
POLSKA MARKA NAWOZOWA



DR GREEN Sady - nawóz mikroskładnikowy o podwyższonej zawartości żelaza, manganu i cynku. Żelazo zawarte 
w nawozie wpływa na proces syntezy białek oraz chlorofilu, karotenu i ligniny, obecność manganu wpływa na proces 
fotosyntezy oraz zwiększa mrozoodporność, cynk wpływa na syntezę chlorofilu i witamin. Odpowiednio 
skomponowany skład nawozu doskonale pokrywa zapotrzebowanie drzew i krzewów owocowych oraz truskawki 
i winorośli na składniki pokarmowe.
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Nawozy DR GREEN swoją wysoką skuteczność zawdzięczają nowatorskim formułom 

Zawarte w nich odpowiednio dobrane, wzajemnie uzupełniające się związki organiczne transformują składniki pokarmowe do form 

skutecznie pobieranych przez rośliny. Innowacyjne formuły aktywujące  oraz to również zestaw 

odpowiednich aminokwasów oraz witamin. Aplikowanie w odpowiednich ilościach mają wpływ na szereg istotnych procesów 

oraz funkcji w roślinie. Do tych najważniejszych należą:

MicroActive™

MicroActive™ MacroActive™ 

 oraz . MacroActive™

§ w początkowych fazach wzrostu wspomagają procesy prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego czyli ukorzeniają, 

§ podnoszą stopień wykorzystywania składników pokarmowych znajdujących się w nawozach i w glebie,

§ stymulują rośliny do prawidłowego wzrostu i rozwoju,

§ aktywują wiele procesów metabolicznych w roślinach,

§ intensyfikują procesy kwitnienia, 

§ poprawiają wartość biologiczną plonu, 

§ podnoszą odporność roślin w sytuacjach stresowych takich jak susza, nadmiar wody, niskie temperatury, atatki szkodników, 

§ wzmagają regenerację uszkodzonych części roślin będących wynikiem chorób, 

§ dostarczone do gleby poprawiają jej mikroflorę,

§ przyczyniają się do zwiększenia stężenia chlorofilu w roślinie prowadząc do wyższego stopnia fotosyntezy.

Dodatkowo, dzięki zawartemu w składzie stabilizatorowi pH (ok. 4,3), nawozy DR GREEN charakteryzuja się najwyższą 

przyswajalnością i mieszalnością. Stosując technologię nawożenia dolistnego DR GREEN z uwzględnieniem nawozów 

z grup mikro oraz makroelementowych zapewniasz swojej roślinie kompletny zestaw aminokwasów oraz witamin pełniących 

funkcje STYMULUJĄCE i ANTYSTRESOWE. 



Przed kwitnieniem

Po kwitnieniu

Wzrost zawiązków
owoców

Nazwa
nawozu Cel zastosowania nawozuZalecane terminy

dokarmiania
Jednorazowe
dawki na 1 ha

Azot dostarczony z nawozem wpływa na kon-
dycję drzew. Fosfor poprawia zawiązywanie 
owoców, wpływa na ich wielkość i jędrność. 
Mikroelementy podawane są w celu uzupeł-
nienia ich niedoborów.

Dostarczenie roślinom azotu i fosforu wpły-
wa na zawiązywanie owoców. Mikroele-
menty (głównie żelazo) intensyfikują  procesy 
metaboliczne w roślinie.

400-1000

1-2 kg/ha

Dojrzewanie
owoców

Fosfor wpływa na wybarwienie owoców. 
Dodatek mikroelementów sprzyja uzupeł-
nieniu ich niedoborów.

DR GREEN Sady
DR GREEN Quality
(P/K-50/34) 

  

1-1,5 kg/ha

2-4 kg/ha

DR GREEN Start 
(N/P-12/60)

DR GREEN Sady 1-2 kg/ha

2-4 kg/ha

DR GREEN Start 
(N/P-12/60)

DR GREEN Sady  1-2 kg/ha

2-4 kg/ha

DR GREEN Energy 
(N/K-10/40) 

DR GREEN Sady
Dostarczenie mikroelementów w tej fazie 
wzrostu ma na celu uzupełnienia ich nie-
doborów. Potas przyspiesza wzrost zawiąz-
ków owocowych.

2-4 kg/ha

Ilość cieczy
roboczej 

[l/ha]

Przed kwitnieniem

Po kwitnieniu

Wzrost zawiązków
 owoców

Dostarczenie mikroelementów w tej fazie 
wzrostu ma na celu uzupełnienia ich nie-
doborów. Potas przyspiesza wzrost zawiąz-
ków owocowych.

Fosfor poprawia zawiązywanie owoców, 
wpływa na ich wielkość i jędrność. Mikroe-
lementy podawane są w celu uzupełnienia 
ich niedoborów. 

Dostarczenie roślinom azotu i fosforu wpły-
wa na zawiązywanie owoców. Mikroele-
menty (głównie żelazo) intensyfikują  procesy 
metaboliczne w roślinie.

400-1000

Nazwa
nawozu Cel zastosowania nawozuZalecane terminy

dokarmiania
Jednorazowe
dawki na 1 ha

Ilość cieczy
roboczej 

[l/ha]

DR GREEN Start 
(N/P-12/60)

DR GREEN Sady  1-2 kg/ha

2-4 kg/ha

1-2 kg/ha
DR GREEN Energy 
(N/K-10/40) 

DR GREEN Sady

2-4 kg/ha

1-2 kg/ha
DR GREEN Start
(N/P-12/60) 

DR GREEN Sady

2-4 kg/ha



Przed kwitnieniem

Po kwitnieniu

Początek wzrostu
jagód

Nazwa
nawozu

Zalecane terminy
dokarmiania

Jednorazowe
dawki na 1 ha

Dojrzewanie
owoców

DR GREEN Sady
DR GREEN Start
(N/P-12/60) 

  

1-2 kg/ha

2-4 kg/ha

DR GREEN Sady
DR GREEN Start
(N/P-12/60) 

  

1-2 kg/ha

2-4 kg/ha

DR GREEN Energy 
(N/K-10/40) 

DR GREEN Sady 1-2 kg/ha

2-4 kg/ha

DR GREEN Sady 1-1,5 kg/ha

2-4 kg/haDR GREEN Quality
(P/K-50/34) 

Ilość cieczy
roboczej 

[l/ha]
Cel zastosowania nawozu

Mikroelementy dostarczone z nawozem 
stymulują jakość oraz ilość plonu jagód.

Podwyższona zawartość cynku w nawozie  
wpływa na tworzenie pełnych gron z od-
powiednio wykształconymi owocami. Mo-
libden odgrywa dużą rolę w zbiorze surow-
ca winiarskiego, wpływa na tworzenie 
i rozwój owoców i gron oraz na formowanie 
nasion.

Fosfor dostarczony z nawozem stymuluje 
wzrost korzeni. Mikroelementy (głównie bor 
i molibden) stymulują proces kwitnienia oraz 
prawidłowe zawiązywanie i wykształcenie 
jagód. Miedź ogranicza porażenie mącznia-
kiem rzekomym.

400-1000

Fosfor i potas stymulują dojrzewanie jagód, 
zawartość cukrów, barwników i aromatów, 
podwyższają plony winogron. Mikroele-
menty podawane są w celu uzupełnienia ich 
niedoborów.



A. PRODUKTY STAŁE
1. SASZETKI ROZPUSZCZALNE W WODZIE
2. NAWOZY MIKROELEMENTOWE PROSZKOWE
3. ŚOR W FORMULACJI WG I WP

B. CZĄSKI STAŁE W PŁYNNYM PRODUKCIE
4. ŚOR W FORMULACJI S.C.,CS, SE 

C. ROZPUSZCZONE SKŁADNIKI AKTYWNE
5. ŚOR W FORMULACJI SL, OD
6. ŚOR W FORMULACJI EW, EC
7. NAWOZY MIKROELEMENTOWE PŁYNNE
8. BIOREGULATORY / STYMULATORY





Dr Green Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów

tel. +48 32 712 11 00

e-mail: sekretariat@dr-green.pl
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