
Fińska firma Tracegrow opracowała technologię, w której cynk i mangan są pozyskiwane ze zużytych baterii 

alkalicznych i oczyszczane, aby stać się wysokiej jakości nawozem dolistnym. Nawóz ten jest zatem produktem 

gospodarki obiegowej i okazał się skuteczny, dając nawet ponad 1000 kilogramów wzrostu plonów na hektar.

ZM-Grow™ firmy Tracegrow spełnia wszystkie normy czystości przepisów KE dotyczących nawozów 

i został dopuszczony do użytku, jako nawóz organiczny. 

Aby zapewnić czystość i jakość każdej serii produktu, Tracegrow stosuje system samodzielnego 

monitorowania, nadzorowany przez fiński urząd ds. żywności, wliczając w to kontrolę jakości dokonywaną 

przez zewnętrzne, certyfikowane laboratorium.

Prawdziwie ekologiczny nawóz wytworzony z metali po recyklingu
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Pszenica i jęczmień
W 2017 roku przeprowadzono testy na jęczmieniu i pszenicy, w Västankvarn (w południowej Finlandii). Według testu 
żyzności, badana część pola miała niską zawartość manganu i cynku. W okresie wegetacji pojawiły się nawet ulewy, ale tuż 
przed planowaną operacją wystąpił okres suszy. Oprysk odbył się miesiąc po zasiewie, na początku fazy wydłużania się łodyg. 
Operacja ta miała znaczący wpływ na wielkość zbiorów, szczególnie w przypadku jęczmienia, który jest bardziej podatny na 
niedobór manganu niż pszenica. 

Pszenica i jęczmień zostały przebadane w lecie 2019 roku, odpowiednio w Cambridge i w Szkocji. Przyrosty plonów były 
ogromne: prawie 1000 kg/ha dla jęczmienia i prawie 1500 kg/ha dla pszenicy. Do pszenicy użyto mieszanki ZM-Grow™ z 
wodą i z dodatkiem 2 środków grzybobójczych i 2 chwastobójczych. Oprysk odbył się bez jakichkolwiek zatorów w dyszach 
rozpylających.

Czy wiedzieliście?
Tradycyjne nawozy NPK stosuje się poprzez rozprowadzanie granulek do 
gleby. W przypadku mikroelementów takich jak cynk, mangan, miedź mogą 
jednak występować problemy. Jeśli gleba ma wysoką zawartość substancji 
organicznych i/lub wysokie pH, pobór mikroelementów może zostać 
zakłócony, ponieważ gleba wiąże ze sobą metale. 

Ponieważ dodatki NPK i mikroelementów są na bardzo różnym poziomie 
(w przypadku NPK – gramy, w przypadku mikroelementów – 
mili/mikrogramy na roślinę), znacznie skuteczniejsze jest podawanie NPK 
przez glebę, podczas gdy nawozy z mikroelementami najlepiej działają z 
dodatkiem dolistnym. W tej metodzie mikroelementy są skutecznie 
wchłaniane przez liście do rośliny, a stan gleby nie pozwala się wiązać 
metalom do postaci nie nadającej się do użytku.

Nawóz dolistny firmy Tracegrow jest stosowany w następujący sposób: 2 - 
3  litry ZM-Grow™ wlać do 200 litrów wody. Do mieszanki można dodać 
środki grzybobójcze i chwastobójcze. Miksturę należy rozpylić na rośliny. 
Ta metoda jest bardzo skuteczna i bardzo opłacalna. W przypadku upałów 
może być potrzebna większa ilość wody (np. 400 zamiast 200 litrów), aby 
zniwelować szybsze tempo parowania. ZM-Grow™ jest całkowicie 
rozpuszczalne w wodzie i nie zatyka dysz rozpylających.
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Jęczmień jary
Szkocja, Norman Ogg Farms, 
Październik 2019
Wzrost plonów 930 kg/ha (17,5 %)

Pszenica jara
Finlandia, Nylands Svenska Lantbruksförening, 
Listopad 2017
Wzrost plonów 219 kg/ha (6,5 %)

Bez nawozu ZM-Grow™
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ZM-Grow™

3 l/ha
0,23 kg Mn
0,20 kg Zn
15,6 €/ha

Pszenica ozima
Cambridge, G.C Lacey & Son, 
Sierpień 2019
Wzrost plonów 1 470 kg/ha (27 %)

Trawa
W przypadku trawy mikroelementy dostarczane są w postaci 
obornika lub nawozów granulowanych. Uprzednie nawożenie 
cynkiem i manganem nie jest opłacalne. Zamiast tego, 
nawożenie dolistne dla każdej nowej uprawy jest bardziej 
opłacalnym sposobem zwiększenia zawartości mikroelementów 
w trawie.

W Maalahti przeprowadzono badanie na trawie składającej się z 
tymotki, kostrzewy łąkowej i życicy rosnącej na humusie. Na 
potrzeby testu ZM-Grow™ został rozpylony zaledwie tydzień 
przed koszeniem. Zawartość manganu i cynku w pierwszej 
uprawie wzrosła o około 25%. Druga uprawa miała wysoką 
zawartość manganu. Pierwsza uprawa była nawożona nawozem 
NK, zawierającym Mn i Zn, który mógł mieć wpływ na zawartość 
mikroelementów w drugiej uprawie.

Kukurydza
ZM-Grow™ został przebadany na przykładzie kukurydzy 
uprawianej na paszę, w Ylistaro (w regionie Ostrobotni 
Południowej, w Finlandii) w 2018 roku. Według testu żyzności 
badana część pola miała niską zawartość manganu i 
dopuszczalną zawartość cynku. W lipcu badane powierzchnie 
zostały dwukrotnie spryskane ZM-Grow™. Kukurydza uprawia-
na na paszę potrzebuje dużo cynku, ponieważ jej korzenie 
zaczynają się rozwijać na początku sezonu wegetacyjnego. Jest 
to pora, w której powinien odbywać się oprysk wzrastających 
roślin.

W lecie 2019 roku, w Landlab, w ośrodku badawczym w Quinto 
Vicentino, we Włoszech, przeprowadzono następne badanie na 
kukurydzy. Kukurydza była hodowana w wolnym od mikroele-
mentów piasku saharyjskim, aby mogła pozyskiwać cynk i 
mangan tylko z nawozu. Użycie ZM-Grow™ najbardziej 
zwiększyło biomasę z kolb, gdy porównano jego skuteczność z 
produktami konkurencji.
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Bez nawozu

Kukurydza, 
Włochy, Landlab, -19
Biomasa z kolb (g)

Produkt 
chelatowany

1 kg/ha
0,07 kg Mn
0,07 kg Zn
17,9 €/ha

ZM-Grow™

3 l/ha
0,19 kg Mn
0,18 kg Zn
15,6 €/ha
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Produkt 
węglanowy

1 l/ha
0,5 kg/ha Mn
0,7 kg/ha Zn

20 €

Bez nawozu                 ZM-Grow™ 3,0 l/ha

Trawa
Finlandia, Maalahti, -17
Zawartość manganu oraz cynku (mg/kg/ka)
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Classic Premium SX

Classic Premium SX

Classic Premium SX

Brak osadu.

Mała ilość miękkiego osadu.

Powstał osad. Mieszanie niezalecane.

Badania mieszaniny zbiornikowej przeprowadzono stosując 
maksymalną dozwoloną ilość ZM-Grow – 3,0 l/ha przy ilości wody 200 
l/ha. Wartości w tabeli podano w przybliżeniu, ponieważ na wynik 
wpływa jakość rozpylanej wody (temperatura, twardość, wartość pH, 
zawartość humusu). Zalecamy sprawdzenie mieszaniny w mniejszym 
zbiorniku przed rozpoczęciem oprysku. Należy przestrzegać ogólnych 
wskazówek dotyczących kolejności napełniania zbiornika w trakcie 
mieszania. 

Avaunt 150 EC

Decis Mega EW 50

Cerone

Medax Max

Sonis

Stabilan 750 SL

Ariane S

Duplosan Super

Buctril 

Nufarm MCPA

Nufarm MCPA

Classic Premium SX

Classic Premium SX

Twist

Starane 333 HL

Starane XL

Starane XL

Starane XL

Matrigon 72 SG

Lentagran WP

Ascra Xpro

Prosaro EC 250

Comet Pro

Don-Q

Talius

TABELA MIESZANINY ZBIORNIKOWEJ

KE – NAWÓZ

Opis produktu: płynny, wieloskładnikowy nawóz z mikroelementami

Składniki mineralne:  Mangan (Mn) 4,4 % / 60 g/l
 Cynk (Zn)  4,9 % / 67 g/l
 Siarka (S)  5,4 % / 75 g/l

Wielkość opakowania: Pojemność 10 litrów, masa netto 1,36 kg/l

Wskazówki dla użytkownika: Porcja 2 - 3 l/ha, woda 200 l/ha (300 - 400 litrów, jeśli w czasie opryskiwania pasują upały)

TRAWA (pastwisko): 10 - 14 dni przed wypasem. W razie konieczności powtarzać oprysk co 10 - 14 dni.  UWAGA: Między 
zastosowaniem produktu a wypasem musi zostać zachowany odstęp co najmniej 10 dni • TRAWA (pasza / siano): Gdy wiosną 
rozpocznie się sezon wegetacyjny. Powtarzać oprysk co 10 - 14 dni lub dla każdej nowej uprawy.  •  ZBOŻA (pszenica, jęczmień, 
owies):  Prowadzić oprysk od fazy 3 listkowej, aż do fazy liścia flagowego (BBCH 13-38, w przypadku jęczmienia do BBCH 49). 
W przypadku umiarkowanego i poważnego braku mikroelementów oprysk należy powtarzać w interwałach od 7 do 14 dni. 
Można użyć do oprysku upraw ozimych (pszenicy, jęczmienia) raz na jesieni, do rozpoczęcia okresu krzewienia się. 
 •  KUKURYDZA: Prowadzić oprysk w fazie  2 - 6 listkowej (BBCH 12-16), w fazie 7 - 8 listkowej (BBCH 17-18) lub w fazie 
wydłużania się łodyg (BBCH 31-51), aż do czasu, gdy rośliny nie będą zbyt wysokie dla sprzętu opryskowego.

Bardziej rozwiniętą instrukcję rozpylania ZM-Grow na innych roślinach można pobrać ze strony internetowej Tracegrow 
dostępnej pod adresem www.tracegrow.com   Jeśli są Państwo zainteresowani wypróbowaniem produktów na wcześniej 
nieprzebadanych gatunkach roślin, prosimy postępować wg protokołu testowego firmy Tracegrow, o który można prosić, pisząc 
na adres info@tracegrow.com. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i pomożemy w przeprowadzeniu testów.
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Teollisuustie 21, FI-86710 Kärsämäki, FINLAND
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