
Nawozy mikroelementowe to takie, 
które zawierają drugorzędne skład-
niki pokarmowe. Dlaczego drugo-
rzędne? Ponieważ są dla rośliny 
niezbędne w niewielkich, ale ściśle 
określonych ilościach. Do takich 
składników należą bor, miedź, man-
gan, cynk oraz molibden. Zgodnie 
z prawem minimum Liebiega, wyso-
kość plonu determinuje dostępność 
składnika, którego jest najmniej. 
To oznacza, że roślina potrzebuje 
wszystkich składników – makro 
oraz mikroelementów.

Analiza dostępnych na rynku 
nawozów mikroelementowych 
nasuwa pytanie – kupować na-
wozy mikroelementowe z azotem 
czy wyłącznie mikroelementowe? 
Proste przeliczenie ceny mocz-
nika oraz porównanie zawartości 
składników mikroelementowych 
w różnych nawozach pokazuje, 
że najkorzystniejszy ekonomicz-
nie jest zakup osobno mocznika 
i skoncentrowanego nawozu mi-
kroelementowego. Jeżeli odpowie-
dzieliśmy na to pytanie, pora zadać 
sobie kolejne. Jak stosować nawo-
zy mikroelementowe – doglebowo 

czy dolistnie? Odpowiedź łatwo 
uzyskać odwołując się do praktyki 
wspartej nauką. Najskuteczniejszą 
metodą stosowania składników 
mikroelementowych jest aplikacja 
dolistna. Badania dowodzą, że jest 
nawet 20 razy bardziej skuteczna, 
niż aplikacja doglebowa. 

Na co w takim razie zwrócić 
uwagę kupując dolistne na-
wozy mikroelementowe?

Postęp nauki otwiera coraz nowsze 
rozwiązania w dziedzinie agroche-
micznego wsparcia wzrostu i plono-
wania roślin. Na rynku najczęściej 
można spotkać nawozy w postaci 
tzw. chelatów. Są to połączenia or-
ganicznego związku chelatującego 
(liganda) z jonem pierwiastka mi-
kroelementowego. Układ taki ma 
wiele zalet: jest łatwy w produkcji 
i bardzo stabilny w przechowywa-
niu i aplikacji, nie krystalizuje na po-
wierzchni liścia, przez co jest dłużej 
dostępny do pobrania przez rośliny. 
Chelaty jednak, jako duże organicz-
ne cząsteczki, powoli wnikają do 
wnętrza rośliny. Najpopularniejsze 

chelaty stosowane do produkcji na-
wozów są toksyczne dla roślin i są 
nieekologiczne. Uwalniają z gleby 
do środowiska metale ciężkie takie 
jak ołów, rtęć czy kadm. 

Czy w takim razie jest jakaś 
alternatywa?

Od wielu lat znanymi i stosowany-
mi na świecie są nawozy mikroele-
mentowe w postaci czystych soli 
nieorganicznych. Jest to najczyst-
sza, najefektywniejsza i najbardziej 
ekologiczna forma nawożenia mi-
kroelementowego. Fakt ten po-
twierdza szereg badań naukowych, 
prowadzonych przez dziesiątki lat 
na całym świecie. Nie są to jednak 
nawozy idealne. Sole nieorganiczne 
łatwo ulegają krystalizacji. Otrzy-
manie trwałego, dogodnego w pro-
dukcji, magazynowaniu i aplikacji 
nawozu mikroelementowego na 
bazie czystych soli nieorganicznych, 
jest bardzo trudne. W efekcie poja-
wia się wiele kiepskiej jakości pro-
duktów, które źle się przechowują. 
Stosując mikroelementy w formie 
soli trzeba również robić to ściśle 

SOLE DZIŚ – 
czyli jak skutecznie dostarczyć
mikroelementy roślinom.



z zaleceniami producentów – ze 
względu na możliwość przenawo-
żenia. Efektem są tzw. „poparzenia 
liści”. Notabene jest to dowód na 
skuteczność takich nawozów. 

Czy to oznacza, że nie ma 
dobrego rozwiązania? Odpo-
wiedź możemy znaleźć w uni-
kalnych rozwiązaniach jakie 
zostały zastosowane w serii 
nawozów Agrisol.

Dostępne na rynku nawozy Agri-
sol to innowacyjne, kompleksowe 
nawozy mikroelementowe. Łączą 
skuteczność nawozów opartych na 
bazie soli nieorganicznych (niemal 
całkowitą przyswajalność) z ła-
twością i bezpieczeństwem sto-
sowania nawozów chelatowych. 
Dzięki zastosowanej technologii 
uzyskano ekstremalnie dużą to-
lerancję na utratę wody. Po apli-
kacji nie dochodzi do wysychania 
na powierzchni liścia. Dzieje się 
tak dzięki właściwościom higro-
skopijnym. Po częściowej utracie 
wody (np. z powodu zbyt wyso-
kich temperatur), wilgoć czerpana 
jest z powietrza (np. nocą) i dalej 
dostarczane są roślinie składniki 
nawozowe. Mikroelementy zawar-
te w preparatach Agrisol stabilnie 
i w kontrolowany sposób uwalniają 
się na powierzchnię liścia. Jako bar-
dzo małe cząsteczki, przedostają się 

do roślin natychmiast, najszybszy-
mi szlakami metabolicznymi.

Nawozy Agrisol oprócz wszyst-
kich najważniejszych mikroele-
mentów, zawierają również krzem, 
tytan oraz siarkę.

Krzem stanowi w roślinach ba-
rierę fizyczną oraz jest regulatorem 
odporności roślin na choroby. Pier-
wiastek osadza się pod naskórkiem, 
tworząc podwójną warstwę kutiku-
li-Si (krzemowej). Bariera taka blo-
kuje wnikanie chorób grzybowych 
oraz utrudnia żerowanie szkodni-
ków ssących i gąsienic. Odżywia-
nie krzemem łagodzi wiele stresów 
abiotycznych takich, jak wylega-
nie, susza, wysoka temperatura, 
zamarzanie, promieniowanie UV. 
Niweluje również stres chemiczny 
związany z zasoleniem, toksyczno-
ścią metali czy też brakiem równo-
wagi składników odżywczych. 

Tytan to pierwiastek niewymie-
niany jako mikroelement, ale bar-
dzo potrzebny roślinom. Uruchamia 
mechanizmy korzystne dla wzrostu, 
wigoru i odporności. Tytan charak-
teryzuje się właściwościami, które 
przyspieszają proces fotosyntezy. 
W rezultacie następuje szybsza 
produkcja cukrów, intensywniejszy 
wzrost i lepsze plonowanie.

Szczególnie istotną zaletą na-
wozów Agrisol, jest bardzo duża 
zawartość siarki. Jest to makroele-
ment niezbędny do prawidłowego 

wzrostu i funkcjonowania roślin. 
Ma wpływ na wielkość i jakość plo-
nów. Niedobór siarki grozi większą 
podatnością na choroby, szczegól-
nie grzybowe.

Na koniec warto wspomnieć 
o jeszcze jednej istotnej różnicy 
pomiędzy nawozami produko-
wanymi na bazie chelatów i soli 
nieorganicznych. Przyswajalność 
składników zawartych w nawozach 
chelatowych, uzależniona jest od 
panujących warunków atmosfe-
rycznych, w szczególności opty-
malnej temperatury. Dzieje się tak 
dlatego, że do wchłonięcia przez 
roślinę cząsteczek o dużych rozmia-
rach, konieczne są szeroko otwarte 
aparaty szparkowe w liściach. Wa-
runek ten nie ma znaczenia przy 
preparatach na bazie soli. Nawozy 
takie mogą być stosowane nieza-
leżnie od temperatury otoczenia, co 
ma szczególne znaczenie jesienią 
i wczesną wiosną.

Na polskim rynku w przeważa-
jącej części dostępnych nawozów 
dolistnych, zawartość składników 
jest co najmniej umiarkowana 
i trudno dostępna dla roślin. Na-
wozy Agrisol, dzięki swoim wła-
ściwościom i optymalnej ilości 
mikroelementów, zapewniają sku-
teczne, bezpieczne i kompleksowe 
dokarmienie roślin, co przekłada się 
na jakość i wysokość plonów, a tym 
samym większą opłacalność upraw.
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