
GRUNT

ZeoSand Grunt jest naturalnym, kompleksowym dodatkiem do gleby reprezentowanym 
przez odmianê Zeolitu - Klinoptylolit 

KORZY�CI:

MASA NETTO: 25 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

Zeolit  jest  minera³em  stabilnym,  dziêki  czemu  jest  obecny  w  glebie  przez  d³ugi  czas.
Wewnêtrzna struktura minera³u zawiera pory (do 32% obj.) po³¹czone w kana³y, które pozwalaj¹ wch³aniaæ
zarówno  jony,  jak  i  wodê.
Dziêki wysokiej porowato�ci, oraz dodatkowej zdolno�ci wi¹zania wody na powierzchni mo¿liwe jest zatrzymanie 
w glebie nawet do 52% ca³kowitej objêto�ci wody. ZeoSand posiada zdolno�æ poch³aniania        i oddawania 
wody, dziêki czemu pozwala pobieraæ ro�linom jej odpowiedni¹ ilo�æ. Wp³ywa to na lepsze zarz¹dzanie 
gospodark¹ wodn¹ podczas suszy. Poprawia re¿im wodny oraz zwiêksza retencje i pojemno�æ wody  w  glebie.
Dziêki pojawieniu siê dodatkowego ³adunku ujemnego, ZeoSand posiada w³a�ciwo�ci kationowymienne.
Zwiêksza  pojemno�æ  sorpcyjn¹  gleby.
Pozwala na zatrzymanie N, K, Ca oraz Mg w glebie, zmniejsza ich wymywaniu w g³êbsze partie nawet o 33%.
Potrzebny  sk³adnik  mo¿e  byæ  wyekstrahowany  z  minera³u  przez  ro�linê  w  ka¿dym  momencie.
Sk³adniki od¿ywcze s¹ unieruchamiane w kana³ach minera³u, a nastêpnie przekazywane w powolnym tempie do 
gleby.Dziêki temu stosuj¹c ZeoSand wraz z nawozami umo¿liwiamy wykorzystanie ich przez ro�liny  w  bardziej  
efektywny  sposób.
ZeoSand powoduje neutralizacje wolnych jonów wodorowych prowadzi to do zobojêtnienia pH gleby.
Przeciwdzia³a zakwaszaniu gleby, poprawia jej strukturê i w³a�ciwo�ci fizykochemiczne, oraz zwiêksza 
napowietrzenie.
Wywiera pozytywny wp³yw na system korzeniowy ro�liny, dziêki czemu poprawia kie³kowanie i tym samym 
zwiêksza  urodzaj.

ZALECANE STOSOWANIE I DAWKOWANIE:

+Ograniczanie wyp³ukiwania nawozów:  azotu (NH4 ), 
+ 2+ 2+potasu (K ), wapnia (Ca ), magnezu (Mg ). 

D³u¿sze  dzia³ania  nawozów

Zwiêkszenie pojemno�ci sorbcyjnej, zwiêkszenie 
pojemno�ci wodnej gleby (ograniczenie stresu 

wodnego), poprawa struktury gleby, 
ograniczanie wyp³ukiwanie nawozów

0,3 � 0,7 tony/ha, lub 10 � 25% dodatek do nawozów

0,5 kg  �  2,0  kg/metr  bie¿¹cy

0,1 kg � 0,3 kg/bm  nawo¿enie wg³êbne 
podczas siewu lub sadzenia rozsad 

Uprawy rzêdowe warzyw 
i ro�lin uprawnych

Miejscowa poprawa struktury gleby

Regeneracja �ja³owych placów�
20,5 kg � 4,0 kg/m

10 - 20 ton/ha � jednorazowa dawka poprawiaj¹ca 
na d³ugi czas (oko³o 10 lat) strukturê gleby

      10% � 25% pojemno�ci pod³o¿a

Uprawy sadownicze,
krzewy jagodowe, winnice

Podlo¿a pod uprawy ro�lin

�rodek poprawiaj¹cy w³a�ciwo�ci gleby wprowadzony do obrotu zgodnie z artyku³em 5, 
Ustawy o nawozach i nawo¿eniu.
�Produkt zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z za³¹cznikiem 
I do rozporz¹dzenia nr 889/2008�

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

W a r u n k i  p r z e c h o w y w a n i a :  
Produkt musi byæ przechowywany 
w oryg ina lnych ,  zamkniê tych  
opakowaniach, w suchych, czystych, 
dobrze wentylowanych magazynach, 
oddzielnie od artyku³ów spo¿ywczych, 
n a p o j ó w ,  p a s z ,  p e s t y c y d ó w ,  
ewentualnie lekarstw. 
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