
zawierający w swoim składzie wolne aminokwasy w formie 
biologicznie aktywnej L – α. Te organiczne związki chemiczne
regulują szereg procesów metabolicznych oraz stanowią 
podstawową jednostkę budulcową białek.

TERRA-SORB foliar:
uzupełnia w roślinach niezbędne aminokwasy
zwiększa zawartość chlorofilu
wzmaga aktywność fotosyntezy
zapobiega starzeniu się tkanek roślinnych
wspomaga wykorzystanie nawozów
poprawia przezimowanie
poprawia wytrzymałość roślin na stres

Składniki porkarmowe Zawartość składników
Wolne aminokwasy 9,3%

Ogólnie aminokwasy 12,0%
Łącznie azot 2,1%

Bor 0,019%
Mangan 0,046%

Cynk 0,067%



Jak powstaje?
Proces hydrolizy enzymatycznej jest najlepszą znaną metodą produkcji aminokwa-
sów. Dzięki niemu TERRA-SORB foliar zawiera 18 typów tych molekuł w formie 
biologicznie aktywnej. Aminokwasy powstają w czasie rozkładu białka przy udziale 
enzymów, które działają bezpośrednio na wiązania peptydowe.
W efekcie powstają wolne, nieuszkodzone i w pełni aktywne cząsteczki aminokwasów.

Zastosowanie
W uprawach ozimych: 
Jesienią 1,25–1,5 l/ha – w celu przygotowania roślin do warunków zimowych
(prawidłowe zaopatrzenie w aminokwasy zwiększa odporność
na niskie temperatury). 
Wiosną 1,25–1,5 l/ha – aby pobudzić rośliny do szybkiego wzrostu
oraz zwiększyć odporność na stres.
W uprawach jarych:
Aplikujemy w okresie intensywnego wzrostu 1,5 l/ha – aby poprawić
kondycję i przygotować rośliny na ewentualne stresy.
We wszystkich uprawach 1,25–2 l/ha zaraz po pojawieniu się czynników
stresowych, aby poprawić metabolizm roślin oraz ograniczyć
do minimum wpływ niekorzystnych warunków.

Jak działa?
TERRA-SORB foliar ma na celu zwiększenie zawartości aminokwasów w roślinie. 
To właśnie uzupełnienie niedoborów tych molekuł poprawia kondycję oraz uodpar-
nia rośliny na stresy. Dzięki zawartości wolnych i nieuszkodzonych aminokwasów 
TERRA-SORB foliar zastosowany nalistnie działa szybko i skutecznie. Efekty wi-
doczne są w postaci intensywniejszego wybarwienia liści, szybszych przyrostów 
oraz lepiej rozwiniętego systemu korzeniowego.

Dystrybutorzy
na terenie Polski:

Osadkowski SA
ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów

tel. 071 314 64 54
www.osadkowski.com.pl

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica

tel. 076 850 61 49
www.osadkowski-cebulski.pl

Osadkowski Rai�eisen Sp. z o.o.
Obłaczkowo 144 a, 62-300 Września

tel. 061 438 00 00
www.osadkowski-rai�eisen.pl


