Najbardziej powszechne prawo agrotechniczne
(prawo minimum von Liebiga) głosi, że wielkość plonów roślin zależy
od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej
ilości. Dlatego szeroka i zróżnicowana oferta POLIFOSEK® ulega
modyfikacjom, by umożliwić rolnikom sprostanie wymogom tej zasady.
Oferta POLIFOSEK® jest odpowiedzią na obserwowane zmiany
w rolnictwie, oczekiwania wysokiej efektywności ekonomicznej
nawożenia, przy zachowaniu prawidłowej wartości biologicznej plonu
i dbałość o środowisko naturalne.
Nawozy Grupy Azoty „POLICE” S.A. cechują:
wysoka koncentracja składników pokarmowych dla roślin, a więc
brak szkodliwego balastu;
deklarowana jest tylko zawartość składników łatwo przyswajalnych
dla roślin, dlatego mogą być stosowane także pogłównie, wiosną;
wysoka koncentracja i formy składników wpływają na nieznaczne
zasolenie gleby, co decyduje o komforcie wzrostu roślin, nawet
przy niedoborach wilgoci w glebie;
stałe proporcje składników w każdej granuli;
odpowiednia granulacja umożliwia równomierny wysiew
nawozów, równomierne uwalnianie składników do roztworu
glebowego, a następnie ich pobieranie przez rośliny;
wszystkie nawozy zawierają od 2 do 14% siarki (S),
a w przeliczeniu na trójtlenek siarki od 5 do 35% SO₃
w formie siarczanów oraz magnez i mikroskładniki;
inne zalety kompleksowych nawozów
wieloskładnikowych z „POLIC” to:
• niskie koszty transportu i przeładunku;
• mniejsza liczba przejazdów na polu;
• wysoka efektywność przyrodnicza i ekonomiczna nawożenia.

polifoska.pl

Do przedsiewnego i pogłównego
nawożenia azotem
Bezpieczna forma azotu

Nawóz azotowy N46
NAWÓZ WE

Uniwersalny nawóz
– pod wszystkie rośliny
Doskonały do dolistnego
dokarmiania roślin

STOSOWANIE:

Mocznik.pl® jest nawozem uniwersalnym i w związku z tym może być stosowany pod
wszystkie rośliny uprawne. Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie
w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku
i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo
zwapnowanych daje mniejsze efekty. Małą efektywność wykazuje także na podmokłych,
zimnych glebach gdy stosowany jest zbyt wcześnie wiosną. Mocznika.pl® nie wolno
mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go
mieszać na krótko przed rozsiewem z nawozami: POLIDAP®, POLIFOSKA®, POLIMAG® S,
sól potasowa i z jedynym azotowym - siarczanem amonu. Jednorazowa dawka mocznika.
pl® nie powinna przekraczać 250 kg/ha.
STOSOWANIE mocznika.pl® DO DOLISTNEGO DOKARMIANIA ROŚLIN

Do dokarmiania stosuje się azot w formie roztworu mocznika.pl®. Mocznik.pl® ma małe
właściwości parzące w porównaniu z saletrą amonową lub RSM. Dokarmianie dolistne
jest tym bardziej efektywne, im rośliny są lepiej zaopatrzone w podstawowe składniki
pokarmowe i są zdrowe. Oprysk drobnokroplisty wykonuje się podczas małego
nasłonecznienia, niższych temperatur i w miarę dobrej wilgotności gleby, ale nie krótko
po intensywnych deszczach, gdy zmyta jest częściowo ochronna warstwa woskowa.
WŁAŚCIWOŚCI:

Białe, równomierne granulki, zabezpieczone środkami antyzbrylającymi, higroskopijne.
Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm³.
Mocznik.pl® zawiera 46% azotu (N) w formie amidowej, która w glebie przechodzi
w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą
dość wolno, dlatego azot z mocznika.pl® jest udostępniany roślinom równomiernie
i w związku z tym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów tak
w roślinie jak i w wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są małe.
Mocznik.pl® bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

21
Idealny do wiosennego zasilenia rzepaku
i zbóż ozimych
Nawóz przedsiewny i pogłówny
Bogaty w azot i siarkę
Pod wszystkie rośliny

STOSOWANIE:

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak
ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny
uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw
i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca,
kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu.
Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych.
Ze względu na higroskopijność można POLIFOSKĘ® 21 mieszać bezpośrednio przed
rozsiewem z nawozami: POLIDAP®, POLIFOSKA®, POLIMAG® S i sól potasowa.

WŁAŚCIWOŚCI:

21%
8%
13%
4%
35%

- azot (N) całkowity, w tym
- azot amidowy
- azot amonowy
- tlenek magnezu (MgO) całkowity
- trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

Nawóz azotowy granulowany
N(MgS) 21-(4-35)

Wysoko skoncentrowany

Nawóz kompleksowy granulowany
NP(S) 14-34-(17)
NAWÓZ WE

Najlepszy do siewu współrzędnego
Najlepiej przyswajalna forma fosforu
Również do wiosennego
nawożenia ozimin

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny
przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
POLIDAP® Light zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor.

WŁAŚCIWOŚCI:

14% - azot (N) całkowity w formie amonowej
34% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
28% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
17% - trójtlenek siarki (SO₃) – rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

- fosforan amonu
Najlepiej przyswajalna forma fosforu
Wysoko skoncentrowany
Najlepszy do siewu współrzędnego
Również do wiosennego
nawożenia ozimin

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny
przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
POLIDAP® zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor.

WŁAŚCIWOŚCI:

18% - azot (N) całkowity w formie amonowej
46% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
41% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
5% - trójtlenek siarki (SO₃) – rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

Nawóz kompleksowy granulowany
NP(S) 18-46-(5)
NAWÓZ WE

4
Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)
NAWÓZ WE

Najlepsze efekty na glebach ubogich
w potas
Łagodzi skutki niskiego nawożenia
organicznego
Polecana pod rośliny potasolubne
Również do wiosennego nawożenia
roślin ozimych

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny
przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
POLIFOSKĘ® 4 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas
(głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego
oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

WŁAŚCIWOŚCI:

4% - azot (N) całkowity w formie amonowej
12% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
10% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
32% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2% - tlenek magnezu (MgO) całkowity
9% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

Polecana pod rośliny okopowe i pastewne
Wysoka koncentracja składników
pokarmowych
Łagodzi skutki niskiego nawożenia
organicznego
Nadaje się do wiosennego nawożenia
roślin ozimych

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny
przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
POLIFOSKĘ® 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach
niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy,
ziemniak, kukurydza i rzepak.

WŁAŚCIWOŚCI:

5% - azot (N) całkowity w formie amonowej
15% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
13% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
30% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2% - tlenek magnezu (MgO) całkowity
7% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

5
Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)
NAWÓZ WE

6
Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(S) 6-20-30-(7)
NAWÓZ WE

Szczególnie polecana pod zboża
Wysoka koncentracja składników
pokarmowych
Łagodzi skutki niskiego nawożenia
organicznego
Również do wiosennego nawożenia
roślin ozimych

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare,
rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie
warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas,
w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak:
burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

WŁAŚCIWOŚCI:

6% - azot (N) całkowity w formie amonowej
20% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
17% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
30% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
7% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

Szczególnie polecana pod zboża
Wysoka koncentracja składników
pokarmowych
Na gleby zasobne w potas przyswajalny
Również do wiosennego nawożenia
roślin ozimych

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare,
przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
POLIFOSKĘ® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas lub
zasobnych w potas, a także w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego.

WŁAŚCIWOŚCI:

8% - azot (N) całkowity w formie amonowej
24% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
21% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
24% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
9% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

8
Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(S) 8-24-24-(9)
NAWÓZ WE

M
Szczególnie polecana pod zboża

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 5-16-24-(4-7)
NAWÓZ WE

Stosowana przedsiewnie zwiększa
mrozoodporność roślin
Polecana na gleby lekkie,
ubogie w potas i magnez

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny
motylkowe, przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie
warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® M zaleca się stosować w pierwszej kolejności na
gleby ubogie w magnez i potas - najczęściej gleby lekkie, w warunkach niskiego
nawożenia organicznego oraz pod rośliny magnezo i potasolubne takie jak: burak
cukrowy, ziemniak, owies, kukurydza, strączkowe i rzepak.

WŁAŚCIWOŚCI:

5% - azot (N) całkowity w formie amonowej
16% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
14% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
24% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
4% - tlenek magnezu (MgO) całkowity
7% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,95 – 1,05 kg/dm³.

Nawóz pod rośliny energetyczne
Najwyższa przyswajalność
Sprzyja kumulacji energii w roślinie
Optymalny stosunek P do K

STOSOWANIE:

POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz
pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika. Stosować także
pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzy
w (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy
w uprawie polowej oraz na użytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach
(do 400 kg/ha). POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie
i ubogie w potas oraz bor.

WŁAŚCIWOŚCI:

5% - azot (N) całkowity w formie amonowej
10% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
8% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
30% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
3% - tlenek magnezu (MgO) całkowity
9% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
0,1% - bor (B) całkowity
Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1
NAWÓZ WE

Stosowana przedsiewnie zwiększa
mrozoodporność roślin

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 5-10-20-(7-9)
NAWÓZ WE

Łagodzi skutki niskiego
nawożenia organicznego
Polecany pod zboża, kukurydzę,
okopowe i na użytki zielone
Zawiera dodatkowo magnez i siarkę

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare,
szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe
i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.
POLIFOSKĘ® PLUS zaleca się stosować na gleby ubogie w potas i magnez,
w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasoi magnezolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak i motylkowe.

WŁAŚCIWOŚCI:

5% - azot (N) całkowity w formie amonowej
10% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
8% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
20% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
7% - tlenek magnezu (MgO) całkowity
9% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.

12
Nawóz do stosowania wiosną
Szczególnie polecany pod rośliny
siarkolubne (rzepak, warzywa kapustne)
Również do wiosennego nawożenia
ozimin

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany wiosną przede wszystkim do nawożenia roślin
krzyżowych (rzepak, rzepik, rzepa, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych,
ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Dobre efekty uzyskuje się w nawożeniu
użytków zielonych na glebach organicznych.
POLIFOSKĘ® 12 można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime,
przede wszystkim pod rzepak i intensywne uprawy zbóż ozimych.

WŁAŚCIWOŚCI:

12% - azot (N) całkowity w formie amonowej
12% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
10% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
12% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2% - tlenek magnezu (MgO) całkowity
27% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
Gęstość nasypowa: 0,85 – 0,95 kg/dm³.

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)
NAWÓZ WE

Nawóz kompleksowy granulowany
o niskiej zawartości chlorków
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35) z mikroskładnikami
pokarmowymi: bor (B) - 0,1%; miedź (Cu) - 0,1%;
mangan (Mn) - 0,2%; cynk (Zn) - 0,5%
NAWÓZ WE

Pod rośliny wrażliwe na chlorki
Nawóz do stosowania wiosną
Pod warzywa i owoce
Stosować w gruncie i pod osłonami

STOSOWANIE:

POLIMAG® S należy stosować wiosną, przede wszystkim pod rośliny:
• bardzo wrażliwe na chlorki: tytoń, czerwona porzeczka, agrest, malina, truskawka,
jeżyna, borówka, drzewa pestkowe - szczególnie czereśnia, warzywa wczesne,
fasola, ogórek, papryka, cebula, sałata, chmiel, wszystkie uprawy pod osłonami,
rośliny kwiatowe i ozdobne oraz rozsada większości roślin;
• względnie wrażliwe na chlorki: ziemniak, słonecznik, winorośl, drzewa ziarnkowe,
czarna porzeczka, pomidor, rzodkiewka, kalarepa, brukselka, groch, szpinak,
marchew, czosnek, rzodkiew, cykoria.
WŁAŚCIWOŚCI:

10% - azot (N) całkowity w formie amonowej
8% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
7% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
15% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
5% - tlenek magnezu (MgO) całkowity
35% - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
0,1% - bor (B) całkowity
0,1% - miedź (Cu) całkowita
0,2% - mangan (Mn) całkowity
0,5% - cynk (Zn) całkowity
Gęstość nasypowa: 0,95 – 1,05 kg/dm³.

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując
POLIDAP®, POLIFOSKĘ® i POLIMAG® S przedsiewnie,
mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawozy te
można stosować także wczesną wiosną, pogłównie
na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIDAP®, POLIFOSKĘ® i POLIMAG® S
można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem
z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem,
a w dowolnym czasie z solą potasową.
PAKOWANIE, SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości
netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw.
Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy
500 kg można przechowywać w stosach do
wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach
złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji
jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa
się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe
o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy
nieprzekraczające 3,6 m.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych
budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć
przed wpływem warunków atmosferycznych
(promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych
i przechowywania postępować zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

POLICE oferują swoim klientom szeroką gamę
nowoczesnych nawozów mineralnych, w tym
nawóz azotowy – mocznik.pl®, azotowy z siarką
POLIFOSKA® 21 oraz wiele formuł kompleksowych
nawozów wieloskładnikowych NPK, znanych pod
marką Polifoska® i Polimag®, a także fosforan amonu
– Polidap®.
Oferta Polifosek ulega modyfikacjom, jako reakcja
na obserwowane zmiany w rolnictwie. Stan gleb,
coraz mniejsza ilość obornika, coraz więcej produkcji
towarowej, często w „monokulturze” wymusza
zmiany w nawożeniu. By ułatwić stosowanie
zbilansowanego nawożenia, bo takie jest najbardziej
skuteczne, oferujemy nawozy o różnych formułach.
Ciągle aktualizowana oferta nawozów z POLIC
umożliwia przestrzeganie praw efektywnego
nawożenia. Jakość tych nawozów i prawidłowy
wybór formuły decyduje o większym plonie i zawsze
poprawia wartość biologiczną, technologiczną
i przechowalniczą plonu.
Wiele wysiłków jest skierowane także na
doskonalenie produkcji i stosowania nawozów
w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Z uwagi na znakomite parametry nawozy z POLIC
cenione są nie tylko przez polskich rolników,
ale praktycznie na wszystkich kontynentach,
ponieważ w każdych warunkach gwarantują
wysoką efektywność plonowania
i bezpieczeństwo ekologiczne.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
znane są od lat polskim rolnikom i ogrodnikom. Należą do europejskiej
czołówki firm nawozowych. Produkcję nawozów w „POLICACH” rozpoczęto
w 1970 roku. W sierpniu 2011 roku Spółka „POLICE” S.A. weszła w skład
Grupy Azoty.
Odpowiadając na oczekiwania Klientów, „POLICE” dostarczają skutecznych
produktów z gwarancją jakości, a także efektywnych rozwiązań wspieranych
wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu, klienci Grupy Azoty
„POLICE” S.A. otrzymują sprawdzone grupy produktów, takie jak: pigmenty
tytanowe, chemikalia oraz mineralne nawozy azotowe i wieloskładnikowe.
„POLICE” wyróżnia unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej, skala
produkcji amoniaku, kwasu fosforowego i siarkowego oraz pozycja lidera
w sektorze nawozów wieloskładnikowych.
Grupę nawozów wieloskładnikowych stanowi wiele formuł nawozów
NPK znanych pod marką POLIFOSKA® i POLIMAG® oraz fosforan amonu
- POLIDAP®. Każda wyrównana i trwała granula ma stały, identyczny skład,
dlatego jako jedyne polskie nawozy NPK określane są nawozami
kompleksowymi.
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PRODUCENT:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
Sprzedaż nawozów: tel. (91) 317 29 64, fax (91) 317 47 72
e-mail: polifoska@grupaazoty.com

polifoska.pl

nawozy.eu

Pieczęć punktu sprzedaży

