
IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA ZBÓŻ 

SONAR – Gwarantuje dużą ilość składników odżywczych podczas całego cyklu wzrostu 
rośliny, dzięki stopniowemu uwalnianiu organicznego azotu I fosforu. SONAR nadaję się
do do nawożenia zboóż dzięki korzystnemu stosunkowi między N i P. Niskie zasolenie 
sprawia, że nadaje się również do lokalnego rozprowadzania podczas siewu siewnego. 
Duża ilość biologicznie czynnej materii organicznej sprawia, że nadaje się na gleby 
zmęczone, ubogie w materię organiczną lub lekkie, gdzie czynnikiem organicznym jest 
brak wody. Ma optymalny efekt startowy.  

KOMPOZYCJA 

Azot całkowity  (N) 7 %

> Azot organiczny  (N) 3 %

> Azot amonowy  (N) 4 %

Całkowity bezwodnik fosforowy (P₂O₅) 15%

Bezwodnik kwasu fosforowego rozpuszczalny w wodzie 12,5 %

Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie 3 %

Materia organiczna 66 %

Wilgotność 10%

ZALETY 

 Wysokie spożycie azotu

 Wydajność azotu organicznego 

 Zmniejszenie ryzyka wymywania 

 Wysoka efektywność nawożenia 

 Lepsze plony i jakość plonów 

 Pobór biologicznie czynnej materii organicznej 



OSUSZANIE W PRZEPŁYWIE POWIETRZA:
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

Aby  wysuszyć  obornik,  Italpollina  zaprojektowała  I  zbudowała
ekskluzywny  zakład  produkcyjny,  jedyny  w  swoim  rodzaju  na
świecie.  Surowce suszone są strumieniem gorącego powietrza
(70  C)  przez  60minut:  system  ten  gwarantuje  eliminację
wszelkich potencjalnych patogenów (np. Salmonella, Escherichia
coli,  Compylobacter,…),  umożliwiając  tym  samym  pożyteczne
mikroorganizmy  (PGRP-Rhizobaceria  promująca  wzrost  roślin),
aby pozostać żywym I aktywnym. 

Italpollina  zapewnia  maksymalną  pielęgnację  zdrowia  I  jednoczenie  dostarcza
biologicznie aktywny produkt. Poprawia fizyczną, chemiczną I biologiczną żyzność
roślin I gleby. Po etapie suszenia stosuje się system mieleni, aby zagwarantować
brak nasion chwastów w produkcie końcowym. Pod koniec procesu peletowanie
odbywa się wyłącznie pod ciśnieniem, bez użycia środków chemicznych, klejów czy
adiuwantów.  Rezultatem jest  kompaktowy pellet  o  niskiej  wilgotności  i  łatwy  do
rozprowadzenia. 

Po umieszczeniu na polu pellet wchłania wodę I szybko się rozpuszcza, dzięki 
czemu jest wysoce higroskopijny I biologicznie aktywny. 

ZALETY SERII

 Wysokie I zbilansowane spożycie składników odżywczych (azot, 
fosfot, potas I mikroelementy).

 Wzrost  materii organicznej I pożytecznych mikroorganizmów w glebie.

 Stopniowe uwalnianie pierwiastków, dzięki czemu składniki odżywcze są 
dostępne 
 Zmniejszenie strat azotu do wymywania. 

 Poprawiona struktura gleby.

 Zwiększ wydajność I jakość. 

 Wysoka wydajność I efektywność nawożenia. 

 Zmniejszona erozja. 

 Zwiększona zdolność gleby do zatrzymywania wody oraz zwiększona 
odporność na suszę I mniejsze nawadnianie.

 Srut o średnicy 3mm

 Niska wilgotność

 Szybki rozpad na działce 

 Równomierne rozłożenie nawet na 24m.

PACKAGING
Available in bags of 25 kg and 550 kg.
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