
Dolistny nawóz wapniowo-krzemowy
38% CaO + 19% SiO2

Podstawowe sk³adniki: 
Wêglan wapnia uzyskany w wyniku 

zmielenia naturalnych minera³ów 

� wapienia pochodzenia morskiego

KlinoGrow  to 100% naturalny produkt powsta³y na bazie mikrokalcytu i klinoptylitu 

Aktywator plonu

Tlenek krzemu uzyskany w wyniku 

zmielenia naturalnego minera³u: 

klinoptylitu, reprezentuj¹cego 

grupê zeolitów

KlinoGrow to wapniowo-krzemowy 

nawóz dolistny, który bezpo�rednio 

wnika do li�ci przez aparaty 

szparkowe. Wnikanie nawozu jest 

mo¿liwe dziêki rozmiarom cz¹steczek 

Klinogrow  wynosz¹cym  do 20 μm, 

która jest mniejsza ni¿ wielko�æ 

aparatów szparkowych. 

Zaopatruje ro�liny w wapñ, co zmniejsza ryzyko wyst¹pienia chorób fizjologicznych 
wynikaj¹cych  z  niedoboru  wapnia
Poprawia  parametry  jako�ciowe  plonu
Poprawia  zdrowotno�æ  ro�lin
Wapñ i krzem wzmacniaj¹ �ciany komórkowe i zwiêkszaj¹ odporno�æ na stres �rodowiskowy
Zmniejsza utratê wody poprzez mniejsz¹ transpiracjê. Dziêki temu ro�liny mniej cierpi¹ 
podczas  suszy. 
Zwiêksza odporno�æ na choroby poprzez stworzenie przez krzem dodatkowej bariery 
mineralnej, pokrywaj¹cej komórki, utrudniaj¹c patogenom chorobotwórczym na przedosta-
nie siê do wnêtrza ro�liny. Krzem przyczynia siê do tworzenia mechanizmów odporno�ciowych 
przeciwko  patogenom
Zwiêksza odporno�æ na szkodniki, poprzez gromadzenie krzemu w �ciankach komórek 
naskórka li�ci, utrudniaj¹c szkodnikom gryzienie i ssanie li�ci. Dodatkowo znajduj¹cy siê kwas 
krzemowy  w  komórkach  dzia³a  jako  dodatkowa  bariera  dla  ss¹cych  szkodników. 

MASA NETTO: 5 kg

Dystrybutor w Polsce: 

Agro Smart Lab sp. z o.o. 
Niegardów 26
32-104 Koniusza
e-mail: info@agrosmartlab.com
www.agrosmartlab.com                                                                                                                                                        

Zeocem, a.s. 
094 34 Bystré 282
Republika Slowacka

Producent:

www.zeocem.com

KORZY�CI WYNIKAJ¥CE Z KORZYSTANIA KLINOGROW:

+
ENZÝM RUBISCO

CaO CO2

EFEKT CZĘSCIOWEGO 
ZAMKNIĘCIA

APARATÓW SZPARKOWYCH

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
FOTOSYNTEZY

ZMNIEJSZONA 
EWAPORACJA WODY

APLIKACJA

W POSTACI

DELIKATNEJ

MGIEŁKI

POWIERZCHNIA
LI�CIA

FOTOSYNTEZA

SPRAYER

DOSTARCZANIE MAKRO-I
MIKROELEMENTÓW

CaO, Si0 , Fe O , MgO, 2 2 3

K O, TiO , MnO2 2

OGRANICZENIE NIEDOBORU
SK£ADNIKÓW 

POKARMOWYCH

OGRANICZENIE EFEKTU
STRESSU WODNEGO 

U RO�LIN

AKTYWNE WSPIERANIE
WZROSTU U RO�LIN

PODRAWA WEWNÊTRZNEGO
SPO¯YCIA SK£ADNIKÓW

POKARMOWYCH

REGULACJA pH ROŚLINY

 EFEKT NEUTRALIZUJĄCY 

�Produkt zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z za³¹cznikiem 

I do rozporz¹dzenia nr 889/2008�



PRZEZNACZENIE I DAWKOWANIE : 1 kg - 2 kg/ha +minimum 300-400 litrów wody 

Aktywator plonu

KlinoGrow mo¿e byæ stosowany wspólnie z pestycydami 
gdzie nie ma wp³ywu zwiêkszenie pH cieczy roboczej 
na skuteczno�æ pestycydu � KlinoGrow zwieksza pH cieczy 
roboczej

Sk³ad: 38% Tlenek wapnia (CaO), 1,6% Trójtlenek 
¿elaza (Fe O ), 1,0% Tlenek potasu (K O), 2 3 2

1,1% Magnez (Mg), 0,1% Tlenek manganu (MnO), 
19% Dwutlenek krzemu (SiO )2

�G. Nawóz wapniowy�, G.1. Wapieñ naturalny. 
nr 4a:  Wapieñ ze z³ó¿ morskich - standardowy

NAWÓZ WE � �RODEK WAPNUJ¥CY (zgodnie 
z Rozporz¹dzeniem Komisji (UE) nr 463/2013, 
którym zmienia siê i uzupe³nia rozporz¹dzenie 
EP i Rady (WE) nr 2003/2003 o nawozach)

Okres przydatno�ci do u¿ycia: 
2 lata od daty produkcji przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

- Unikaæ zanieczyszczenia oczu

- Chroniæ przed dzieæmi

- Nosiæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronne, 

  odpowiednie rêkawice ochranne i 

  okulary lub ochronê twarzy 

- Nie je�æ, nie piæ, oraz nie paliæ 

  tytoniu podczas stosowania produktu

- Chroniæ przed wilgoci¹

UWAGI O BEZPIECZEÑSTWIE

Bak³a¿an, cukinia, dynia, 
ogórek, papryka, pomidor

4- 5 aplikacji: 4-6 li�ci w³a�ciwych (1 apl.)
Po wytworzeniu p¹ków kwiatowych (1-2 apl.)
Zawi¹zywanie i wzrost owoców (2 apl.)

Broku³, kalarepa, kapusta g³owiasta, 
kapusta pekiñska, rzodkiewka

3-4 aplikacje: 4- 6 li�ci w³a�ciwych lub 
po wysadzeniu rozsady (1 apl.) 
Wykszta³canie ró¿, zawi¹zywanie g³ówki, pocz¹tek 
przyrastania zgrubienia korzeniowego (2-3 apl.)

Burak æwik³owy, marchew, 
pietruszka, seler

2-3 aplikacje: 2-3 li�cie w³a�ciwe (1 apl.)
Pocz¹tek przyrastania korzenia (1-2 apl.)

Cebula, czosnek, por 2-3 aplikacje: 2-3 li�cie w³a�ciwe (1 apl.)
Wzrost cebuli lub g³ówki (1-2 apl.)

Fasola, groch 2-3 aplikacje: 2-3 li�cie w³a�ciwe (1 apl.)
6-8 li�ci w³a�ciwych (1-2 apl.)

Sa³ata 2-3 aplikacje: 7 dni po wysadzeniu rozsady (1 apl.)
Zawi¹zywanie g³ówki (1-2 apl.)

Burak cukrowy 2-3 aplikacje: 4-6 rozwiniêtych li�ci (1 apl.)
Li�cie zakrywaj¹ 10-20% miêdzyrzêdzi (1-2 apl.)

Kukurydza 2 aplikacje: 4-6 li�ci w³a�ciwych

Rzepak ozimy 3-4 aplikacje: 4-6 li�ci w³a�ciwych (1 apl.)
wiosn¹- wzrost pêdu g³ównego (1 apl.)
zielony p¹k (1-2 apl.)

Zbo¿a 2-3 aplikacje: 3-5 li�ci w³a�ciwych (1 apl.)
koniec krzewienia do fazy II kolanka (1-2 apl.)

Ziemniak 3-4 aplikacje: 6-8 li�ci w³a�ciwych (1 apl.)
Li�cie zakrywaj¹ 60-80% miêdzyrzêdzi (1 apl.)
Kwitnienie (1-2 apl.)

Borówka, malina, je¿yna, porzeczka, 6-8 aplikacji: rozwój kwiatostanu (2 apl.)
Wzrost zawi¹zków (2-3 apl.)
Wzrost owoców (2-3 apl.)

Jab³oñ, grusza 8-10 aplikacji: zielony p¹k (1 apl.)
Ró¿owy/ bia³y p¹k (1 apl.)
Kwitnienie (1 apl.)
Wzrost zawi¹zków (2-3 apl.)
Wzrost owoców (3-4 apl.)

Czere�nia, wi�nia, �liwa 5-6 aplikacji: kwitnienie (1 apl.)
Wzrost zawi¹zków ( 2 apl.)
Wzrost owoców (2-3 apl.)

Truskawka 4-7 aplikacji: rozwój kwiatostanu ( 1-2 apl.) 
Wzrost zawi¹zków (2-3 apl.)
Wzrost owoców ( 1-2 apl.)

UPRAWY ROLNICZE

UPRAWY SADOWNICZE

UPRAWA TERMIN

UPRAWY WARZYWNICZE

Warunki przechowywania: nawóz musi byæ przechowywany 
w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach, w suchych, czystych, 
dobrze wentylowanych magazynach, oddzielnie od artyku³ów 
spo¿ywczych, napojów, pasz, pestycydów, ewentualnie lekarstw. 

Liczba zobojêtnienia: minimum 30 


