
Charakterystyka i zasada działania:
Nitro Sulfi Activ rekomendowany jest do stosowania w celu uzupełnienia niedoborów siarki oraz w okresach 
zwiększonego zapotrzebowania na ten makroelement. Optymalna zawartość azotu warunkuje zachowanie wła-
ściwej równowagi N:S w roślinie. Optymalna podaż siarki zapewnia bardziej efektywne pobieranie azotu, co 
wpływa bezpośrednio na ilość i jakość plonu. Ponadto zaopatrzenie roślin w siarkę ma szczególne znaczenie  
w początkowych fazach reakcji rośliny na czynniki stresowe, co przyczynia się do zwiększenia ich tolerancji na 
stres. Dodatkowo poprzez lekkie zakwaszenie, Nitro Sulfi Activ wpływa również na zwiększenie odporności roślin 
na choroby grzybowe. 

Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Płynny, wysokoskoncentrowany nawóz dolistny do upraw rolniczych  
oraz warzyw skutecznie uzupełniający niedobory siarki.

Nitro Sulfi Activ

Siarka i jej znaczenie:
• warunkuje prawidłowe wykorzystanie nawozów azotowych oraz przemiany azotu w roślinie

• zwiększa odporność na choroby i szkodniki

• stanowi ważny budulec dla aminokwasów siarkowych takich jak metionina oraz cysteina 

• bierze udział w procesach powstawania węglowodanów i tłuszczów

• uczestniczy w fotosyntezie, syntezie chlorofilu oraz wielu innych związków strukturalnych

Instrukcja stosowania
Nitro Sulfi Activ może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego lub wraz z Siarczanem 
Magnezu Jednowodnym MgO-23%, innymi nawozami dolistnymi, a także odpowiednimi pestycydami (w dolnej 
zalecanej przez producenta dawce). W celu osiągnięcia najlepszych efektów zalecamy stosowanie Nitro Sulfi Activ 
w formie roztworu wodnego wraz z odpowiednimi nawozami dolistnymi np.:

ActiPlon – krystalicznymi nawozami z mikroelementami

Actipol – chelatami mikroelementowymi: manganu, cynku, miedzi, molibdenu i  kobaltu

ActiBor – płynnym nawozem borowym

Super ActiBor/ Boron Forte – krystalicznymi nawozami borowymi

FoliarActiv – krystalicznymi wieloskładnikowymi nawozami NPK z dodatkiem mikroskładników



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  
ISO 9001. Posiadamy również certyfikat europejskiego systemu jakości dla dodatków paszowych i premiksów FAMI–QS. 
Obecnie współpracujemy z Klientami z całego świata.

Uprawy Termin zabiegu Dawka
[l/ha]

Ilość cieczy roboczej
[l/ha]

Zboża ozime i jare

2 zabiegi:
1 – Faza liścia flagowego
2 – Koniec fazy kwitnienia do dojrzałości mlecznej zbóż.
Lub 1 zabieg w fazie mlecznej w dawce 5l/ha

2-2,5

200-300
Rzepak

1 – Jesienią faza 4-8 liści
2 – Wczesną wiosną- faza formowania pędów bocznych 

4-5

Burak cukrowy
Marchew, pietruszka 

Cebula
Ziemniak

Około 1-2 tygodnie po wschodach
Oprysk można powtórzyć 10 – 14 dni później 4-5

Fasola i groch Rozwój liści 5-10

Dawkowanie:

ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 34a

tel.: +48 32 649 44 51
arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Rezultaty stosowania Nitro Sulfi Activ: 
• skutecznie uzupełnione niedobory siarki 

• wyraźna poprawa parametrów plonu

• zwiększona odporność roślin na choroby grzybowe

Sporządzanie roztworu roboczego: 
Przy włączonym mieszadle, w zbiorniku opryskiwacza  wypełnionym do połowy  wodą, kolejno rozpuszczać Siarczan 
Magnezu Jednowodny MgO-23% (wsypywać powoli), L-Foliar Activ 190 lub L-Foliar Activ 360, Nitro Sulfi Activ inny 
nawóz dolistny i pestycyd. Gotowy roztwór należy zużyć do kilku godzin od jego sporządzania. Zaleca się dawkować 
Nitro Sulfi Activ zgodnie z informacjami z tabeli. Pozostałe składniki roztworu roboczego należy dawkować zgodnie  
z zaleceniami ich producentów, w dolnej zalecanej dawce.
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