
 niezbędny do uzupełnienia nawożenia doglebowego,  
 szczególnie w warunkach stresowych

 całkowicie rozpuszczalny w wodzie

 szybko działający

 zbilansowany skład makro- i mikroskładników

ADOB NPK 15-30-15 + mikro 
Wieloskładnikowy nawóz
nieorganiczny zawierający
podstawowe składniki pokarmowe,
siarkę oraz składniki pokarmowe.

 B  bor

 Cu  miedź

 Fe  żelazo

 Mn  mangan

 Mo  molibden

 Zn  cynk

Dystrybutor:

Hurtownia Rolno-Ogrodnicza 
Janiak
Russów 1a, 62-817 Żelazków
tel./fax 62 75 100 64
tel. 734 67 93 57
e-mail: janiak-janiak@wp.pl



Skład
N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn N-NH2

15,00 30,00 15,00 3,00 10,00 0,02 0,08 0,05 0,10 0,001 0,05 15,00

Zawiera magnez (Mg) i siarkę (S). Miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn) i cynk (Zn) schelatowane przez EDTA.

Zalecane dawki i terminy stosowania nawozu ADOB NPK 15-30-15 + mikro

uprawa terminy dawka w kg/ha 
(jednorazowa)

ilość cieczy  
roboczej l/ha

zboża 
(Mangan i miedź można  uzupełnić  
nawozem ADOB® Mn IDHA i ADOB® Cu IDHA)

jesienią: 
od fazy 3 liści 
wiosną: 
pełnia krzewienia 
strzelanie w źdźbło

2-3 
 
 

2-3 
2-3

200-300 
 
 

200-300 
200-300

rzepak  
(Bor uzupełnić nawozem  
Solubor® DF lub ADOB® Bor)

jesienią:  
faza 4-6 liści 
wiosną: 
po ruszeniu wegetacji 
faza zielonego pąka

2-4

3 
2-3

200-300 
 
 

200-300 
200-300

burak cukrowy  
(Bor uzupełnić nawozem  
Solubor® DF lub ADOB® Bor)

faza 4-6 liści  
przed zwarciem międzyrzędzi 

3 
3

200-300 
200-300

kukurydza  
(Cynk uzupełnić nawozem ADOB® Zn IDHA) 

faza 3-9 liści 3-4 200-300

ziemniak przed kwitnieniem 2x 2-4 200-400
słonecznik faza 4-6 liści 

faza tworzenia się koszyczków
2 
2

200-300 
200-300

owoce ziarnkowe po kwitnieniu 2-3 500-1000
owoce pestkowe po kwitnieniu 2-4 500-1000
owoce jagodowe przed kwitnieniem,  

po kwitnieniu oraz po zbiorach
3-4 300-500 

truskawki przed kwitnieniem i po owocowaniu 2-5 300-500
pomidory po wysadzeniu do gruntu 2-5 300-500
słodka papryka po wysadzeniu do gruntu 2-5 300-500
kapustne i kalafior po wysadzeniu rozsady 3-5 300-500
korzeniowe od 10 liści 3-5 300-500
cebulowe od 6 liści 2-4 300-500 

ADOB NPK 15-30-15 + mikro

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kołodzieja 11, 61-070 Poznań, PL
tel. +48 61 650 31 66
fax +48 61 650 31 67
e-mail: office@adob.com.pl
www.adob.com.pl

Dział Handlowo-Produkcyjny

tel. +48 61 878 04 01
fax +48 61 878 02 61
e-mail: kolodzieja@adob.com.pl

Nawożenie dolistne :
• napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
• włączyć mieszadło,
• wsypywać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu,  
tak aby strumień wody pobierał go na bieżąco, 
• po całkowitym rozpuszczeniu nawozu ADOB® NPK+mikro  
(ok. 5-8 min) można dodać inne nawozy np. ADOB® Cu IDHA,  

 
ADOB® Zn IDHA, ADOB® Mn IDHA, ADOB® Fe IDHA, ADOB® Bor   
i uzupełnić zbiornik opryskiwaacza wodą do pełna.
• Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych albo w 
czasie pochmurnej pogody.
• Nie wykonywać zabiegów przed spodziewanymi przymrozkami
i w temperaturze poniżej 6°C.


