
Pbooster to dostępność fosforu nawet przy wysokim poziomie pH

Nowocześni producenci wiedzą, że fosfor jest 
kluczowym pierwiastkiem dostarczanym roślinom. 
Z myślą o nich powstał Pbooster. 

Dzięki opracowanemu laboratoryjnie połączeniu 
polifosforanów i ortofosforanów można wyraźnie  
zwiększyć dostępność fosforu w pożywce, nawet 
przy poziomie pH znacznie przekraczającym 6,5. 
W takich warunkach Pbooster daje nawet 4 razy 
wyższą dostępność fosforu w porównaniu do  
zwykłych nawozów bazujących na MKP, MAP 
i kwasie fosforowym. To dlatego Pbooster 
zdecydowanie lepiej sprawdza się w dynamicznym 
środowisku korzeniowym, zmieniającym się 
pod wpływem rosnących roślin i warunków 
zewnętrznych.

Zastosowane w nawozie Pbooster związki fosforu 
nie wchodzą w reakcje z innymi składnikami 
pożywki. Przeciwdziała to wytrącaniu się osadu 
i przedłuża żywotność instalacji nawadniających.

Gwarancja dostępności fosforu dla Twoich roślin - innowacyjny nawóz od 

Pbooster 
nawet 4 razy większa 
dostępność fosforu 
dla Twoich roślin!

Dzięki recepturze, w skład której wchodzą zarówno 
polifosforany jak i ortofosforany, nawóz Pbooster 
może bez obaw zastąpić dowolne źródło fosforu.

Stosując Pbooster można mieć pewność, że rośliny:
•	 będą lepiej odżywione
•	 będą miały lepiej rozwinięty system korzeniowy
•	 będą miały bardziej intensywny kolor

W efekcie uzyskuje się lepszy oraz wcześniejszy plon, 
oszczędzając jednocześnie znaczące ilości nawozu. 

Pbooster to nowoczesny nawóz do przygotowywania płynnych pożywek. 
Dzięki unikalnemu połączeniu polifosforanów i ortofosforanów, Pbooster 
może zastąpić źródła fosforu bazujące na MKP, MAP i kwasie fosforowym.

Opracowana w laboratoriach koncernu Prayon receptura zapewnia:
•	 nawet 4 razy więcej fosforu w pożywce z poziomem pH > 6,5
•	 bezpieczeństwo dla instalacji nawadniających
•	 realną oszczędność nawozu



(zbiornik 1000 litrów, skoncentrowany x 100)

•	 w zbiorniku B rozpuścić w wodzie niewielką ilość kwasu azotowego

•	 do zbiornika B dodać Pbooster oraz pozostałe nawozy

•	 do zbiornika A dodać mikroelementy
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Specyfikacja techniczna

Przykład stosowania Pbooster 0-48-47

Dostępność fosforu w zależności od pH

Pbooster 0-48-47 mol/kg % ppm

P 6,8 211

K 10 390

OH- 3,2

P2O5 48

K2O 47
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