
Nowy typ organiczno-mineralnego nawozu azotowego o kontro-
lowanym uwalnianiu składników pokarmowych. Zawiera
unikalne połączenie dwóch form azotu: aminowej i amidowej 
oraz węgla organicznego. Stopniowe uwalnianie azotu z nawozu 

jest kontrolowane przez warunki środowiskowe i wymagania roślin uprawnych, co zwiększa 
wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin i minimalizuje straty azotu. Organiczne formy 
węgla stymulują aktywność mikrobiologiczną gleby, dzięki czemu wzrasta jej produktywność.

Poprawia plonowanie oraz jakość płodów rolnych

W jednorazowej aplikacji zaopatruje rośliny w azot 
na cały cykl wegetacyjny

Uwalnia azot w sposób kontrolowany, 
zgodny z wymaganiami roślin

Zapewnia zrównoważony wzrost i rozwój roślin

Aktywuje biologiczne funkcje gleby

Stosowanie Azoslow zmniejsza uszkodzenia 
mechaniczne łanu oraz minimalizuje straty azotu

KORZYŚCI

OPAKOWANIA: 25 kg, 500 kg
FORMA: pelet - Ø 4 mm

500 
KG

25 
KG

Unikalne połączenie azotu i węgla

Wyższa efektywność nawożenia

50%

Skład

Całkowity azot (N)  29%

 Azot aminowy (N) 5%
 Azot amidowy (N) 24%

Węgiel organiczny (C)  18%

Materia organiczna  31%

ORGANICZNO-MINERALNY NAWÓZ AZOTOWY
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Jednorazowa aplikacja

Kontrolowane uwalnianie azotu

Więcej informacji: www.naturalcrop.com

Dystrybutor

Wyłączny Importer: ©NaturalCrop Poland Sp. z o.o.; Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa

Przedstawiciel Regionalny NaturalCrop®

ziałanie  
 ureazy, co zapobiega szybkiej mineralizacji mocznika. W efekcie azot jest uwalniany zgodnie z wymaganiami  pokarmowymi roślin.

Porównanie krzywych tempa mineralizacji azotu z różnych typów nawozów.

* W celu ustalenia odpowiedniej dawki nawozu należy wziąć pod uwagę zawartość azotu mineralnego i próchnicy w glebie, przedplon, stosowane nawozy 
 organiczne, skład granulometryczny gleby, przewidywany przebieg warunków termiczno-wilgotnościowych w sezonie, przeznaczenie u

Nawóz Azoslow można również stosować w połączeniu z nawożeniem mineralnym, w dzielonych dawkach: przed siewem 300 kg Azoslow 
(co odpowiada 90 kg N) oraz pogłównie azot mineralny celem uzupełnienia dawki N.

prawy.

Orientacyjne dawki i terminy stosowania.
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Liczba dni

Kukurydza

Ziemniaki

Przed siewem

Przed wysadzaniem

300 - 500 kg

300 - 500 kg

meweis dezrPWarzywa korzeniowe 300 - 400 kg

meweis/meinazdasyw dezrPWarzywa kapustne 300 - 500 kg

meinazdasyw/meweis dezrPWarzywa cebulowe 300 - 400 kg

meweis dezrPyworkuc karuB 300 - 500 kg

Uprawa Dawka kg/ha* Termin aplikacji

AGROGEL**

Nawóz z syntetycznym 

Mocznik

Obornik kurzy
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