Produkt:

ZAKsan
Producent: Grupa

Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Dział: Nawozy

Opis:
Specjalna saletra przygotowana przez naszych technologów dla polskiego rolnictwa.
Unikalna budowa granulek zwiększa efektywność przenoszenia azotu do systemu
korzeniowego roślin, co zabezpiecza przed szybkim wypłukiwaniem azotu i jego stratami w
glebie. Większą wydajność azotu niż u zwykłej saletry powoduje obecność magnezu i wapnia,
które dodatkowo podnoszą jakość plonowania i ułatwiają pobieranie azotu przez rośliny.
Obecność wapnia zmniejsza tendencje do zakwaszania gleby, regulując jej odczyn i
stwarzając dogodne warunki dla rozwoju potrzebnych roślinom mikroorganizmów
glebowych. Daje to znaczną przewagę nad zwykłą saletrą.
ZAKsan® jest znakomita również z powodu ulepszonych parametrów wytrzymałościowych,
nadających jej odporność mechaniczną podobną do Salmagu®.
Jednakowa wielkość granulek zapewnia równomierny wysiew na powierzchni pola,
zwiększając tym samym wydajność upraw. Jest przeznaczona do stosowania w uprawach
wszystkich roślin wymagających nawożenia azotem. Nadaje się do mieszania z innymi
nawozami granulowanymi. Konstrukcja granulki eliminuje zdolności wybuchowe, jakimi
charakteryzuje się zwykła saletra.
ZAKsan® ma postać luźnych granul o barwie białej z jasno beżowym odcieniem.

Przeznaczenie i stosowanie:






na wszystkie gleby,
pod wszystkie rośliny,
przedsiewnie,
pogłównie,
wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
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Skład:




32% azotu (N)
magnez (MgO)
wapń (CaO)

Zalecana dawka w kg/ha:
Roślina
Zboża ozime
Zboża jare
Rzepak ozimy
Rzepak jary
Burak cukrowy
(na oborniku)
Ziemniak, odmiany
wczesne (na oborniku)
Ziemniak odmiany
późne (na oborniku)

Jesienią

60

Wiosną
200–300, pogłównie w dwóch częściach
200–300, przedsiewnie

100
-

350–450, w dwóch częściach
300–400, w dwóch częściach
300–400, w dwóch częściach
150–250, 2 tygodnie po wschodach
250–350, 3 tygodnie po wschodach

Łąki kośne

-

300–400, w dwóch częściach po 1/2 pod
każdy pokos

Pastwiska

50

300–400, w trzech częściach po 1/3
przed każdym wypasem

Dawkowanie ZAKsan® (kg/ha) -tabela opracowana na podstawie zaleceń IUNG

Źródło: http://grupaazoty.com/pl/
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