
Produkt:

Saletrzak 27 Standard Plus®
Producent: Grupa Azoty S.A.

Opis produktu:

Nawóz granulowany o zabarwieniu ceglasto pomarańczowym. Granule o wymiarach 0,6 ÷ 4 mm stanowią nie
mniej  niż  94%  masy.  Zawiera  27%  azotu  całkowitego  (w tym 13,5%  w  formie  saletrzanej  i  13,5%  w  formie
amonowej), 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na CaO, 4% magnezu całkowitego w przeliczeniu
na MgO oraz dodatkowo max 0,3 ÷ 0,5% żelaza w postaci siarczanu żelaza.

Przeznaczenie i stosowanie:

Saletrzak 27 standard plus może być stosowany  pod wszystkie  rośliny uprawne:  zboża ozime i  jare,  rośliny
przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do
lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, najlepiej gdy po wysianiu jest wymieszany z
glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę
lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrzak 27 standard plus można mieszać
bezpośrednio  przed  rozsiewem z  Polidapem®,  Polifoskami®,  Polimagiem®  S  oraz  z  solą  potasową,  pod
warunkiem, że nawozy są suche. 

Korzyści zastosowania:

Saletrzak 27 standard plus zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz
szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny,
wpływa na dobre ukorzenienie roślin,  wspomaga pobieranie fosforu i  ogranicza nadmierne pobieranie potasu.
Zawartość  szybko  działającej  saletrzanej  formy  azotu  przyspiesza  wegetację  roślin krótko  po  zastosowaniu
nawozu,  czyli  wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji  stosowany
przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Szczególnie we wczesnych
fazach rozwojowych, gdy rośliny są płytko ukorzenione, bardzo dobrze reagują na dodatek wapnia i magnezu.    
 

Pakowanie i transport:

 Saletrzak 27 standard plus jest pakowany:
- w worki polietylenowe z nadrukiem - po 25 lub 50 kg ± 1%,
w elastyczne kontenery (big-bagi) – po 500 lub pond 500 kg ± 1%,
luzem.

Podczas transportu produkt zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim 
nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi. 
Nawóz nie podlega przepisom RID i ADR.
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Przechowywanie:

Saletrzak 27 standard plus  należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym
podłożu, izolującym od wilgoci.
Nawóz należy zabezpieczyć przed:

 działaniem wody i opadów atmosferycznych,
 bezpośrednim nasłonecznieniem,
 mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
 nagrzewaniem powyżej 300C. 

Środki ostrożności:

Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W
razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą
ilością wody. 

Źródło: https://nawozy.eu/nawozy/azotowe/saletrzak-27-standard-plus.html
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