
SoilActiv
14-16-18+mikro

Gwarantowany skład:  N-14,0%, P2O5-16,0%, K2O-18%, Na2O-3%, MgO-2,0%, 
B-0,03%, Mo-0,02%, Cu-0,12%, Mn-0,16%, Zn-0,04%, Fe-0,11%

Odpowiednio zbilansowany nawóz NPK do wzbogacania podłoży pod uprawy, 
w skład którego wchodzą najwyższej jakości makroskładniki (N, P, K, Mg, Na,) oraz mikroskładniki.

Charakterystyka i zasada działania:
SoilActiv 14-16-18 + mikro to makroelementowy nawóz przeznaczony do przygotowywania substratów torfowych 
oraz mieszanek do upraw roślin doniczkowych i rabatowych, wzbogacony o mikroelementy. 

SoilActiv 14-16-18 + mikro dzięki perfekcyjnemu zbilansowaniu składników pokarmowych zapewnia roślinom 
intensywny wzrost i rozwój podczas wszystkich faz rozwojowych. 

Zalety stosowania SoilActiv 14-16-18 + mikro:

• Zapobieganie niedoborom azotu i potasu

• Intensyfikacja fotosyntezy

• Lepsza zdrowotność roślin

• Intensyfikacja procesów energetycznych rośliny

• Lepsze pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy 

• Wysoka jakości i większy plon 

• Zapewnienie optymalnego wzrostu i rozwoju roślin

• Prawidłowy i intensywny rozwój systemu korzeniowego

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach łąk i pastwisk.

Składniki pokarmowe % [m/m]

Produkt N P2O5 K2O MgO Zn Cu Mn Fe B Mo

SoilActiv
14-16-18+mikro 14,0 16,0 18,0 2,0 0,04 0,12 0,16 0,11 0,03 0,02

Wspieramy naturę
www.arkop.pl



zawiera
chelaty

Dawka SoilActiv 14-16-18 + mikro uzależniona jest od jakości substratu oraz przeznaczenia podłoża. Waha się w granicach 
0,5 do 2 kg/m3 podłoża. Dawki te wystarczają do prawidłowego rozwoju roślin młodych przez okres 4-6 tygodni. 

Firma Arkop
Swoje doświadczenie w branży nawozowej budujemy od 1992 roku. Produkujemy nawozy, których celem jest wydobycie 
z natury tego, co najlepsze… Z tego względu w naszej ofercie znajdą Państwo szeroką ofertę produktów opartych  
o najnowsze rozwiązania biotechnologii, w szczególności wysokiej klasy chelatów (stopień schelatowania potwierdzony 
przez PCBC). 

Wieloletnia współpraca z placówkami naukowymi i uczelniami zaowocowała gamą produktów sprawdzonych  
i skutecznych. Nieustannie monitorujemy proces produkcji oraz reagujemy na wszelkie zmiany i sugestie, stale 
poszerzając naszą ofertę oraz dostosowując ją do indywidualnych potrzeb Klientów. 

Nasza spółka Arkop szybko stała się synonimem wysokiej jakości, którą uzyskaliśmy nie tylko dzięki współpracy  
z uczelniami i placówkami naukowymi, lecz również wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne w oparciu  
o własne badania i doświadczenia. Dlatego wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają standardy jakości i ekologii 
przyjęte w Unii Europejskiej. Stosujemy i ciągle rozwijamy zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
żywności ISO 22000 (HACCP) oraz ISO 9001. Jako potwierdzenie spełniania najsurowszych wymogów w tej dziedzinie 
uzyskaliśmy certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania – Jakość i Bezpieczeństwo Żywności – HACCP – PN–EN 
ISO 9001 i PN–EN ISO 22000 – certyfikat nr JH–178/2/2010. Posiadamy również certyfikat europejskiego systemu 
jakości dla dodatków paszowych i premiksów FAMI–QS. Obecnie współpracujemy z Klientami z całego świata.

Uprawy Dawkowanie
[kg/m3 substratu]

Warzywa
Krótki okres wzrostu (np.: sałata, rzodkiewka, kalarepa) 0,8 - 1,2

Długi okres wzrostu (np.: pomidor, ogórek, papryka) 1,5 -1,75

Drzewa i krzewy 
ozdobne

Sadzonki 0,5 – 0,8

Wszystkie drzewa i krzewy ozdobne 1

Kwiaty cebulowe
Lilie, tulipany 0,8 – 1,0

Pozostałe 0,5 – 0,8

Kwiaty cięte
Goździki, gerbery, frezje 1,0 - 1,5

Anturium, Allium Giganteum 0,5 - 0,8

Rośliny doniczkowe

Wszystkie rośliny doniczkowe 1,5

Rośliny wrażliwe na zasolenie i chlorozę 0,8-1,5

Storczyki 0,5 – 0,8

Rośliny ozdobne
Podłoże dla sadzonek 0,5 – 0,7

Podłoże wysiewne 0,5

Truskawki, poziomki w workach z torfem lub doniczkach 1,75 – 2,0

Podłoża pod wysiew warzyw i owoców 0,5 – 0,8

Rośliny rabatowe 1,5 – 2,0

Sadzonki (goździki, chryzantemy, pelargonie, frezje) 0,5 – 0,8

Zalecenia stosowania:
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