Korn-Kali® – Mocny pakiet składników

Wykorzystanie azotu zależy od odpowiednio przeprowadzonego nawożenia!

Bardzo intensywny okres prac żniwnych, następnie uprawek,
siewów i zabiegów ochroniarskich dobiega końca. Coraz więcej gospodarstw decyduje się na wykonanie analiz glebowych,
to najlepsze rozwiązanie by ograniczyć nawożenie przy jednoczesnym zachowaniu wysokich plonów. Próby pobierane
w okresie żniwnym dają dobry ogląd stanu zasobności gleb,
często jednak wyniki otrzymane po zasiewach nie mogły być
podstawą do ułożenia planu nawozowego. Okres spoczynku
roślin jest bardzo dobrym momentem na przeprowadzenie
regulacji zasobności stanowiska. Składniki pokarmowe zawarte w nawozach muszą się rozpuścić i przedostać w głąb
gleby, gdzie są magazynowane i czekają na pobranie przez
rośliny. Warto odpowiednio nawozić stanowisko tak by wraz z
ruszeniem wegetacji składniki pokarmowe były dostępne dla
roślin. Nowe przepisy silnie ograniczają stosowanie nawozów,
jednak nie we wszystkich przypadkach musimy czekać do 1
marca. Im wcześniej uzupełnimy składniki pokarmowe w glebie, w większym stopniu umożliwimy roślinom ich pobranie i
wykorzystanie.
Jakie nawozy można używać przez cały rok?
Ograniczenia wynikające z terminów stosowania nawozów dotyczą nawozów zawierających azot, bez względu czy są to nawozy
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pochodzenia naturalnego, organicznego czy mineralnego. Co z
nawozami takimi jak Korn-Kali czy ESTA Kieserit? Są to nawozy,
które nadal możemy stosować całorocznie przy zachowaniu
zasad dobrej praktyki rolnej. Można więc zastosować ESTA Kieserit w styczniu, bądź Korn-Kali w grudniu. Ponadto składniki
zawarte w tych nawozach nie rozhartowują roślin, działają na
zagęszczenie soku komórkowego roślin i usprawniają proces wymiany gazowej, co znacznie podnosi odporność na wymarzanie i
wysmalanie. W kontekście analiz glebowych, warto przeanalizować posiadane wyniki właśnie teraz i podjąć odpowiednie kroki.
W przypadku niedoborów potasu warto w najbliższym czasie
zastosować Korn-Kali, który wzbogaci glebę o cztery składniki
pokarmowe: potas, magnez, siarka i sód. Potas jest składnikiem
wolno przemieszczającym się w kompleksie sorpcyjnym także
nie istnieje ryzyko przemycia poza strefę ukorzenienia w okresie
zimowym. Magnez i siarka wspomogą pobranie azotu mineralnego oraz będą stymulować rozwój systemu korzeniowego.
Co na glebach lekkich?
Duża część kraju to gleby lekkie, jednak nawet tutaj nie należy
obawiać się wczesnego stosowania składników. Oczywiście
ryzyko wymycia jest tutaj większe niż na glebach ciężkich i w
przypadku ESTA Kieseritu lepiej nawożenie wykonać na początku lutego niż w grudniu, ale zastosowanie Korn-Kali nie podlega
praktycznie żadnym ograniczeniom. Warto pamiętać, że rośliny
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mogą cierpieć na brak azotu, warto by składniki kontrolujące
pobranie i wykorzystanie azotu zostały podane wcześniej. W
ten sposób jesteśmy w stanie pobudzić rośliny do korzystania
z glebowych zasobów azotu.

Nawóz WE
Chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu 40 (+6+4+12,5)
40 % K2O tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie
6 % MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
4 % Na2O tlenku sodu rozpuszczalnego w wodzie
12,5 % SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie
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Regulacja zasobności gleby jesienią

