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EUROFERTIL TOP 35 NP

Twój Doradca Techniczno-Handlowy

Informacje zawarte w niniejszej ulotce stanowią jedynie materiał poglądowy. Szczegółowych informacji udzielają Doradcy Techniczno-Handlowi Timac Agro.

Kompleksowe odżywianie roślin

EUROFERTIL TOP 35 NP jest doskonałym nawozem startowym.  
Jest połączeniem składników pokarmowych, szybko działającego 
wapnia – MEZOCALC i opatentowanego ekstraktu z alg morskich 
PHYSIO+. Nawóz zawiera fosfor nowej generacji: TOP-PHOS®.

Szybko i długo dostępny fosfor jest idealnie dopasowany do potrzeb kiełkujących 
roślin w początkowej fazie rozwoju, a także później w fazie kwitnienia. Gwarantuje 
odpowiedni wzrost, wysoką produkcję energii i odporność na stres termiczny.

Wysoka zawartość dwóch form azotu zapewnia 
szybki start i tworzenie zielonej masy.

EUROFERTIL TOP 35 NP zawiera również inne nie-
zbędne dla roślin składniki pokarmowe:

Siarka – bierze udział w procesie pobierania azotu  
i tworzenia aminokwasów i białek.

Magnez – główny składnik chlorofilu, aktywator 
enzymów, podnosi jakość plonu.

Cynk – niezbędny dla rozwoju systemu korzenio-
wego i tworzenia skrobi (energia).

EUROFERTIL TOP 35 NP

Skład nawozu:

PHYSIO+

MEZOCALC 18,0%

Azot (N)  
• forma amonowa 
• forma amidowa

15,0% 
10,0% 

5,0%

Fosfor (P2O5) 20,0%

Magnez (MgO) 3,0%

Siarka (SO3) 18,0%

Cynk (Zn) 0,5%



MEZOCALC to wysokoreaktywny wę glan 
wapnia pochodzenia organogenicznego. Ma 
porowatą strukturę gwarantującą wysoką 
reaktywność wynikającą ze zwiększonej po-
wierzchni kontaktu z kwasami glebowymi.

MEZOCALCKompleks PHYSIO+

MEZOCALC pomaga w uwalnianiu 
składników pokarmowych  

z gleby przez tworzenie ko-
rzystnych warunków  
do rozwoju mikroflo-

ry glebowej. 

Liczba bakterii glebowych w zależności od pH

Bakterie nitryfikacyjne Bakterie celulozowe
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Efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych

Wpływ PHYSIO+ na rozwój roślinWpływ PHYSIO+ na rozwój
(źródło: Villais, Uniwersytet w Rennes)
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Korzenie

Kontrola

PHYSIO+

Naturalny ekstrakt z alg morskich zawierający 
aminopurynę, która przyspiesza pobieranie 
wapnia przez roślinę. Dzięki temu nastę-
puje stymulacja podziałów komórkowych, 
co pobudza rozwój systemu korzeniowego,  
a przede wszystkim korzeni włośnikowych.

Korzyści płynące z lepszego  
odżywienia rośliny w wapń:

Wapń jako składnik ściany komórkowej 
usztywnia roślinę i czyni ją bardziej 
odporną na uszkodzenia mecha-
niczne. Przekłada się to na 
większą zdrowotność 
roślin.

Efekt PHYSIO+  
oraz dodatku Ca

Kontrola

Efekt doskonałego odżywienia wapniem najlepiej 
widać  na systemie korzeniowym: 

Fosfor jest pierwiast-
kiem niezwykle wrażli-

wym na nieuregulowane pH 
gleby. Optymalnie pobierany jest 

w wąskim zakresie  pH: 6,5-7,2. W śro-
dowisku kwaśnym łączy się z jonami żelaza  

i glinu, a w zasadowym z jonami wapnia i tworzy 
nierozpuszczalne związki fosforu.

Technologia ochro-
ny fosforu TOP-PHOS® w 
znacznym stopniu rozwiązu-
je ten problem: fosfor nie ulega 
uwstecznianiu i jest pobierany zarówno 
w warunkach kwaśnych jak i zasadowych.

Fosforan
Amonu
Superfosfat

60% przechodzi 
w formy 
nierozpuszczalne 
i jest tracone

TOP-PHOS
zabezpiecza 
fosfor przed 

stratami

Blokada
Minimum 60% 
Zależy od ilości jonów Fe/Al

Zużyte na uzupełnianie zapasu glebowego

Aplikujemy 
fosfor do gleby 

(100%)

10% roślina pobiera
bezpośrednio z nawozu

W sumie roślina
pobierze 20% fosforu

W sumie roślina
pobierze 80% fosforu

W dłuższym 
okresie czasu 

pozostaje 10% 
dla roślin

W dłuższym 
okresie czasu 

pozostaje 70% 
dla roślin

20% 20%

30% fosforu pozostaje
w formie dostępnej dla roślin

90% fosforu pozostaje
w formie dostępnej dla roślin

Aplikujemy
fosfor TOP-PHOS 

do gleby 
(100%)

–
–

10% roślina pobiera
bezpośrednio z nawozu

4 krotnie 
efektywniejsze 

odżywienie 
fosforem
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Porównanie działania prostych form fosforu do TOP-PHOS w glebie o niskiej zawartości tego składnika.

TOP-PHOS® zdecydo-
wanie poprawia po-
bieranie fosforu na-
wet w warunkach 
nieuregulowanego pH 
gleby, co gwarantuje 
optymalne zaopatrze-
nie roślin w ten pier-
wiastek.

Tradycyjne formy fos-
foru obecne w nawo-
zach nie gwarantują 
wysokiej efektywno-
ści odżywiania roślin. 
Głównie spowodowa-
ne jest to wysoką po-
datnością na straty.


