
Instrukcja stosowania:
Zaleca się równomiernie opryskiwać słomę lub resztki rozdrobnionych roślin sporządzonym roztworem zgodnie  
z informacjami z tabeli poniżej. Oprysk należy wykonywać na rozdrobnione i równomiernie rozrzucone na polu 
resztki pożniwne. 

Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Preparat do mineralizacji słomy i resztek pożniwnych wszystkich gatunków upraw.

Charakterystyka i zasada działania:
Zasobność gleby w próchnicę i składniki pokarmowe są nieocenionym czynnikiem determinującym wielkość oraz 
jakość plonu roślin uprawnych. Preparon Słoma przeznaczony jest do mineralizacji słomy oraz resztek pożniwnych, 
które są źródłem niezbędnej dla gleby materii organicznej. Dostarczając azot oraz inne mikroelementy wpływa 
korzystnie na rozkład słomy a jednocześnie zapobiega wypłukiwaniu mikroelementów z gleby. Ponadto zawarte 
w Preparon Słoma kwasy humusowe i fulwowe stanowiące naturalne źródło próchnicy w glebie poprawiają 
jej żyzność zapewniając uprawom optymalne warunki wzrostu. Preparon Słoma powoduje również szybkie 
namnażanie bakterii glebowych decydujących zarówno o żyzności jak i produktywności biologicznej gleb, 
ograniczając tym samym rozwój bakterii patogennych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Preparon Słoma 
może być stosowany na resztki pożniwne wszystkich gatunków roślin uprawnych a także warzyw i owoców. 

Preparon Słoma

Dawkowanie:
Uprawa Dawka [l/ha] Ilość cieczy roboczej
Zboża 4-10

200-300

Rzepak 4-10

Kukurydza 8-18

Warzywa strączkowe 4-10

Warzywa

Kapusta głowiasta

8-18

Kalafior

Brokuł

Kapusta brukselska

Jarmuż



Preparon Słoma

Firma Arkop
Swoje doświadczenie w branży nawozowej budujemy od 1992 roku. Produkujemy nawozy, których celem jest wydoby-
cie 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 sprawdzo-
nych i skutecznych. 

Nieustannie monitorujemy proces produkcji oraz reagujemy na wszelkie zmiany i sugestie, stale poszerzając naszą ofer-
tę 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 wprowadza-
jąc 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.

Rezultaty stosowania Preparon Słoma:
• poprawa żyzności gleby

• zahamowanie rozwoju bakterii patogennych

• zwiększona efektywność mineralizacji resztek pożniwnych

• wysoki plon
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Składniki pokarmowe % [m/v]

Azot (N) całkowity 18,0

Azot (N) amidowy 18,0

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,120

Kobalt (Co) rozpuszczalny w wodzie 0,002

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 0,033

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie 2,000

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 0,250

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,003

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 0,170

Zawiera kwasy humusowe i fulwowe oraz selen i nikiel


