
ДОБРИВА LUBOFOSY
Всі добрива Lubofos є комплексними гранульованими добривами. Характерною особливістю цих добрив 
є різноманітність форм фосфору. У кожній гранулі присутні сполуки фосфору дуже добре розчинні у воді 
(аналогічно, як у суперфосфаті), а також важкорозчинні фосфати кальцію. Це дуже корисна формула, оскіль-
ки вона враховує фізіологію накопичення фосфору більшістю сільськогосподарських рослин. У початковий 
період росту рослини фосфор необхідний для створення сильної кореневої системи і в цей період будуть ви-
вільнюватися фосфатні аніони із легкорозчинних форм, що містяться в добриві. Другий період підвищеного 
накопичення фосфору припадає на кінець вегетаційного періоду, у період розвитку зернівок і насіння. До 
цього часу з гранул вивільнялися сполуки фосфору з меншою розчинністю. Відповідно, рослини належним 
чином забезпечені фосфором протягом усього періоду вегетації, а не тільки на ранніх стадіях розвитку. До-
брива Lubofos є найрізноманітнішою, з точки зору асортименту, групою продукованих нами добрив. Спектр 
їх застосування дуже широкий, оскільки він включає в себе поточне забезпечення вирощуваних рослин 
мінеральними елементами, поліпшення родючості ґрунту, тобто підготовку поля для наступної рослини, 
підживлення багаторічних плантацій та високу ефективність на слабокислих і кислих, а також на дегра-
дованих ґрунтах. У цій групі також знаходяться добрива, хімічний склад яких розроблений для конкрет-
них сільськогосподарських культур з урахуванням не тільки співвідношення калію і фосфору в добриві, але 
й для специфічних потреб окремих сортів. Наприклад, у добривах, призначених для підживлення кукурудзи, 
міститься цинк і бор, цукрових буряків - натрій і бор, ріпаку - бор, а в добриві Lubofos для картоплі - частину 
калію додано у сульфатній формі. Така формула дозволяє проводити комплексне підживлення плантацій 
усіма потрібними мінеральними компонентами, необхідно тільки поповнення азоту. У пропозиції є також 
безхлорне добриво Lubofos, призначене в першу чергу для культур, чутливих до високих концентрацій хло-
ру в ґрунтовому розчині (більшість садових рослин). Великою перевагою цих добрив є також високий вміст 
кальцію і сульфату сірки з різними швидкостями вивільнення в ґрунт. Обидва компоненти відповідають за 
здоров’я рослин, а також значно підвищують ефективність підживлення азотом.
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ЗАСТОСУВАННЯ
Внесення добрива Lubofos® 5-10-25 краще всього здійснювати перед посівом. Після застосування добри-
во змішати з ґрунтом на глибині до 10-20 см. Добриво не містить компонентів, що обмежують схожість 
насіння, що дозволяє використовувати його безпосередньо перед посівом оброблюваної рослини. 
У випадку весняного підживлення цукрових буряків добриво слід вносити в ґрунт за 10-14 днів до посіву 
насіння, особливо, коли одноразово використовується велика доза добрива. Для лук та пасовищ бажа-
но розділити рекомендовану дозу на дві частини і здійснити перше внесення добрива ранньою весною,  
а друге - після першого скошування, або після другого випасу.

під усі сільськогосподарські культури, особливо коренеплоди, озимий ріпак, кормові рослини 
рекомендується при вирощуванні сірколюбних рослин, тобто ріпаку, капусти, часнику 
і цибулі 
особливо рекомендується для ґрунтів з дефіцитом калію 
при вирощуванні озимих рослин забезпечує необхідну кількість азоту в осінній період 
у випадку ярих рослин дозволяє зменшити весняні дози азоту 

LUBOFOS® 5-10-25
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.1.1.
NPK (S) 5-10-25-(15)

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

5% аміачний азот (N)
10% п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний в мінеральних кислотах
5% п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний в нейтральному розчині цитрату амонію і воді

2,5% п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у воді
25% оксид калію (K2O), розчинний у воді
15% триоксид сірки (SO3), розчинний у воді

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Підживлювані рослини
Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті 

низький середній високий
озимі зернові  200 150 100
ярі зернові 200 150 100
озимий ріпак 300 200 100
соняшник 250 180 100
кукурудза 250 180 100
цукровий буряк 300 200 100
Картопля 250 180 100
зернобобові 250 180 100
сінокоси  300 200 100
бобові з травами – зелена маса 300 200 100
трави при польовому травосіянні – зелена 
маса 300 200 100

7 ppm бору 

7 ppm міді 

19 ppm марганцю 

59 ppm цинку 

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

B
Cu

Mn
Zn
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гранульоване передпосівне добриво
універсальне - для підживлення усіх сільськогосподарських культур (як зернових, ріпаку, 

цукрових буряків, кукурудзи, так і постійних лук)
у випадку озимих сортів збільшує зимостійкість і морозостійкість рослин

мікроелементи, що містяться в добриві, покращують засвоєння інших компонентів

LUBOFOS® UNIVERSAL
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.1.1.

NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-21-(2-2,5-14,5)

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 1,00 до 1,05 кг/дм³

Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N) 3,5%
п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах,  

у т.ч. в 55% п’ятиокису форфору (P2O5), розчинний у 2% розчині мурашиної кислоти 10%

оксид калію (K2O), розчинний у воді 21%
оксид кальцію (CaO) розчинний у воді 2%

оксид магнію (MgO) загальний 2,5%
триоксид сірки (SO3) загальний 14,5%

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Підживлювані рослини
Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті

низький середній високий
озимі зернові  250 180 100
ярі зернові 200 150 100
озимий ріпак 350 250 100
цукровий буряк 250 180 100
картопля 250 180 100
кукурудза 300 200 100
соняшник 300 200 100
зернобобові 200 150 100
сінокоси 300 200 100
бобові з травами – зелена маса 350 250 100
трави при польовому травосіянні – зелена 
маса 350 250 100

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

Cu
Mn

Zn

8 ppm міді

73 ppm цинку

21 ppm марганцю 

ЗАСТОСУВАННЯ
На постійних луках може застосовуватися як перед зимовим спокоєм рослин, так і у період початку 
вегетації. Дозу добрива слід визначити, враховуючи потреби підживлення рослин для визначеної вро-
жайності та родючості ґрунту.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ   21



LUBOFOS® 12
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.4.
PK (Ca, Mg, S) 12-20- (2-4,5-6)

для підживлення усіх культурних рослин, вирощуваних на полях
через високий вміст калію у співвідношенні до фосфору рекомендується для вирощування 
коренеплодів
через необхідний для тварин магній рекомендується для вирощування зернових та для 
використання на луках і пасовищах
дуже хороші розсіювальні властивості
мікроелементи, що містяться в добриві, покращують засвоєння інших компонентів

ВЛАСТИВОСТІ

12% п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах,  
у т.ч. в 55% п’ятиокису форфору (P2O5), розчинний у 2% розчині мурашиної кислоти

20% оксид калію (K2O), розчинний у воді
2% оксид кальцію (CaO) розчинний у воді

4,5% оксид магнію (MgO) загальний
6% триоксид сірки (SO3) загальний

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Підживлювані рослини
Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті

низький середній високий
озимі зернові  300 200 100
ярі зернові 250 180 100
ріпак 350 250 100
цукровий буряк 350 250 100
картопля 250 180 100
зернобобові 250 180 100
сінокоси 350 250 100
бобові з травами – зелена маса 400 300 100
трави при польовому травосіянні – зелена 
маса 400 300 100

кукурудза 350 250 100
соняшник 350 250 100

ЗАСТОСУВАННЯ
Найбільша ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® 12 перед посівом, змішуючи 
з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час допосівної обробки ґрунту. Добриво підходить для всіх ґрунтів, 
незалежно від їх щільності та лужної реакції.
Для луків та пасовищ бажано розділити дозу на дві частини і здійснити перше внесення добрива ран-
ньою весною, а друге - після першого скошування або після другого випасу.

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 1,05 до 1,15 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

CuB

Mn

Zn

11 ppm бору

17 ppm міді

130 ppm марганцю

90 ppm цинку 
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гранульоване добриво, що використовується перед посівом усіх рослин, вирощуваних на 
полях, передусім на ґрунтах, бідних на калій та магній

через високий вміст калію рекомендується для вирощування рослин із значною потребою 
цієї речовини (коренеплоди, озимий ріпак, багаторічні трави)

у зв’язку з вмістом магнію рекомендується для вирощування зернових і трав
мікроелементи, що містяться в добриві, покращують засвоєння інших компонентів

LUBOFOS® 12 MAKS
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.4.

PK (Ca, Mg, S) 12-25- (2-2,5-6)

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше  95% Насипна густина: 1,00 до 1,05 кг/дм³

Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах,  
у т.ч. в 55% п’ятиокису форфору (P2O5), розчинний у 2% розчині мурашиної кислоти 12%

оксид калію (K2O), розчинний у воді 25%
оксид кальцію (CaO) розчинний у воді 2%

оксид магнію (MgO) загальний 2,5%
триоксид сірки (SO3) загальний 6%

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Підживлювані рослини
Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті

низький середній високий
озимі зернові  250 180 100
ярі зернові 200 150 100
озимий ріпак 350 250 100
цукровий буряк 250 180 100
картопля 250 180 100
зернобобові 200 150 100
сінокоси 300 200 100
бобові з травами – зелена маса 350 250 100
трави при польовому травосіянні – зелена 
маса 350 250 100

кукурудза 300 200 100
соняшник 300 200 100

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

CuB

Mn

Zn

11 ppm бору

17 ppm міді

130 ppm марганцю

90 ppm цинку 

ЗАСТОСУВАННЯ
На постійних луках доцільно розділити дозу на дві частини і використовувати першу дозу ранньою вес-
ною, а другу - після першого скошування або після першого випасу. Добриво слід рекомендувати для 
удобрення в сівозміні для регулювання родючості ґрунту для РОСЛИНИ, яка його найбільше потребує. 
Перемішати добриво з ґрунтом до глибини 10-15 см під час передпосівної підготовки ґрунту. 

ZMIANA LUBOFOS 12 MAKS
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LUBOFOS® ПІД РІПАК
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.1.1.
NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-18,5-(2-2,5-14,5) З БОРОМ (B) 0,2 

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,95 до 1,05 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

3,5% аміачний азот (N)

10% п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах, у т.ч. у мін. 55% п’ятиокису 
форфору (P2O5), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти

18,5% оксид калію (K2O), розчинний у воді
2% оксид кальцію (CaO), розчинний у воді

2,5% оксид магнію (MgO) загальний
14,5% триоксид сірки (SO3) загальний
0,2% бор (B) загальний

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Підживлювані 
рослини

Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті
низький середній високий

озимі зернові 250 180 100
ярі зернові 200 150 100
озимий ріпак 300 200 100
соняшник 300 200 100
кукурудза 300 200 100
зернобобові 250 180 100

особливо рекомендується для використання при вирощуванні ріпаку
також рекомендується для внесення під інші хрестоцвіті рослини (гірчиця, парило, різні 
види капусти) 
задовольняє специфічні потреби ріпаку на сірку, бор і марганець
забезпечує високу врожайність
у випадку озимих сортів збільшує зимостійкість і морозостійкість рослин 
дуже добрі розсіювальні властивості

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

Cu

Mn

Zn
13 ppm міді

90 ppm марганцю

75 ppm цинку

ЗАСТОСУВАННЯ
Найвища ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® під Ріпак перед посівом, змішу-
ючийого з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час допосівної обробки ґрунту.
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LUBOFOS® RS
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.1.1.

NPK (Ca, Mg, S) 3,5-8-21-(2-2,5-15,5) З БОРОМ (B) 0,2

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,95 до 1,05 кг/дм³

Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N) 3,5%
п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах,  

у т.ч. у мін. 55% п’ятиокису форфору (P2O5), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти 8%

оксид калію (K2O), розчинний у воді 21%
оксид кальцію (CaO), розчинний у воді 2%

оксид магнію (MgO) загальний 2,5%
триоксид сірки (SO3) загальний 15,5%

бор (B) загальний 0,2%

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Підживлювані 
рослини

Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті
низький середній високий

озимий ріпак 300 200 100
злаки 250 180 100
зернобобові 200 150 100
кукурудза 300 200 100
соняшник 300 200 100
цукрові буряки 250 180 100
Постійні луки 300 200 100

гранульоване передпосівне добриво
особливо рекомендується для використання при вирощуванні озимого ріпаку

також успішно може використовуватися для підживлювання зернових, кукурудзи, та для 
використання на постійних луках

задовольняє специфічні потреби ріпаку на сірку і бор
у випадку озимих сортів збільшує зимостійкість і морозостійкість рослин

дуже добрі розсіювальні властивості

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

Cu

MnZn

13 ppm міді

90 ppm марганцю

75 ppm цинку

ЗАСТОСУВАННЯ
Використовувати не пізніше, ніж за 5-10 днів перед посівом рослин. Після внесення змішати з ґрунтом 
на глибині до 10-15 см На постійних луках застосовувати ранньою весною перед початком вегетації 
рослин рівномірно розподіляючи по поверхні луки. У випадку, якщо необхідно внести більшу кількість 
добрива, частину дози використовувати у перший термін, а решту після першого скошування або після 
першого випасу тварин.

ZMIANA LUBOFOS RS
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LUBOFOS® ПІД БУРЯКИ
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.1.1.
NPK (Ca, Na, S) 3,5-10-21-(2-2,2-14,5) З БОРОМ (B) 0,2

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

3,5% аміачний азот (N)

10% п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах,  
у т.ч. у мін. 55% п’ятиокису форфору (P2O5), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти

21% оксид калію (K2O), розчинний у воді
2% оксид кальцію (CaO), розчинний у воді

2,2% натрій (Na) загальний
14,5% триоксид сірки (SO3) загальний
0,2% бор (B) загальний

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті
низький середній високий

400 250 100

УВАГА! При відсутності використання перегною вказані дози необхідно збільшити на 75%.

особливо рекомендується для використання при вирощуванні цукрових буряків 
задовольняє специфічні потреби буряків у натрії і борі 
забезпечує отримання високих врожаїв
співвідношення калію до фосфору (2:1) відповідає потребам буряка
у садівництві рекомендується використовувати під деревами з високою потребою у борі: 
під яблунями, вишнями, персиками і грушами
також рекомендується для вирощування овочів, що потребують великої кількості бору, 
а саме: різні сорти капусти, морква, селера 
дуже добрі розсіювальні властивості

ЗАСТОСУВАННЯ
Добриво Lubofos® під Буряки є гранульованим добривом для передпосівного використання. Після вне-
сення добриво повинно бути добре перемішане з ґрунтом. Наявність амонієвої форми азоту, яка добре 
зв’язується в ґрунті, робить добриво придатним для використання у будь-які передпосівні строки. Якщо 
потрібні великі дози компонентів, рекомендується виконувати підживлення не пізніше, ніж за 10-14 
днів до посіву буряків.
В садівництві підживлювання слід здійснювати після збору врожаю фруктів. В овочівництві висів до-
брив слід виконувати під час операцій з підготовки поля.

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

Cu
Mn

Zn

8 ppm міді

21 ppm марганцю

73 ppm цинку
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LUBOFOS® ПІД КУКУРУДЗУ
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.1.1.

NPK (Ca, S) 5-10-21-(2-18,5) З БОРОМ (B) 0,09, ЦИНКОМ (Zn) 0,20

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дм³

Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N) 5%
п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах,  

у т.ч. у мін. 55% п’ятиокису форфору (P2O5), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти 10%

оксид калію (K2O), розчинний у воді 21%
оксид кальцію (CaO) розчинний у воді 2%

триоксид сірки (SO3) загальний 18,5%
бор (B) загальний 0,09%

цинк (Zn) загальний 0,2%

ДОЗУВАННЯ [кг/га] при вирощуванні зернової кукурудзи і CCM* 

Вміст засвоюваного калію і фосфору в ґрунті**
низький середній високий

300 200 100

*  При вирощуванні кукурудзи на силос доза добрива для поля середньої та низької родючості 
збільшується на 50 кг/га

**  У ситуації, коли обидва компоненти належать до різних класів врожайності, доза добрива 
визначається для компонента, що знаходиться у нижчому класі.

особливо рекомендується для підживлення кукурудзи
забезпечує високий вихід зерна, ccm (Corn-Cob-Mix), силосу, зеленої маси

задовольняє специфічні потреби кукурудзи у фосфорі і цинку - критичних елементах для 
досягнення високих врожаїв

крім того, рекомендується для вирощування гороху, цибулі та льону
через вміст цинку і бору також рекомендується для вирощування фруктів і овочів

дуже добрі розсіювальні властивості

ЗАСТОСУВАННЯ
Найбільша ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® під Кукурудзу перед посівом, 
змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час допосівної обробки ґрунту.
Можливе також внесення стартової дози добрива, тобто його висівання разом з насінням кукурудзи. 
Єдиною умовою застосування стартового внесення є наявність типової сівалки для одночасного посіву 
насіння кукурудзи та добрива.
В садівництві підживлення слід здійснювати після збору врожаю фруктів. В овочівництві висів добрив 
слід виконувати під час операцій з підготовки поля.

9 ppm міді 

22 ppm марганцю

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

Cu

Mn
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LUBOFOS® ПІД КАРТОПЛЮ
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП B.1.1.
NPK (Mg, S) 3,5-7-25-(2,5-19,5)

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

3,5% аміачний азот (N)

7% п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах,  
у т.ч. у мін. 55% п’ятиокису форфору (P2O5), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти

25% оксид калію (K2O) у хлоридній та сульфатній формі, розчинний у воді 
2,5% оксид магнію (MgO) загальний
19,5% триоксид сірки (SO3) загальний

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Органічне 
підживлення 

Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті* 
низький середній високий

на перегної 350 300 200
без перегною 500 400 300

*  Якщо вміст фосфору і калію в ґрунті дозволяє віднести їх до одних і тих же класів родючості, вказані 
дози потрібно збільшити на 15-20%

особливо рекомендується для підживлення картоплі 
переважно для використання на ґрунтах, бідних калієм, із середнім вмістом фосфору, 
а також без органічного підживлення
дуже позитивно впливає на якість бульб і вміст крохмалю завдяки вмісту калію 
у сульфатній формі
дуже добрі розсіювальні властивості
мікроелементи, що містяться в ньому, покращують засвоєння інших компонентів

ЗАСТОСУВАННЯ
Найвища ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® під Картоплю навесні перед 
саджанням картоплі, змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час обробки ґрунту.

BCu

Mn

Zn

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

6 ppm бору

11 ppm міді

90 ppm марганцю

59 ppm цинку 
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LUBOFOS® БЕЗХЛОРНИЙ 3,5-10-15
ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИПB.1.1.

NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-15-(2-2,5-27,5)

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА
Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 6,3 мм не менше 95%. Насипна густина: 0,95 до 1,1 кг/дм³

Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozy.pl

ВЛАСТИВОСТІ

аміачний азот (N) 3,5%
п’ятиокис фосфору (P2O5), розчинний у мінеральних кислотах,  

у т.ч. у мін. 55% п’ятиокису форфору (P2O5), розчинному у 2% розчині мурашиної кислоти 10%

оксид калію (K2O), розчинний у воді 15%
оксид кальцію (CaO), розчинний у воді 2%

оксид магнію (MgO) загальний 2,5%
триоксид сірки(SO3)загальний 27,5%

ДОЗУВАННЯ [кг/га] 

Підживлювані рослини
Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті

низький середній високий
овочі, при польовому 
вирощуванні* 350 300 250

дерева і кущі 400 300 200
картопля 500 400 300
полуниця, малина 300 250 200
тютюн, хміль 400 350 300
цибуля 550 400 250
саджанці троянд і дерев 500 350 250
капуста 300 250 200

* Вказані приблизні значення; слід враховувати специфічні потреби окремих видів рослин.

для підживлення рослин, що погано переносять високі концентрації хлору (картопля, кущі, 
фруктові дерева, овочі, квіти, саджанці троянд, тютюн і хміль)

через вміст сірки також рекомендується для вирощування сірколюбних культур (бобові, 
ріпак, капуста)

ЗАСТОСУВАННЯ
Найбільша ефективність досягається при використанні добрива Lubofos® Безхлорний перед посівом, 
змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-15 см під час допосівної обробки ґрунту. Добриво підходить для 
всіх ґрунтів, незалежно від їх щільності та лужної реакції.
При використанні для підживлення рослин під час вегетації рекомендується застосувати добриво під 
час однієї з операцій по догляду за садами і розсадниками. Добриво необхідно рівномірно розподілити 
навколо дерев і кущів і вміру можливості змішати його з ґрунтом.

Містить у своєму складі ряд 
мікроелементів, зокрема:

CuB

Mn

Zn
11 ppm міді
6 ppm бору

90 ppm марганцю

60 ppm цинку
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