GRUPA AZOTY - Saletrzak 27 з бором
Селітра з доломітом та бором
N (Ca, Mg, B) 27(2, 4, 0.2)
дві форми азоту (амонійна та нітратна) гарантують оптимальну
доступність азоту протягом початкового циклу росту та розвитку
рослин
ідеальний для основного внесення, працює в період інтенсивного
росту
швидка розчинність добрива сприяє легкому засвоєнню азоту
рослиною, а доломітове борошно пом'якшує шок від закислення
іонами азоту
дуже хороші розсіювальні властивості
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азот в амонійній формі (NH4)
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4%

магній (MgO)
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Saletrzak 27 з бором - гранульоване азотне добриво, аміачна селітра з
домішками очищеного доломіту. Окислювальний шок аміачної селітри на
незміцнілу кореневу систему озимих культур компенсується
пом'якшувальною дією іонів кальцію та магнію, які входять до складу
доломітового борошна як наповнювача гранули.
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Saletrzak 27 з бором - універсальне азотне гранульоване добриво,
призначене для застосування навесні під всі с/г культури з метою
пришвидшення початку процесу вегетації. Завдяки оптимально підібраним
складникам добриво призначене для підживлення озимого ріпаку, зернових
озимих і ярих, картоплі, цукрового і кормового буряка, кукурудзи та зелених
насаджень.
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Saletrzak 27 з бором може застосовуватися для всіх типів ґрунтів, однак,
найкраще підходить для кислих та бідних на магній ґрунтів. Це добриво
можна застосовувати під всі с/г культури як перед посівом, так і для
основного внесення. Використання на основних або вапнованих ґрунтах
вимагає боронування або розпушування міжрядь.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Культури

В залежності від вмісту азоту в ґрунті
низький

середній

високий

Ріпак на кожну 1 т. насіння

150

182

220

Кукурудза на зерно - на кожну 1 т. насіння

60

74

85

Горох, квасоля - на кожну 1 т. насіння

37

50

67

Картопля - на кожні 10 т. бульб

150

167

185

Цукровий буряк

150

165

185

Луки і пасовища - на кожні 2 т сіна або 10 т
зеленої маси

67

78

90

Буряк, цибуля, часник, рання капуста, рання
морква, петрушка кг / га

370

440

520

При виникненні проблем з оцінкою необхідності внесення азотних добрив, рекомендуються дози, що високі, як для
потреб середнього дозування.

