MOCNY PAKIET SKŁADNIKÓW
Stosowanie nawozów przedsiewnie

Kiedy i jakie dawki nawozów są potrzebne roślinom

Osiąganie wysokich plonów jest współzależne z odpowiednim doborem
terminów stosowania nawozów. W przypadku upraw roślin ozimych
warto stosować nawozy makroelementowe już na etapie uprawy przedsiewnej. Wzbogacenie wierzchniej warstwy gleby w składniki pokarmowe już na wczesnym etapie wzrostu roślin wspomaga ich rozwój
stymulując do prawidłowego wzrostu i przejścia w stan spoczynku
zimowego. Intensyfikacji ulegają przemiany białkowe oraz produkcja
cukrów. Lepsze ukorzenienie roślin oraz wzmocnienie ścian komórkowych.

Najlepiej nawozy potasowe, fosforowe oraz magnezowo siarkowe zastosować w trakcie uprawek pożniwnych, stosując wówczas
50 – 75 % całkowitej planowanej dawki obliczonej w oparciu o
zasobność stanowiska (niższe dawki nawozów na glebach lekkich
i przepuszczalnych, wyższe dawki na glebach średnich i ciężkich).
Taką zasadę można przyjąć ogólnie w terminie od stosowania
przedsiewnego do nawożenia jesiennego (październik-listopad).
Uprawiając bardzo wysoko plonujące rośliny na glebach o wysokiej

Plonowanie rzepaku ozimego
w doświadczeniach łanowych

Plonowanie pszenicy ozimej
w doświadczeniach łanowych

60 % K₂O

Korn-Kali

60 % K₂O

5

8,5

4,75
4,5

4,5

4,5
4,05

4

3,5

8

Nawóz WE
Chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu 40 (+6+4+12,5)

Korn-Kali

8,35

4,7
Plon t/ha

Plon t/ha

4,55

8

7,9

7,8

7,55
7,5

7,3

7
2013

2014

2015
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K+S Polska sp. z o.o.

2013

2014

2015

*3-letnie doświadczenie w Wieszczyczynie 2013-2015, dawka potasu 120 kg *ha-1
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kulturze rolnej można zdecydować się na stosowanie nawozów
potasowych oraz fosforowych w 100 % jesienią. Cenną wskazówką
przy ustalaniu dawki oraz dalszej strategii nawożenia jest znajomość
stanowiska (rośliny przedplonowej, zasobności gleby, nawożenia
organicznego). Dzielenie dawki nawozów ma zarówno wady jak i
zalety, należy je rozpatrywać indywidualnie w każdym gospodarstwie, jednak wiosenną dawkę nawozów – uzupełniającą do jesiennej
przeprowadzany zdecydowanie najwcześniej jak jest to możliwe.

40 % K₂O rozpuszczalnego w wodzie tlenku potasu
6 % MgO rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezu
4 % Na₂O rozpuszczalnego w wodzie tlenku sodu (= 3 % Na)
12,5 % SO₃ rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki (= 5 % S)

NOWA WERSJA APLIKACJI:

KALI-TOOLBOX
Do pobrania bezpłatnie dla Apple iOS i Android

Z nową aplikacją KALI-TOOLBOX w łatwy i szybki sposób można zidentyfikować objawy niedoboru składników pokarmowych w zbożach, ziemniakach,
kukurydzy, rzepaku, burakach cukrowych i znaleźć przydatne informacje
na temat składników odżywczych dla roślin oraz skorzystać z kalkulatora
nawozowego a także zapoznać się z ofertą nawozów K+S KALI GmbH i
dobrać odpowiednie zalecenia nawozowe.
Nowej aplikacji KALI-TOOLBOX szukaj w Apple Store lub Google Play.
Pobierz i w łatwy sposób korzystaj z informacji!

Zalety nowej aplikacji
KALI-TOOLBOX:
• w łatwy i szybki sposób można zidentyfikować objawy niedoboru składników pokarmowych
• bezpośredni kontakt z regionalnym doradcą nawozowym
• wersja dostępna na smartfony i tablety

ABC rozpoznawania niedoborów
składników pokarmowych – to proste
z nową aplikacją KALI-TOOLBOX!
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