
������
���������������������������

�������
���������������������������

���
��
��

�
��
��

���
�����������

�����

�

������������
��

��
��
�
�



 

Sk∏ad (% m/m)

Azot ca∏kowity (N) 12

Azot amonowy (N) 12

Fosfor (P2O5) rozpuszczalny 
w oboj´tnym cytrynianie amonu  

42

Fosfor (P2O5) 
rozpuszczalny w wodzie

38

Cynk całkowity (Zn) 2

Kwasy humusowe 3

TITANO
Titano - specjalistyczny nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony do startowego 

nawo˝enia roÊlin stosowany w czasie siewu lub przesadzania roÊlin. Titano ma postaç 

niepylàcych mikrogranul (0,5-1,2 mm), które bardzo łatwo si´ wysiewa przy u˝yciu aplikatorów 

do mikrogranulatów w trakcie siewu lub przesadzania roÊlin w bezpoÊredniej bliskoÊci nasion 

lub korzeni przesadzanych sadzonek.

Wysoka zawartoÊç fosforu w połàczeniu z cynkiem  sprzyja szybszemu rozwojowi korzeni 

stymulujàc szybszy poczàtkowy wzrost roÊlin.

Titano poprawia rozwój i wzrost kiełkujàcych roÊlin i przyj´cie si´ rozsady co wpływa na 

lepszy rozwój roÊlin w kolejnych fazach i ich lepsze wyrównanie. 

AGRI-GROW Sp. z o.o.
ul. Wąska 3/7

85-036 Bydgoszcz

tel. 601 650 615
office@agri-grow.pl

D Y S T R Y B U T O R :

www.agri-grow.pl

NAWÓZ W POSTACI MIKROGRANULATU 
DO STARTOWEGO NAWO˚ENIA ROÂLIN

Rozpuszczalny w wodzie

Szybko działajàcy

Doskonale uzupełnia  
niedobory makro- 
i mikroskładników 
pokarmowych

Przeznaczony do precyzyjnej 
aplikacji rz´dowej podczas 
siewu

Dostarcza składników 
tam gdzie sà najbardziej 
potrzebne - w stref´ 
korzeniowà

Zawiera łatwo dost´pne: 
azot, fosfor i cynk

¸atwo dost´pny, 
doskonale rozpuszczalny 
fosfor w zasiàgu korzeni 
zwi´ksza rozwój systemu 
korzeniowego oraz całych 
roÊlin

Cynk zwi´ksza odpornoÊç 
roÊlin na niskie temperatury

Stymuluje syntez´ hormonów 
wzrostu
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TITANO 
– efekty działania

Efekt startowy b´dàcy wynikiem 
synergicznego działania zawartych 
w nawozie: azotu, fosforu, cynku i
rozpuszczalnego w wodzie kwasu 
humusowego. Rozmiar granul 
(w porównaniu do tradycyjnych 
nawozów  w kontakcie z wodà zawartà 
w glebie stajà si´  5 razy wi´ksze) 
gwarantuje właÊciwe zaopatrzenie 
roÊlin w składniki pokarmowe.

Dost´pne roÊlinom składniki 
pokarmowe umieszczane sà 
w strefie korzeniowej 

Zawiera 3% rozpuszczalnej w wodzie 
substancji humusowej, która 
poprawia wchłanianie substancji 
pokarmowych i rozwój roÊlin.

TITANOkontrola Wyrównane wschody i lepszy 
rozwój systemu korzeniowego

WłaÊciwoÊci fizyko-chemiczne:
postaç – mikrogranulat
wielkoÊç – 0,5-1,2mm
kolor – czarny

Opakowania: 
worki 25kg i 1000kg bigbag

Dawki:
Wysiewaç w rz´dach razem z nasionami

kukurydza, soja, słonecznik – 20-30 kg/ha

zbo˝a – 30-40 kg/ha

pomidory przemysłowe i warzywa – 25-40 kg/ha

burak cukrowy – 20-30 kg/ha

Sposób aplikacji:
Wysiewaç przy u˝yciu aplikatorów 
do mikrogranulatów

Siew i nawo˝enie
podczas jednego 
przejazdu

TITANO

1x

zwykłe nawozy>


