Nawóz dolistny:

INSOL PK
Producent: INS Puławy

Zastosowanie:
INSOL PK jest nawozem do dolistnego dokarmiania upraw polowych, warzyw i sadów. Dolistne
stosowanie INSOLu PK pozwala na szybkie usunięcie niedoboru fosforu i potasu w uprawach
rolniczych, a także umożliwia zmniejszenie doglebowych dawek tych składników w granicach od 30
do 50%. Poleca się go stosować łącznie z mocznikiem.
INSOL PK może być również stosowany doglebowo w celu podniesienia zawartości łatwo
przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie i podłożach organicznych. Może być stosowany łącznie
z wybranymi nawozami INSOL oraz odpowiednimi środkami ochrony roślin. Nawóz jest całkowicie
rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.
INSOL PK należy stosować w przypadku:
 Niskiej zasobności gleb w fosfor i potas
 Błędów w nawożeniu przedsiewnym fosforem i potasem
 Widocznych objawów niedoboru fosforu i potasu na roślinach
 Okresowego deficytu wody
 Dłuższych okresów chłodów, kiedy przyswajalność fosforu z gleby bardzo spada

Skład:


Fosfor (P2O5) 10,0%



Potas (K2O) 19,0%
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Dawki:
Wskazane jest stosowanie koncentratu INSOL PK łącznie z roztworem mocznika o stężeniu 3-5%.

ROŚLINA

Zboża

Rzepak
Buraki
Ziemniaki
Kukurydza
Jabłonie
Truskawki

Porzeczki, agrest

Maliny

Termin stosowania

Dawka
w l/ha

1. Jesienią, w październiku po wytworzeniu 3 liści

6-9

2. Wiosną 1-2 zabiegi od fazy krzewienia do kłoszenia

6-9

1. Po wytworzeniu 6 liścia

9

2. Wiosną od ruszenia wegetacji do kwitnienia

6-9

Od 6 liści do końca lipca

6-9

Od wytworzenia pędów bocznych do końca lipca

9

W fazie wykształcenia łodyg

9

1-2 opryski po kwitnieniu

9

Po ruszeniu wegetacji wiosennej

9

1. Przed kwitnieniem

6

2. Bezpośrednio po kwitnieniu

9

3. Dwa tygodnie po kwitnieniu

9

4. Po zbiorach

9

Po ruszeniu wegetacji wiosennej

9

Warzywa

W okresie intensywnego wzrostu oraz podczas wiązania owoców,
przyśpiesza dojrzewanie

Szkółki

1. Wczesną wiosną
2. We wrześniu w celu przyspieszenia zakończenia wzrostu

6-9

6-9

UWAGA: nie można łącznie stosować INSOL PK i siarczanu magnezu.

Źródło: http://www.ins.pulawy.pl/
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