
Azotan potasowy 

13,7 0 46,3

Hortipray® Azotan potasowy  
jest to całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie azotan potasowy,  
w postaci krystalicznej.

Korzyści
Azotan potasowy Hortipray® jest źródłem wysokiej 
jakości azotanu potasowego, dostarczającym roślinom 
na wszystkich etapach wzrostu niezbędnego im azotu 
i potasu, zarówno w uprawach hydroponicznych jak i 
gruntowych. Produkt nasz nie zawiera chloru, sodu ani 
metali ciężkich.

Azotan potasowy Hortipray® jest sypkim, drobno 
skrystalizowanym proszkiem, który szybko rozpuszcza się 
w wodzie i może być stosowany we wszystkich systemach 
fertygacji, między innymi do nawadniania kroplowego, NFT, 
zraszaczy czy deszczowni.

Jakość – Czystość – Rozpuszczalność – Dostępność



Zalecenia
Azotan potasowy Hortipray® może być mieszany z dowolnym nawozem rozpuszczalnym w wodzie i może być  
dodawany do roztworu w zbiorniku A i/lub zbiorniku B. Azotan potasowy Hortipray® ma niskie pH (4-5), co 
sprawia że łatwo rozpuszcza się w wodzie oraz wpływa korzystnie na dostępność innych składników dla roślin.

Technologia produkcji
Kemapco (Jordania) produkuje Azotan potasowy Hortipray® dla firmy Prayon w oparciu o unikalną technologię 
produkcji polegającą na wymianie jonowej. Technologia ta została opracowana przez Kemira w latach 90-tych.

Specyfikacja produktu
Wzór chemiczny: KNO3

Azot (N jako NO3)  ........................................................................13,7%
Potas (K20) ..................................................................................... 46,3%
Potas (K) ..........................................................................................38,4%
Rozpuszczalność (20°C)..............................................316 g/L woda
EC (1 g/L w temp. 25°C) ..................................................... 1,3 mS/cm
pH (10%)............................................................................................... 4-5

Opakowanie i transport
Dostępny w workach 25 kg, oraz workach typu Big Bag 1000 kg

Azotan potasowy Hortipray® jest pakowany i przechowywany na paletach w miejscu  
produkcji w Aqaba (Jordania), co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu  
czystości. Produkt transportowany jest kontenerowcem do różnych portów  
i stąd może być dostarczany bezpośrednio do klientów. Dzięki temu  
ładowanie ograniczone jest do minimum, produkt dostarczany jest z zakładu  
produkcyjnego do użytkownika końcowego w najbardziej wydajny sposób.
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Siedziba główna:
Prayon S.A. Horticulture Division
144, rue J. Wauters  
BE-4480 Engis  
Belgia

Tel.: +32 4 273 92 11
Faks: +32 4 273 96 44
E-mail: hortipray@prayon.be

Filie handlowes:  
Prayon Benelux N.V.
Tel.: +32 3 860 18 28
E-mail: prayonbenelux@prayon.be

Prayon Deutschland GmbH
Tel.: +49 231 55 79 90 0 
E-mail: verkauf@prayon-d.de

Prayon Iberica S.A.U.
Tel.: +34 915 553 002 
E-mail: picomercial@prayoniberica.es

Prayon Italia Srl
Tel.: +39 2 43 81 11 80
E-mail: prayonitalia@iol.it

Prayon UK plc
Tel.: +44 1582 76 99 99 
E-mail: info@prayon.co.uk

Prayon Inc.
Tel.: +1 706 771 93 20  
E-mail: customerservice@prayoninc.com 

www.prayon.com


