
PŁYNNA FORMUŁA
NA SUKCES   

AUTORYZOWANE BAZY
RSM® i RSM®S       

Jesteśmy zawsze blisko naszych Klientów

Wybiegamy w przyszłość i tworzymy  
najnowocześniejsze rozwiązania

Bazy RSM® to centra logistyczne  
nawozów płynnych i sypkich

ul. Połczyńska Boczna 1
78-200 Białogard
tel. +48 94 312 62 48
kom. +48 694 466 841

Szczytniki Czerniejewskie
62-250 Czerniejewo
tel. +48 61 427 41 37
kom. +48 664 765 825

Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

tel. +48 56 688 48 10, www.ampol-merol.pl

ul. Pszenna 1, Wałycz
87-200 Wąbrzeźno
tel. +48 56 688 48 10
kom. +48 666 081 639

Zapraszamy do współpracy

Baza w Wałyczu Baza w Białogardzie Baza w Szczytnikach



1 zbiornika 

x 10 tys. litrów       

Już teraz oferta promocyjna 
na zakup: 

2 zbiorników 

x 10 tys. litrów       

lub

PŁYNNA FORMUŁA 
NA SUKCES

Dowiedz się więcej 
e-mail: nawozy@ampol-merol.pl

tel. +48 692 460 095

RSM® - NA WSZYSTKIE RODZAJE GLEB
• wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie 

wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego
• zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji
• nawóz dostosowany do różnych temperatur transportu 

i przechowywania
• stosowany do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, 

ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw 
warzywniczych i sadowniczych

ZALETY PRODUKTU
• zawiera wszystkie dostępne formy azotu  

(azotanową, amonową, amidową) w korzystnych 
proporcjach

• zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie 
wegetacji

• wykazuje szybkie i długotrwałe działanie
• stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego
• płynna forma przyspiesza przyswajanie azotu
• oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne 

rozprowadzenie nawozu
• wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy
• zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) 

w stosunku do nawozów stałychwłaz rewizyjny rura zalewowa pobór dolny
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m solidna konstrukcja

odporność na korozję i na UV

łatwy transport i konserwacja

WYPOSAŻENIE

Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

tel. +48 56 688 48 10, www.ampol-merol.pl
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