
Nawóz dolistny zawierający stopniowo uwalniające się azot, magnez 
i siarkę. Stworzony by zaspokoić bieżące zapotrzebowanie rośliny 
na azot oraz wspomagać długoterminowe odżywianie. Zapewnia 
wysoką wydajność bez ryzyka poparzenia liści. NitroTOP optymalizuje 

zawartość białka oraz polepsza wyrównanie i jakość ziarna. Dzięki 
dolistnej aplikacji NitroTOP umożliwia roślinie pobranie większej ilości 
azotu niż w formie mocznika.
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Dlaczego stosować NitroTOP

 razem z ostatnim zabiegiem grzybobójczym chroniącym  
 liście NitroTOP optymalizuje rozwój uprawy i zapewnia dobrą  
 zawartość białka w ziarnie
 w przeciwieństwie do tradycyjnych nawozów, NitroTOP  

 gwarantuje natychmiastową dostępność azotu w okresach  
 suszy
 działa jako uzupełnienie lub substytut ostatniego zabiegu  

 azotowego
 zapewnia odpowiednią dawkę azotu, magnezu i siarki w  

 jednym zabiegu

Wyjątkowe połączenie mocznika formaldehydowego i mocznika 
gwarantuje:

 istotne zmniejszenie strat azotu w wyniku ulatniania się
 wysoką zwilżalność poprzez obniżenie napięcia powierzchnio- 

 wego kropli na liściach
 lepsze właściwości wnikania w liście i dobrą lepkość
 Dobrą kompatybilność fizyko-chemiczną z większością  

 środków ochrony roślin (nie ma potrzeby rozdzielania  
 zabiegów)
 dłuższą płynną fazę azotu na powierzchni tkanki rośliny w  

 porównaniu z konwencjonalnymi produktami na bazie  
 mocznika
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COMPOSITION: 300 g/l N, 33 g/l MgO, 67 g/l SO3

33%

    67%
 

SZYBKIE 
ODŻYWIANIE

FORMY

PACKAGE: 10, 100, 200, 1000 l

WOLNE 
ODŻYWIANIE

MOCZNIK
Najpierw roślina 

wykorzystuje frakcję 
mocznikową

MOCZNIK 
FORMALDEHYDOWY
Stopniowo uwalnia się 
do rośliny zależnie od 
postępu rozpadu wiązań 
chemicznych

TRWAŁE, STOPNIOWE ODŻYWIANIE 
Połączenie dwóch form azotu zapewnia efektywne 
wchłanianie przez liście oraz optymalne odżywianie. 
Dodatkowo, zapobiega krystalizacji substancji 
na powierzchni liścia, a więc eliminuje ryzyko 
poparzenia.



Uprawy Dawka Aplik. Termin zabiegu

Pszenica 15-20 l 1 x Od fazy liścia flagowego do fazy kwitnienia

Buraki 
cukrowe 10-20 l 1-2 x W fazie 4 – 6 liści i w razie konieczności po 

upływie miesiąca

Słonecznik 15-20 l 1 x Od fazy 5 – 6 par liści do pojawienia się pąka 
kwiatowego

Kukurydza 15-20 l 1-2 x W fazie 4 – 6 liści i w razie konieczności
10 – 15 dni później

Ziemniaki 10-20 l 1 x Przed zawiązywaniem bulw i na początku kwitnienia

Rzepak
10-15 l 1-2 x Od fazy 4 – 8 liści (jesienią) 10 – 15 l/ha

oraz przed kwitnieniem (wiosną)15-20 l 1-2 x

 wiele możliwości łączenia ze środkami ochrony roślin
 wystarczy jedynie 100 l wody na hektar bez ryzyka  

 poparzenia
 produkt przyjazny środowisku (mniej pozostałości azotu po  

 żniwach)
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Pszenica

Rzepak

(BBCH 10-30) (BBCH 40) (BBCH 45) (BBCH 48-60) (BBCH 90) (BBCH 99)

Ziemniaki

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 
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Burak cukrowy

NitroTOP 15-20 l
mieszanina zbiornikowa z fungicydem

NitroTOP 10 l
mieszanina zbiornikowa 

z fungicydem, insektycydem 

NitroTOP 10 l NitroTOP 10 l NitroTOP 5-7 l ziemniak jadalny
NitroTOP 3-5 l sadzeniak

51 59 63 71 87 97 9900

Kukurydza
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Słonecznik


