
Nawóz dolistny stymulujący rozwój systemu korzeniowego we 
wczesnych fazach wzrostu. Wzmaga rozwój części generatywnych 
roślin i wpływa na zwiększenie powierzchni liści. CereaSTART łączy 
zalety nawozu o wysokim stężeniu fosforu oraz nawozu płynnego. 
Aplikacja dolistna wpływa na lepsze przyswajanie składników 
odżywczych przez system korzeniowy, bez względu na warunki 

glebowe. CereaSTART pomaga w wyeliminowaniu wszystkich 
standardowych problemów spowodowanych suszą, niską 
temperaturą oraz niskim pH gleby. Stosowanie CereaSTART zapewnia 
bezproblemowy rozwój upraw jęczmienia i pszenicy, wpływa na 
zwiększenie plonu oraz jego lepszą jakość.

NAWÓZ DOLISTNY
EFEKTY SZYBKIEGO ROZWOJU JUŻ NA 
WCZESNYM ETAPIE WZROSTU
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ZALETY WYSOKIEGO STĘŻENIA FOSFORU
  przyspieszenie rozwoju systemu korzeniowego rośliny w takim 

 stopniu, aby mógł samoistnie przyswajać maksymalną ilość  
 substancji odżywczych obecnych w glebie.
 kompensacja deficytu fosforu dostępnego w glebie
 wzmożony rozwój części generatywnych rośliny
 zatrzymanie rozpuszczalnych składników odżywczych 

 w liściach

ZALETY DOLISTNEGO STOSOWANIA NAWOZU

Niezależność od pH gleby
Roślina korzysta z dobrego wpływu fosforu (np. wyższe 
przyswajanie składników odżywczych) niezależnie od pH gleby.
Niezależność od temperatury gleby
Roślina przyswaja więcej przyswajalnego fosforu niezależnie 
od optymalnej temperatury 21 stopni. (Spadek temperatury 
do 13 stopni zmniejsza dostępność fosforu o 70%  
i negatywnie wpływa na rozwój włośników).
Niezależność od wilgotności gleby
Roślina przyswaja fosfor nawet gdy gleba jest sucha.

Przyswajanie fosforu przez liście sprawia, że składniki odżywcze 
są łatwiej wchłaniane przez korzenie bez względu na warunki 
glebowe
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 niezależność od temperatury gleby

Poziom przyswajania blisko

 100 %

SKŁAD: 440 g/l P2O5, 76 g/l K2O, 100 g/l MgO

OPAKOWANIE: 10, 600 l

niezależność 
od pH gleby

niezależność 
od wilgotności gleby

29%

Optymalne i szybkie przenikanie składników



ZALECANIE DAWKOWANIE I CZAS STOSOWANIA

Uprawy Dawka Aplikacje Termin zabiegu

Jęczmień 3-5 l 1-3 x Od początku krzewienia do 1-go kolanka oraz w razie konieczności
powtórzyć po upływie 10 –15 dni

Pszenica 3-5 l 1-3 x Od początku krzewienia do 1-go kolanka oraz w razie konieczności
powtórzyć po upływie 10 –15 dni

Kukurydza 3-5 l 1-3 x W fazie 4 – 6 liści oraz w razie konieczności powtórzyć po upływie
10 –15 dni

Rzepak 3-5 l 2 x Od fazy 4 – 6 liści (jesienią) oraz przed kwitnieniem (wiosną)

Buraki 
cukrowe

3-5 l 1-3 x Od fazy 4 – 6 liści oraz w razie konieczności powtórzyć po upływie
10 –15 dni

Ziemniaki 5 l 2-3 x Przed zawiązaniem bulw

10 l 1-2 x

Groszek 3-5 l 1 x Przy wysokości roślin 10 –15 cm
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Buraki cukrowe

CereaSTART można łączyć ze standardowymi fungicydami, herbi-
cydami, insektycydami oraz z regulatorami wzrostu.

Elewator w Gołańczy tel. 602 236 394       
Elewator w Kościanie tel. 660 670 615     
Elewator w Strzelinie tel. 696 068 933
Centrala Nasienna w Ostrowie Wlkp. tel 696 739 307 

Soufflet Agro Polska Sp. z.o.o
ul. Szwajcarska 13
61 - 285 Poznań
tel. / fax 61 650 10 96    

www.soufflet.pl 

CereaSTART 3 l
mieszanina zbiornikowa z herbicydem 
+ CCC + nawóz azotowy

CereaSTART 3 l
mieszanina zbiornikowa 
z herbicydem

CereaSTART 2-3 l

CereaSTART 7-10 l
sadzeniak

3-5 l
ziemniak 
jadalny
1. aplikacja

 3-5 l
ziemniak 
jadalny
2. aplikacja

Rzepak

51 59 63 71 87 97 9900

Kukurydza


