 

HOLIST® agro NK 10-31 jest nawozem granulowanym, produkowanym metodą kompaktacji. Zgodnie z 
załącznikiem I do Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 nawóz został zaszeregowany do punktu B.3.1 jako nawóz 
NK. Główne składniki nawozu to chlorek potasu, siarczan amonu. Granulacja utrzymana jest na poziomie 90% 
granul 2- 6,3 mm. 

Makroelementy: 

• 10% N– azot całkowity w formie amonowej. 

• 31% K2O– tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie, 

• 28% SO3– trójtlenek siarki rozpuszczalnego w wodzie. 

HOLIST® agro NK 10-31 jest nawozem azotowo - potasowym z siarką, przeznaczonym do stosowania 
na wszystkich glebach i pod różne rodzaje upraw. Można go stosować zarówno wiosną, jak i jesienią oraz na 
użytki zielone. Nawóz ten zapewnia wysokie plony dzięki unikalnemu połączeniu azotu i potasu. Jest szczególnie 
polecany w gospodarstwach gdzie ograniczone jest stosowanie nawozów organicznych. 

Zwiększona zawartość potasu K wpływa na większą odporność roślin na suszę, podnosi produktywne 
wykorzystanie wody i ogranicza stres wywołany suszą, podnosi naturalną odporność roślin na choroby, 
szkodniki i uszkodzenia mrozowe. 

Zasady stosowania: 

HOLIST® agro NK 10-31 można stosować na wszystkich glebach, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia 
zakwaszenia. Jest to nawóz przedsiewny, dlatego zalecamy jest zmieszanie go z glebą najlepiej na głębokość 10-
20 cm. Do siewu nasion można przystąpić po 3-5 dni od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy 
stosować powierzchniowo i rozsiewać wczesną wiosną. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W 
uprawach warzywnych siew nawozu powinien odbyć się w zespole upraw przygotowujących stanowisko. 

Głównym składnikiem pokarmowym zawartym w nawozie HOLIST® agro NK 10-31 jest potas, zatem wielkość 
dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas 
przyswajalny dla roślin. 
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Korzyści zastosowania: 

Zastosowanie przedsiewnie wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój, zwiększa 

mrozoodporność roślin i ich odporność na suszę Wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie 

oraz na poprawę jakości i wysoki plon. Azot w formie amonowej jest wolno pobierany przez rośliny i nie ulega 

szybkiemu wymywaniu z gleby, wspomaga również działanie potasu. Duża zawartość siarki siarczanowej - 28% , 

doskonale rozpuszczalnej w wodzie pozwala na zachodzenie w sposób niezakłócony syntezy aminokwasów 

siarkowych i protein. Dodatkowo podnosi skuteczność nawożenia azotowego oraz aktywuje enzymy biorące 

udział w przemianie energii i kwasów tłuszczowych. 

Pakowanie i transport: 

HOLIST® agro NK 10-31  jest pakowany: 

• 500 kg, tzw. big-bagi. 

Wszystkie opakowania posiadają pełny opis produktu w postaci  trwałego nadruku na worku. 
Worki big-bag o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy 
przechowywać w czystych, suchych i przewiewnych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed 
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (przed działaniem wilgoci, bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami) oraz uszkodzeniem opakowania. Również w czasie transportu nawóz powinien być 
zabezpieczony zgodnie z powyższymi zaleceniami. 

Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywaniu powinno postępować się zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz obowiązujących przepisów. Nawóz przechowywany w prawidłowych warunkach posiada 
nieograniczony okres przydatności. 
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