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Dawka startowa azotu – sprawdź jaki nawóz wybrać wiosną!
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Odpowiednia dawka startowa azotu to wiosenna podstawa. W zależności od
gatunku rośliny uprawnej duże znaczenie mają także inne pierwiastki, które
warto zastosować wiosną. Sprawdź jaki nawóz zastosować aby nawożenie
było skuteczne!
Dawka startowa azotu dostarczona wiosną oziminą to podstawa do ich prawidłowego rozwoju po
okresie zimowym. Natomiast rośliny jare wymagają dostarczenia tego ważnego składnika tuż przed
siewem. Sprawdź jakie nawozy zastosować, aby zapewnić im prawidłowy start w każdej sytuacji!

Dawka startowa azotu w dwóch formach
Do uniwersalnych nawozów, które pozwalają na zaopatrzenie roślin w azotu tuż przed ruszeniem
wegetacji wiosennej lub siewem należy Zaksan®. Zawiera dwie formy azotu szybkodziałającą –
azotanową oraz wolniej uwalnianą amidową. Dzięki temu nawóz ten sprawdzi się w przypadku
plantacji słabiej rozwiniętych jak i tych, które dobrze przezimowały. Zaksan® można
stosować także przed siewnie płytko mieszając go z glebą. Przy stosowaniu pogłównym najlepiej
wysiać go tuż przed spodziewanym deszczem, co zapewni jego lepsze pobieranie przez rośliny.

Zobacz slajder z pełną ofertą nawozów Grupy Azoty ZAK:
Azot sam i w parze
Wśród nawozów zawierających azot i nie tylko znajdziemy Salmag®, Salmag z siarką® oraz Salmag
z borem®. Wszystkie trzy nawozy zawierają w swoim składzie azot w dwóch formach
azotanowej i amonowej. Dodatkowo dwa z nich zawierają w swoim składzie siarkę i bor. Dwa
bardzo ważne składniki, które wspomagają procesy życiowe roślin. Siarka wpływa na proces
pobierania azotu z gleby natomiast bor, nie tylko uodparnia rośliny ale także zapewnia pełny rozwój
organów generatywnych.

RSM® – płynna forma azotu na każdym etapie uprawy
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RSM® czyli roztwór saletrzano-mocznikowy to nawóz, który dostarczy roślinom azot w trzech
formach azotowej, amonowej oraz amidowej. Sprawdzi się nie tylko jako startowa dawka azotu,
ale także w kolejnych fazach rozwojowych roślin. Warto podkreślić, że jest to nawóz, który
zapewni roślinom stały dopływ azotu, nawet w przypadku okresowego niedoboru wody.
W ofercie Grupy Azoty Kędzierzyn znajdziemy trzy rodzaje RSM®, które różnią się między sobą
zawartością azotu. Wśród nich znajdziemy RSM® 28, RSM® 30 oraz RSM® 32.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

