
Bioilsa N12,5 to organiczny nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu składników  
przeznaczony do nawożenia roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych. Charakteryzuje się 
wysoką zawartością azotu pochodzenia peptydowego, który systematycznie odżywia rośliny  
i nie ulega stratom. Zawiera aminokwasy stymulujące rozwój systemu korzeniowego.  
Poprawia fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby, dzięki czemu wpływa na lepsze 
wykorzystanie składników pokarmowych tj. fosfor i potas. 

Nawóz azotowy do ekologii
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Zapobiega nadmiernej 
akumulacji azotanów  
w plonie

Stymuluje rozwój  
systemu korzeniowego

Długotrwale odżywia  
rośliny w azot

Użyźnia glebę i poprawia  
wykorzystanie składników  

pokarmowych

Najwyższa zawartość  
azotu organicznego,  
bez strat składnika

Poprawia jakość  
i wielkość plonów

COrg NOrg COrg NOrg



OPAKOWANIA: 
25 kg, 500 kg

FORMA:  
pelet – Ø 4,5 mm 

Podmiot wprowadzający:   
NaturalCrop Poland Sp. z o.o. 
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa 
tel. (+48) 22 522 90 80 
www.naturalcrop.com

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniami 
834/2007 oraz 889/2008 dotyczącymi produkcji  
ekologicznej.

Produkt posiada Świadectwo kwalifikacji  
do stosowania w rolnictwie ekologicznym 
NE/343/2017.

Dystrybutor / Doradca NaturalCrop/NaturalCropPoland

SKŁAD (% w/w) 
Azot organiczny (N) 12,5%

      W tym rozpuszczalny azot organiczny (N) 5%

Węgiel organiczny (C) pochodzenia biologicznego 40%

       Rozpuszczalny węgiel organiczny (C) 95%

Siarka (SO3) 4,4%

Bor (B) 100 mg/kg

Cynk (Zn) 61 mg/kg

Miedź (Cu) 20 mg/kg

Mangan (Mn) 18 mg/kg

Inne składniki mineralne: P, K, Ca, Mg, Fe

Stabilny

p
o

w
ta r z a l n y s

k
ł

a
d

W

olny od

 zanieczyszczeń

i wypełniaczy

s
U

b
s

tancjI organ
ic

z
n

E
J

%70
Zawiera

*Dawka i sposób aplikacji powinny być dostosowane do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP 
POLAND.

UPRAWA DAWKA* [kg/ha] TERMIN APLIKACJI

Drzewa owocowe 300-500 Przed nasadzeniem lub corocznie wczesną wiosną lub w trakcie wegetacji

Krzewy jagodowe 300-500 Przed nasadzeniem lub corocznie wczesną wiosną lubw trakcie wegetacji

Truskawki 300-500 Przed nasadzeniem lub corocznie wczesną wiosną lub po zbiorach

Warzywa 500-800 Przed siewem/sadzeniem

Ziemniaki 500-600 Przed sadzeniem

Zboża jare 200-500 Przed siewem

Zboża ozime
100-200 Przed siewem

200-400 Wczesną wiosną

Łąki 400-500 Wczesną wiosną lub przed siewem

Jednorazowa aplikacja, kontrolowane uwalnianie azotu


