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Rolnictwo i sadownictwo

Brenntag Polska jest wiodącym przedsiębior-
stwem branży chemicznej, specjalizującym się 
w dystry-bucji standardowych i specjalistycznych 
surowców chemicznych oraz świadczącym 
specjalistyczne usługi dla biznesu.

Dla klientów branży agro oferujemy szeroką 
gamę najwyższej jakości nawozów azotowych, 
potasowych, wapniowych i innych do wspoma-
gania upraw ogrodniczych i rolniczych, szklar-
niowych oraz pod osłonami.

Jako firma chemiczna Brenntag Polska świadczy 
swoim kontrahentom również szereg usług 
wartości dodanej, takich jak profesjonalne doradz-
two techniczne w zakresie doboru produktów, 
optymalizacji receptur, wdrożeń i produkcji 
ciągłej, utylizacja odpadów, gospodarka zużytymi 
opakowaniami czy konfekcjonowanie produktów. 

Brenntag Polska dysponuje siecią laboratoriów 
zakładowych, realizujących różne zadania 
związane z analityką chemiczną i nie tylko. 
Oprócz analiz typowej kontroli jakości towarów 
handlowych, Laboratorium Mikrobiologiczne 
firmy zajmuje się badaniem trwałości produktów 
spożywczych i tech-nicznych oraz zagadnieniami 
związanymi z ich ochroną przed działaniem 
drobnoustrojów.

Usługi Brenntag Polska to także logistyka: zarzą-
dzanie gospodarką opakowaniami przemysłowymi 
i utylizacja zużytych opakowań, odbiór i utylizacja 
chemicznych odpadów poprodukcyjnych, dostawy 
w systemie just-in-time i wiele innych operacji, 
ułatwiających zakładom wytwórczym działalność 
produkcyjną i umożliwiających poprawę efektyw-
ności ekonomicznej tej działalności.

Infrastrukturę logistyczną Brenntag Polska tworzy 
sieć 20 placówek handlowych i magazynów, 
położonych w sąsiedztwie wszystkich ważniejszych
ośrodków przemysłowych w Polsce.

22



OFERTA NAWOZÓW

NAWOZY AZOTOWE

 • saletra wapniowa
 • roztwory saletry wapniowej 45% i 50%
 • saletra magnezowa
 • roztwór saletry magnezowej
 • saletra potasowa

INNE NAWOZY DO UPRAW SZKLARNIOWYCH

 • siarczan magnezu siedmiowodny
 • fosforan monopotasowy (MKP)
 • siarczan potasu

MIKROELEMENTY (SOLE I CHELATY)

 • kwas borowy
 • boraks dziesięcio- oraz pięciowodny
 • siarczan cynku siedmiowodny
 • siarczan miedzi pięciowodny
 • siarczan manganu jednowodny
 • molibdenian amonu
 • molibdenian sodu
 • Fe 13% EDTA
 • Mn 13% EDTA
 • Zn 15% EDTA
 • Cu 15% EDTA
 • inne

INNE

 • kwas azotowy 55% oraz 60%
 • kwas fosforowy 75% oraz 85%
 • podchloryn sodu Zapewniamy rozwiązania 

dopasowane do potrzeb 
każdego klienta.
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ŁąCZą NAS            
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Saletra potasowa

Nawóz NK azotowo-potasowy całkowicie rozpusz-
czalny w wodzie, odpowiedni do nawożenia upraw 
zbożowych, warzyw, owoców kwiatów oraz upraw 
dekoracyjnych.

Polecany jest do fertygacji oraz dolistnego nawo-
żenia. Aktywny azot w połączeniu z potasem 
wpływa na poprawę wyglądu zewnętrznego 
owoców, warzyw i upraw okopowych, jak 
również zwiększa plony.

Skład: 
 • azot (N) całkowity: co najmniej 13% (m/m)
 • azot (N) w formie azotanowej: 

     co najmniej 13% (m/m)
 • tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 

     co najmniej 46% (m/m)

Opakowanie: 
 • worki 25 kg
 • big-bagi 1000 kg

Nawóz WE typu B.3.1.
Nawóz NK
13% N, 46% K2O
WE: 231-818-8
CAS: 7757-79-1



6

Saletra wapniowa

Saletra wapniowa to granulowany, całkowicie roz- 
puszczalny w wodzie nawóz azotowo-wapniowy. 
Nawóz do stosowania posypowo lub po rozpusz-
czeniu w wodzie, do podlewania roślin. Jest 
nawozem fizjologicznie zasadowym, dlatego 
w sposób niezwykle korzystny działa na glebach                 
o większym stopniu zakwaszenia.

Saletra wapniowa zaopatruje rośliny w wapń 
i azot w przyswajalnej formie azotanowej, co 
zapobiega występowaniu wielu chorób, m.in.: 
gorzkiej plamistości jabłek, suchej zgniliźnie 
pomidora i in. Szczególnie polecany do fertygacji 
oraz dolistnego nawożenia upraw ogrodniczych 
i rolniczych.

Skład: 
 • azot (N) całkowity: min. 16% (m/m)

Opakowanie: 
 • worki 25 kg
 • big-bagi 1000 kg

Dawkowanie:
Uprawy szklarniowe i pod osłonami:

 • fertygacja okresowa: 
      dawka 1,8-2,7 kg na 1000 l pożywki

 • fertygacja ciągła: 
     dawka 0,2-0,9 kg na 1000 l pożywki

 • termin zabiegu: wczesna faza rozwojowa
 • liczba zabiegów: 2-3 co 10-14 dni

Nawóz WE typu A.1.1a
Azotan wapnia 

(saletra wapniowa)
N 16%

WE: 233-332-1
CAS: 10124-37-5
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Roztwór saletry wapniowej

Stosowanie roztworu saletry wapniowej zalecane 
jest w profilaktyce chorób fizjologicznych wywo-
łanych brakiem wapnia, takich jak np.: sucha 
zgnilizna wierzchołkowa (pomidor, papryka) 
czy gorzka plamistość podskórna jabłek.

Saletra wapniowa, jedna z najbardziej przyswajal-
nych form azotu i wapnia, skutecznie uzupełnia 
braki wapnia, azotu w uprawach ogrodniczych                  
i rolniczych. Przeznaczona jest także do sporzą-
dzania roztworów odżywczych w nawożeniu 
kropelkowym, hydroponice. Nawóz ten jest idealny 
do stosowania w fertygacji (zautomatyzowanej, 
precyzyjnie podawanej dawki preparatu) i do 
nawożenia dolistnego.

Zalecany zwłaszcza w dokarmianiu pomidora, 
ogórka, papryki oraz drzew i krzewów owocowych. 
Jest to nawóz bardzo łatwy w użyciu.

Skład: 
 • azot (N) całkowity: 8% (m/m)

Opakowanie: 
 • pojemniki 30 l
 • kontenery 1000 l
 • dostawy autocysternami luzem

Dawkowanie:
Uprawy szklarniowe i pod odsłonami:

 • fertygacja: 0,5-1,5 l na 1000 ml wody
     i 5% - 15% w roztworach 100-krotnie stężonych 

 • termin zabiegu: cały okres wzrostu rośliny
 • liczba zabiegów: 2-4 co 10-14 dni

Nawóz WE typu C.1.3
Roztwór azotanu wapnia
N(CaO) 8 (16)
WE: 233-332-1
CAS: 10124-37-5
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Saletra magnezowa

Saletra magnezowa płatkowana, całkowicie roz-
puszczalny w wodzie nawóz azotowo-magnezowy. 
Skutecznie uzupełnia zawartość magnezu i azotu 
w uprawach ogrodniczych i rolniczych. Saletra jest 
idealna do stosowania w fertygacji i do nawożenia 
dolistnego.

Azot (w azotanowej, najbardziej przyswajalnej 
formie) stanowi od razu dostępny składnik 
pokarmowy oraz pomaga roślinom w szybkim                     
i łatwym przyswajaniu wapnia, potasu i magnezu.

Magnez natomiast ma bezpośredni wpływ na 
jakość i wielkość plonu. Jako podstawowy składnik 
chlorofilu decyduje o fotosyntezie, uczestniczy 
w transporcie asymilantów, aktywuje enzymy 
biorące udział w przemianach metabolicznych  
oraz powoduje wzrost zawartości białka, tłuszczów                  
i cukrów. Stabilizuje ściany komórkowe i pobudza 
sprawność działania systemu korzeniowego, przez 
co poprawia odporność roślin na choroby.

Skład: 
 • azot (NO3) w formie azotanowej: min. 10,5% (m/m)
 • tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny

     w wodzie: min. 15,5% (m/m)

Opakowanie: 
 • worki 25 kg
 • big-bagi 1000 kg

Dawkowanie:
Pomidory pod odsłonami:

 • dawka: 1-2 kg/h (300-400 l/ha)
 • stężenie cieczy do oprysku: 0,2-0,5%
 • termin zabiegu: przy niedoborze azotu i magnezu
 • liczba zabiegów: 2-3 co 3-4 dni
 • fertygacja: 0,1-1,0 kg saletry na 1000 ml wody

Pomidory w polu:
 • dawka: 2-3 kg/h (300-400 l/ha)
 • stężenie cieczy do oprysku: 0,5-0,8%
 • termin zabiegu: przy niedoborze azotu i magnezu
 • liczba zabiegów: 2-3 co 3-4 dni
 • fertygacja: 0,5-1,5 kg saletry na 1000 ml wody

Nawóz typu A.1.1c
N (MgO) 10,5% (15,5%)

WE: 233-826-7
CAS: 13446-18-9
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Roztwór saletry magnezowej

Roztwór saletry magnezowej skutecznie uzu-
pełnia zawartość magnezu i azotu w uprawach 
ogrodniczych i rolniczych. Saletra jest idealna do 
stosowania w fertygacji i do nawożenia dolistnego.

Zarówno saletra magnezowa jak i jej roztwór 
mogą być stosowane pojedynczo, jak i stanowić 
składnik kompleksowego programu nawożenia, 
mieszane z innymi nawozami rozpuszczalnymi.

Skład: 
 • azot (NO3) w formie azotanowej: min. 7% (m/m)
 • tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny

     w wodzie: min. 9,5% (m/m)
 • pH: co najmniej 6

Opakowanie: 
 • pojemniki 30 l
 • kontenery 1000 l
 • dostawy autocysternami luzem

Dawkowanie:
Uprawy pod osłonami:

 • dawka: 0,5-1 l saletry na 1000 l cieczy
 • termin zabiegu: przy niedoborze azotu i magnezu
 • liczba zabiegów: 2-3 co 4-5 dni

Fertygacja: 
- uprawy pod osłonami 0,2-1,0 l roztworu saletry 
na 1000 ml wody
- uprawy polowe 0,9-1,9 l roztworu saletry 
na 1000 ml wody

Uwaga:
Dla roślin młodszych należy stosować niższe 
dawki nawozów. Unikać opryskiwania przy 
dużym nasłonecznieniu. 
W przypadku mieszania z innymi nawozami 
lub środkami ochrony należy wykonać próbę.

Nawóz typu C.1.4
N (MgO) pH 7% (9,5%) 
co najmniej 6
WE: 233-826-7
CAS: 13446-18-9
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Siarczan magnezu siedmiowodny

Siarczan magnezu siedmiowodny to szybko działa-
jący krystaliczny nawóz magnezowo-siarkowy 
do dokarmiania dolistnego roślin rolniczych, 
sadowniczych i warzyw oraz do fertygacji 
w uprawach tradycyjnych jak i bezglebowych.
Zawarte w nim składniki odżywcze są całkowicie 
rozpuszczalne w wodzie.

Skład: 
 • tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie:  

     16% (m/m)
 • trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 

     32% (m/m)

Opakowanie: 
 • worki 25 kg

Dawkowanie:
Fertygacja okresowa:

 • dawka 1,5 kg na 1000 l cieczy
 • termin zabiegu: przy niedoborze magnezu
 • liczba zabiegów: co 5-7 dni

Fertygacja ciągła:
 • dawka 0,1-1 kg na 1000 l cieczy, przez system 

     nawadniania
 • termin zabiegu: codzienna fertygacja
 • liczba zabiegów: w zależności od zawartości

     magnezu w wodzie

Nawóz WE, typu D.5
siarczan magnezu 

siedmiowodny
WE: 231-298-2

CAS: 10034-99-8
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Fosforan monopotasowy

Nawóz WE, typu B.4
Nawóz PK
fosforan monopotasowy
52% P2O5, 34% K2O
WE: 231-913-4
CAS: 7778-77-0

W pełni rozpuszczalny krystaliczny nawóz 
fosforowo-potasowy do fertygacji oraz dolistnego 
nawożenia różnorakich upraw (rośliny sadownicze, 
ogrodnicze, rolnicze). Jest polecany jako źródło 
fosforu oraz potasu we wszystkich fazach wzrostu 
rośliny (szczególnie we wczesnej) oraz gdy rośliny 
nie wymagają już nawożenia azotem.

Skład: 
 • pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny

     w wodzie: 52% (m/m)
 • pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny

     w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie: 
     52% (m/m)

 • tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie:     
     34% (m/m)

Opakowanie: 
 • worki 25 kg

Dawkowanie:
Faza rozwojowa:

 • dawka 0,1-0,2 kg na 1000 l cieczy
 • termin zabiegu: wczesny etap rozwoju

Dodatek do mieszanek wieloskładnikowych:
 • dawka 0,05-0,15 kg na 1000 l cieczy
 • termin zabiegu: w zależności od stosowania 

      mieszanek wieloskładnikowych
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Kontakt
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tel.:  77 472 15 00
fax:  77 472 16 00
biuro@brenntag.pl
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kom.:  797 609 153
janusz.kwasny@brenntag.pl

Paweł Ratajczak
Przedstawiciel Handlowy
tel.:     61 89 36 550
kom.:  605 179 319
pawel.ratajczak@brenntag.pl

joanna Kornowicz
Przedstawiciel Handlowy
tel.:     61 893 65 48
kom.:  605 368 003
joanna.kornowicz@brenntag.pl

jakub Rędzi
Przedstawiciel Handlowy
tel.:     12 254 52 03
kom.:  605 169 853
jakub.redzi@brenntag.pl

Anna Romaniuk-Deszko
Przedstawiciel Handlowy
tel.:     81 460 27 06
kom.:  519 303 477
anna.romaniuk@brenntag.pl

Aleksandra Bogdanowicz-Furmanek
Przedstawiciel Handlowy
tel.:     81 460 27 08
kom.:  797 908 243
aleksandra.bogdanowicz@brenntag.pl

Daniel Żarski
Przedstawiciel Handlowy
tel.:     89 651 17 27
kom.:  605 368 061
daniel.zarski@brenntag.pl

Olsztyn

Gdynia

Toruń

Jankowice k/Poznania

Nowa Wieś
Wrocławska

Rzeszów

Lublin

Zgierz

Biała
k/Płocka

Kędzierzyn-Koźle

Góra Kalwaria

Warszawa

Gliwice

Oświęcim

Bydgoszcz

Żabno

Kraków

Grudziądz


