Charakterystyka produktu
RSM® jest wysokoskoncentrowanym nawozem azotowym w formie wodnego roztworu saletrzano-mocz-

nikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. W zależności od zawartości azotu
całkowitego dostępne są trzy rodzaje roztworu: 28% N, 30% N oraz 32% N, różniące się zawartością
azotu, gęstością oraz temperaturą krystalizacji.
RSM® 28

RSM® 30

RSM® 32

Zawartość azotu całkowitego

28%

30%

32%

Zawartość sumy azotu amonowego i azotanowego

14%

15%

16%

Zawartość azotu amidowego

dopełnienie

dopełnienie

dopełnienie

Gęstość w temperaturze 20°C

1,28±0,01 kg/dm3

1,30±0,01 kg/dm3

1,32±0,01 kg/dm3

Temperatura krystalizacji

- 17°C

- 9°C

0°C

pH roztworu w granicach

7±0,5

7±0,5

7±0,5

0,5%

0,5%

0,5%

Zawartość biuretu, nie więcej niż

RSM® produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY jest wyrobem o wysokiej jakości. Spełnia w pełnym
zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 r. w sprawie nawozów. Puławski RSM 32% N posiada Certyfikat
Zgodności (NAWÓZ WE) wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz znak jakości „Q”.
Zalety RSM®
Zawiera trzy formy azotu w korzystnych proporcjach.
Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
Szybkie i długotrwałe działanie.
Do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzenie nawozu.
Wykazuje wysoką skuteczność nawożenia w okresach suszy.
Relatywnie niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

Roślina

Dawka
Termin stosowania
nawozu l/ha (Oprac.: doc. dr hab. Janusz Igras - IUNG-PIB Puławy)
30%

Zboża
ozime

150-500

wiosną
przed
ruszeniem
wegetacji,

30%

w fazie
krzewienia

20%

w fazie
strzelania
w źdźbło

30%

Zboża jare

150-450

40% w fazie krzewienia

w fazie
strzelania
w źdźbło

Kukurydza

160-580

20% przedsiewnie

do fazy
4 liścia

Rzepak
ozimy

Burak
cukrowy

150-600

160-600

20%

przedsiewnie

20%

do fazy
4 liścia

40%

30%

do stadium
wydłużania
pędów

40%

20% przedsiewnie

do stanu
7 liścia

20% przed sadzeniem

w fazie
rozwoju
liści

40%

20%

przed
kłoszeniem

30%

przed
kłoszeniem

40%

do zwarcia
międzyrzędzi

30%

w fazie
pąkowania

40%

do zwarcia
międzyrzędzi

40%

Ziemniak

150-500

Trawy
w uprawie
polowej

150-550

40% wiosną przed ruszeniem wegetacji,
30% po 1-szym pokosie/ wypasie,
30% po drugim pokosie/wypasie.

Użytki
zielone

150-550

40% wiosną przed ruszeniem wegetacji,
30% po 1-szym pokosie/wypasie,
30% po drugim pokosie /wypasie.

do zwarcia
międzyrzędzi





5

6

Charakterystyka nawozów
PULASKA® jest płynnym nawozem azotowym z dodatkiem siarki, otrzymanym przez zmieszanie
roztworów mocznika i siarczanu amonu. Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej)
oraz siarkę w formie siarczanowej, łatwo przyswajalnej przez rośliny uprawne.
RSM®S jest płynnym nawozem azotowym z dodatkiem siarki, otrzymanym na bazie RSM® i roztworu
mocznika z siarczanem amonu. Zawiera azot w trzech formach (amonowej, azotanowej i amidowej)
oraz siarkę w formie siarczanowej, łatwo przyswajalnej przez rośliny uprawne. RSM®S powstaje poprzez zmieszanie RSM® 32N z nawozem PULASKA® w stosunku 1 : 1.
PULASKA®

RSM®S

Zawartość azotu całkowitego

20% (±0,6)

26% (±0,6)

Zawartość sumy azotu amonowego

5,3% (±0,6)

6,6% (±0,6)

dopełnienie

15,2% (±0,6)

-

dopełnienie

6% (±0,36), 15% w przeliczeniu SO3

3% (±0,36) , 7,5% w przeliczeniu SO3

ok. 1,25 kg/dm3

ok. 1,28 kg/dm3

2°C

- 7°C

0,38%

0,5%

Zawartość azotu amidowego
Zawartość azotu azotanowego
Zawartość siarki
Gęstość w temperaturze 20°C
Temperatura początku krystalizacji
Zawartość biuretu, nie więcej niż

PULASKA® i RSM®S produkowane przez Grupę Azoty PUŁAWY są wyrobami o wysokiej jakości i
w pełnym zakresie spełniają wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 r. w sprawie nawozów.
Zalety płynnych nawozów azotowych z dodatkiem siarki
Posiadają w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej
Doskonałe dla roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę
Wyjątkowo przydatne na glebach o niskiej zawartości siarki
Zawierają różne formy azotu w korzystnych proporcjach
Dzięki zawartości siarki zwiększają pobieranie oraz wykorzystywanie przez rośliny
azotu zawartego w nawozie
Szybkie i długotrwałe działanie
Do nawożenia przedsiewnego i pogłównego
Wykazują wysoką skuteczność w okresach niedoborów wilgoci w glebie
Płynna forma przyśpiesza przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny
Oprysk lub rozlew umożliwia bardzo równomierne rozprowadzenie nawozu
na powierzchni pola

