
SUPERSTART

SUPERSTART to unikalne połączenie 
dwóch składników pokarmowych 
w postaci granulowanego nawozu  
do stosowania posypowego.
• zawiera trzy formy azotu 
• szybko uzupełnia azot i wapń
•  odpowiednio zbilansowany bogaty 

skład w pełni rozpuszczalnych 
składników pokarmowych

•  zmniejsza podatność na choroby 
fizjologiczne

•  wpływa korzystnie na warunki 
glebowe, co sprzyja wykorzystaniu 
innych składników



Doradcy agronomiczni: 
Przemysław Bujnowski, tel. +48 695 330 025
Mariusz Pawlus, tel. +48 695 120 656
Marek Tarczyński, tel. +48 695 330 892
Tomasz Szyiński, tel. +48 721 450 116

Adres e-mail Zespołu Agronomów:  
agronom@yara.com

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi 
odpowiedzialności  za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara. Treść niniejszej publikacji nie może być 
powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie  i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, znaki 
graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim  i należą wyłącznie do Yara.
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SUPERSTART zawiera:

N 34%

N-NO3 5,8%

N-NH4 0,5%

N-NH2 27,7%

CaO 10,6%
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Pobranie azotu podczas
prawidłowego wzrostu roślin

Azot dostępny
z formy amidowej

Azot saletrzany

Schemat pobierania azotu przez rośliny
z różnych jego form

SUPERSTART jest granulowanym 
nawozem do stosowania posypowego. 
Wysoka zawartość odpowiednio 
dobranych składników pokarmowych, 
w tym azotu (N) i rozpuszczalnych 
form wapnia (Ca), sprzyja osiąganiu 
wysokich plonów z zachowaniem  
ich bardzo dobrej jakości.

Co wyróżnia SUPERSTART:
•  zawartość wszystkich form azotu 

(saletrzanej, amonowej i amidowej) 
powoduje szybkie i długotrwałe 
działanie.

•  wysoka koncentracja składników 
pozwala na stosowanie niższych 
dawek nawozu.

•  wpływa na właściwości fizyczne 
gleby dzięki bardzo dobrze 
rozpuszczalnej formie wapnia. 

SUPERSTART poprawia strukturę 
gleby.

•  właściwości fizyczne: wyrównany 
granulat i odpowiednie właściwości 
fizyczne, jak gęstość i twardość, 
wpływają na dobre parametry 
wysiewne.

Nawóz stosować przedsiewnie. 
Proponowane dawki nawozu:
 Kukurydza: 300 kg/ha
 Ziemniaki: 250 kg/ha
 Zboża jare: 200 kg/ha


