
Stabilizator azotu.

Vizura® — Plus dla Twojego gospodarstwa.

 n Kilkutygodniowa stabilizacja azotu amonowego.

 n Znaczne zwiększenie plonów i poprawa ich jakości.
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Unikanie strat azotu

W trakcie nawożenia gnojowicą i po jej aplikacji są tracone 
znaczne ilości azotu w formie uwalnianego do atmosfery amoniaku 
i podtlenku azotu. Jony amonowe są przekształcane w azotany 
w zależności od warunków środowiskowych, takich jak tempe-
ratura, poziom wilgotności gleby i warunki glebowe. Ponieważ 
azotany potrafią przemieszczać się w glebie, z łatwością mogą 
przenikać do niższych jej warstw i ostatecznie do wód grun-
towych. Aby chronić środowisko oraz ograniczyć straty azotu, 
firma BASF stworzyła stabilizator azotu Vizura®.

CZY W PEŁNI WYKORZYSTUJESZ POTENCJAŁ GNOJOWICY  
W SWOIM GOSPODARSTWIE?

Gnojowica i poferment z biogazowni stanowią bardzo  
wartościowy i kompleksowy nawóz. Dostępny azot musi  
być pobierany i wykorzystywany przez rośliny tak skutecznie,  
jak to tylko możliwe, dlatego ważne jest zapobieganie  
utracie substancji odżywczych związanych z nawożeniem.

Vizura® stabilizuje azot zawarty w zatrzymywanych  
przez cząsteczki gleby jonach amonowych, zmniejszając  
jego straty i czyniąc go dostępnym dla roślin wtedy,  
kiedy go potrzebują. Ma to duże znaczenie zarówno  
dla rolników, jak i środowiska.

Straty N2O/NH3  
w skutek emisji

Straty azotu podczas nawożenia

NO3
- + NH4

+ + azot związany organicznie

Straty NO3
- wskutek wymywania

Mechanizm działania stabilizatora azotu Vizura®

Tempo przekształcania jonów amonowych w azotany

Dodanie produktu Vizura® do gnojowicy znacznie spowalnia  
proces przekształcania jonów amonowych w azotany. Substancja 
czynna, DMPP, utrzymuje przez dłuższy czas stabilny poziom  
jonów amonowych poprzez hamowanie działania bakterii Nitroso-
monas, które przekształcają jony amonowe w azotany. Uniemożli-
wia to wymywanie azotu z gleby, dzięki czemu jest on chroniony 
i dostępny dla roślin dokładnie wtedy, kiedy go potrzebują.  
Należy pamiętać o tym, że ulewne deszcze skutkują dużo  
większym ryzykiem wymywania azotanów. Zwłaszcza  
w takich przypadkach wydajność i korzyści płynące  

ze stosowania produktu Vizura® są bardzo ważne. 
Stabilizacja azotu jest szczególnie skuteczna, gdy gnojowica  
jest stosowana przed siewem. Rośliny mogą wówczas  
wykorzystywać dostępny azot przez kilka tygodni po aplikacji,  
gdy zapotrzebowanie na niego jest największe. Stabilizacja azotu 
przez produkt Vizura® pozwala na wcześniejsze rozlanie gnojowicy, 
co może zapewnić korzystne warunki glebowe (optymalne pH, 
lepsza dostępność fosforanów i mikroelementów). 
Stosowanie produktu Vizura® może zwiększyć plony i ograniczyć 
potrzebę używania dodatkowych nawozów mineralnych.

Gnojowica  
zawierająca  

produkt  

Vizura®

NH4
+

jony  
amonowe

azotyny

NO2
-

azotany

NO3
-

Wraz z gnojowicą azot  
w postaci jonów amonowych

dostaje się do gleby
Użycie preparatu Vizura® skutkuje 

ograniczeniem wymywania azotanów

Użycie preparatu Vizura® 
skutkuje redukcją emisji 

podtlenku azotu

Bakterie Nitrosomonas Bakterie Nitrobacter

hamuje aktywność bakterii Nitrosomonas,
stabilizując tym samym jony amonowe

Konwersja na poziomie około 80% przy różnych temperaturach gleby

Przy niskich temperaturach gleby (5°C) azot amonowy jest przekształcany  
w azotany w ciągu około 6 tygodni. Vizura® znacznie przedłuża ten okres,  
do około 10-14 tygodni. W temperaturze 20°C tempo przekształcania  
wzrasta do około jednego tygodnia, ale dzięki zastosowaniu produktu  
Vizura® okres ten może zostać wydłużony do około 4-6 tygodni.

Nawożenie azotem

5oC

20oC

Gnojowica / poferment z biogazowni

Temperatura gleby

bez produktu Vizura® 6 tygodni

4-6 tygodni

1 tydzień

10-14 tygodniz produktem Vizura®

z produktem Vizura®

bez produktu Vizura®

Okres konwersji przy różnych temperaturach gleby
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W JAKI SPOSÓB VIZURA® MOŻE ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ AZOTU I PLON? 

Azot jest niezbędny dla wzrostu roślin i ma decydujące  
znaczenie w osiąganiu wysokich plonów. Dodanie  
produktu Vizura® do gnojowicy zwiększa wydajność  
zawartego w niej azotu.  

Ponadto Vizura® przedłuża czas dostępności  
jonów amonowych w glebie, co z kolei  
zapewnia efektywne i długotrwałe odżywienie 
roślin.

Wyższe plony dzięki stosowaniu produktu 
Vizura®

Badania przeprowadzone na uniwersytetach, w instytutach 
badawczych i w różnych gospodarstwach rolnych potwierdziły 
niezawodność produktu Vizura® jako stabilizatora azotu i wyka-
zały wzrost plonów wynikający z jego stosowania.

Dostępne badania przeprowadzone na kukurydzy kiszonkowej 
wykazały, że dodawanie produktu Vizura® do gnojowicy 
może zwiększyć plony o dodatkowe 7% w porównaniu  
ze stosowaniem samej gnojowicy.

Oprócz korzyści ekonomicznych, wynikających ze zwiększo-
nych plonów, lepszej jakości i zmniejszonego zapotrzebowania 
na dodatkowe nawożenie mineralne, Vizura® oznacza również 
korzyści ekologiczne. Są nimi: mniejsze ilości wymywanych 
azotanów do głębszych warstw gleby i wód podziemnych,  
a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Stanowią 
one istotne dodatkowe zalety produktu.

Zalety odżywiania roślin azotem w formie 
jonów amonowych

Zasadniczo rośliny są w stanie wykorzystywać do wzrostu 
zarówno jony amonowe, jak i azotany.  
Dzięki dodaniu produktu Vizura® do  
gnojowicy i pofermentu z biogazowni, azot  
pozostaje dłużej w glebie w postaci  
jonów amonowych, co zapewnia  
uprawom wiele korzyści. 

Ponadto jony amonowe  
nie ulegają wymyciu  
z gleby, tak jak to dzieje  
się z azotanami. W różnych  
warunkach odżywianie  
oparte na azocie  
w formie jonów  
amonowych może 
zapewnić  
następujące  
pozytywne efekty.

Względna waga plonów suchej masy w %; 

kukurydza kiszonkowa

Wyniki niezależnych badań na kukurydzy kiszonkowej przeprowadzonych  
w Niemczech w 2014 roku; n = 8

Gnojowica Gnojowica + Vizura®

100

107

 Odżywianie azotem w formie jonów  
amonowych sprzyja wzrostowi korzenia  
i zwiększa odporność rośliny na stres.

 Asymilacja jonów amonowych  
powoduje lepszą dostępność  
fosforanów i mikroelementów  
w skutek obniżenia wartości pH  
wokół korzeni.

 Rośliny mogą wykorzystywać  
jony amonowe bezpośrednio  
do syntezy białek, oszczędzając  
w ten sposób energię. Azotany  
muszą najpierw zostać przekształcone  
przez roślinę w jony amonowe, co  
wymaga nakładów energii.
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JAK I KIEDY STOSOWAĆ PRODUKT VIZURA® ?

Produkt Vizura® można stosować do dowolnych upraw nawożo-
nych gnojowicą. Może być używany w połączeniu z wszystkimi 
technikami aplikacji gnojowicy. Dzięki innowacyjnej formule 
produkt Vizura® jest łatwy w stosowaniu i oferuje znaczne,  

wymierne korzyści. Różne opcje dozowania pozwalają na  
aplikację produktu w różnych warunkach. Istotne jest  
zapewnienie jednorodnego wymieszania produktu  
z gnojowicą lub płynnym pofermentem z biogazowni. 

Uprawy w których można stosować produkt Vizura®

Produkt Vizura® można stosować w połączeniu z gnojowicą lub pofermentem z biogazowni we wszystkich rodzajach upraw.

Kukurydza

Pastwiska Buraki Ziemniaki

Zboża Rzepak

Technika aplikacji produktu Vizura®

W celu zapewnienia optymalnej stabilizacji azotu amonowego 
produkt Vizura® należy wymieszać z gnojowicą najdokładniej  
jak to możliwe. 

Produkt można dodawać do głównej linii dopływowej gnojowicy 
lub do węża ssącego. Można go mieszać manualnie przy  
pomocy zaworu obejściowego lub za pomocą układu  
dozującego. Duże znaczenie ma równomierne  
rozprowadzenie produktu w gnojowicy. 

Stosowanie układu dozującego zapewni jego prawidłowe 
mieszanie. Układ dozujący może być używany w gospodarstwie 
lub bezpośrednio na pojeździe. Zdalne sterowanie z kabiny 
kierowcy ułatwia dozowanie. 

Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa  
zawartych w karcie charakterystyki oraz instrukcji znajdujących 
się w podręczniku obsługi systemu dozującego.

Dawkowanie i okresy stosowania produktu Vizura®

Produkt Vizura stosuje się w połączeniu z gnojowicą w dawce 1-3 l/ha. Zalecana dawka zależy od techniki i głębokości aplikacji  
gnojowicy. Na wysokość dawki nie wpływa rodzaj gleby, gnojowicy czy uprawy.

Stosowanie w zespole uprawek  
ścierniskowych lub przed orką  wykonaną  

na głębokość ponad 20 cm.

Stosowanie pogłównie niezależnie  
od sposobu aplikacji gnojowicy.  

W zespole uprawek przedsiewnych  
(agregat uprawowo-siewny,  

talerzowanie itd.) lub przed orką  
wykonaną na głębokość do 20 cm. 

Stosowanie za pomocą aplikatorów  
doglebowych (np. metoda StripTill,  

jako nawożenie pod korzeń).

Dodawanie produktu przez wąż ssący

Dodawanie  
obejściowe

Źródło: Wilfried Schliephake. Źródło: Wilfried Schliephake.

System dozujący dla produktu
Vizura®: pompa

System dozujący dla produktu
Vizura®: zdalne sterowanie

Vizura®

3,0 l/ha
Vizura®

2,0 l/ha
Vizura®

1,0 l/ha



Ograniczenie wymywania azotanów

Liczne badania i testy polowe wykazały, że stabilizatory azotu  
są w stanie znacznie zredukować przekształcanie jonów  
amonowych w azotany. Wynikiem tego jest zmniejszone  
ryzyko wymywania azotanów.

Wymywanie azotanów rocznie na łące na różnych glebach przy 
zastosowaniu stabilizatora azotu

Pain, B.F, et al., 1994; 320–340 kg Suma całkowita N/ha/rok w listopadzie; 
badania lizymetryczne; Devon, Wielka Brytania.
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JAK SPRAWIĆ, ABY STOSOWANIE GNOJOWICY BYŁO BARDZIEJ  
ZRÓWNOWAŻONE EKOLOGICZNIE?

Vizura® redukuje straty poprzez stabilizację azotu w zawartych  
w gnojowicy jonach amonowych. Efekt? Zwiększona wydajność 
azotu. Ocena zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju 
produktu Vizura® przy pomocy metody AgBalanceTM wykazała,  
że jego stosowanie skutkuje dużo większą wydajnością.  
Jest ona efektem zmniejszenia strat azotu powodowanych  

wymywaniem.
Emisje podtlenku azotu również stanowią problem: jako gaz  
cieplarniany podtlenek azotu jest około 300 razy bardziej  
szkodliwy niż dwutlenek węgla, co czyni go głównym  
czynnikiem zanieczyszczającym i przyczyniającym się do  
globalnego ocieplenia. 
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1 rok2 rok 2 rok

0.3

10.1

3.5

25.0

4.0

70.3

12.7

Metoda AgBalance™ dowodzi zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju

Jak zrównoważone ekologicznie jest wykorzystywanie produktu Vizura® w produkcji  
kukurydzy kiszonkowej? Metoda AgBalance™ dostarcza jasnej odpowiedzi. Metoda  
ta polega na badaniu i ocenie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju  
w rolnictwie w oparciu o analizę cyklu życiowego. Analiza uwzględnia wskaź-
niki zrównoważonego rozwoju, społeczne oraz ekonomiczne. Wynikiem tego 
jest kompleksowy profil zgodności Vizura® z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 

W ramach analizy przetestowano typową uprawę kukurydzy kiszonkowej  
z dodatkiem produktu Vizura® i bez jego dodatku. Pod uwagę wzięto 
wszystkie etapy produkcji, włącznie ze zbiorem kukurydzy. Analiza  
wykazała, że wykorzystywanie produktu  
Vizura® do stabilizacji gnojowicy doprowadziło do poprawy wyników  
zarówno dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego  
(długość kolumn na diagramie z prawej strony). 



Cel? Zrównoważone zarządzanie azotem

Dzięki stosowaniu stabilizatora azotu Vizura® będziesz mógł 
sprostać surowszym ograniczeniom prawnym w kwestii 
stosowania nawozów. Produkt Vizura® został opracowany przez 
BASF  w celu zapewnienia lepszego bilansu azotowego i — 
dzięki temu — bardziej zrównoważonego zarządzania azotem. 

Rolnictwo znajduje się obecnie w obliczu coraz większych  
wyzwań stawianych przez niestabilne rynki i zaostrzone przepisy 
w odniesieniu do takich czynników jak stresy biotyczne i abio-
tyczne. Celem BASF jest oferowanie wysokiej jakości rozwiązań, 
które wykraczają poza ochronę upraw i aplikację nawozów.
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Bardziej efektywne wykorzystanie azotu 
dzięki minimalizacji strat

Efektywne wykorzystanie azotu staje się coraz bardziej 
istotne i wymaga bardziej innowacyjnych rozwiązań.  
Polega na optymalizacji aplikacji i wykorzystania gnojowicy 
oraz pofermentu z biogazowni. 

W celu zmniejszenia emisji do środowiska szkodliwego 
amoniaku opracowano nowoczesne techniki aplikacji za-
równo gnojowicy, jak i pofermentu z biogazowni.  
Aplikatory łyżwowe i glebowo-tarczowe oraz uprawa  
pasowa to dobre przykłady takich technik. Dzięki tym 
metodom gnojowica trafia bezpośrednio do gleby,  
co prowadzi do zmniejszenia emisji. Dzięki stosowaniu 
produktu Vizura® możliwe jest również uniknięcie  
dodatkowych strat azotu w postaci azotanów 
i podtlenku azotu.

CZY AZOT STANOWI PROBLEM?

Azot, bez względu na to, czy jest organiczny czy mineralny, ma 
istotne znaczenie dla ludzi, zwierząt i roślin. Choć nawożenie 
azotem jest istotne dla żywienia człowieka, stosowanie zbyt 
dużych ilości nawozów azotowych w rolnictwie mogą powodować 
problemy ekologiczne przyciągające uwagę polityków, mediów  
i społeczeństwa. Wymywanie azotanów, emisje amoniaku  

i podtlenku azotu stały się istotnymi zagadnieniami.  
Przechowywanie gnojowicy i jej aplikacja stanowią źródła  
tych zanieczyszczeń. Na znaczeniu zyskało efektywne  
wykorzystanie gnojowicy i pofermentu z biogazowni. 
Ulepszone metody techniki aplikacji w połączeniu ze  
stosowaniem produktu Vizura® znacznie to ułatwiają.

CO W PRAKTYCE OZNACZAJĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE  
WYMOGI REGULACYJNE?
Zanieczyszczenia środowiska azotem, bądź to wskutek  
wymywania azotanów do wód podziemnych, bądź emisji  
gazowych do powietrza, stają się coraz bardziej istotną kwestią 
dla decydentów. Oczekuje się, że przyszłe regulacje będą  
nakładać dalsze ograniczenia w stosowaniu azotu na poziomie 
rolnika w celu zwalczania/zmniejszenia jego szkodliwego  
wpływu na środowisko naturalne. W rezultacie rolnicy będą 
zobowiązani do poprawy bilansu azotowego i zmniejszenia  
nadwyżki azotu. Oba te cele można osiągnąć poprzez  
możliwie jak największe zmniejszenie strat azotu przy stosowa-

niu gnojowicy, a dzięki temu ograniczenie konieczności  
stosowania dodatkowych nawozów mineralnych. Vizura®  
stanowi przydatne narzędzie dla zapewnienia skutecznego 
zarządzania azotem. Składnik aktywny zawarty w produkcie 
Vizura® opóźnia przekształcanie jonów amonowych w azotany.  
Zmniejsza to wymywanie azotanów i ogranicza emisje  
podtlenku azotu, zwiększając tym samym efektywność  
wiązania azotu. W ten sposób Vizura® znacznie  
przyczynia się w do zrównoważonego rolnictwa  
(w tym hodowli zwierząt gospodarskich).



Z sercem do środowiska.

Vizura® — Plus dla środowiska.

 n Poprawa odżywiania roślin dzięki przedłużonej asymilacji azotu amonowego.

 n Zrównoważone rolnictwo dzięki mniejszej ilości wymywanych azotanów  
do wód gruntowych i zmniejszeniu emisji podtlenku azotu do atmosfery.

Z produktu należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


