Oferta nawozowa firmy ANWIL:
CANWIL z siarką® to nawóz, który jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym
wypełniaczem anhydrytowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które zabezpieczają granule przed
zlepieniem. Ze względu na uniwersalny charakter nawozu można go stosować w uprawie wszystkich roślin
uprawnych (szczególnie rzepaku, kapusty, cebuli), na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach
kwaśnych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie (po wymieszaniu nawozu z glebą). Siarka zawarta
w CANWILU S zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na zawartość i jakość
białka w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w
glebie.
Skład nawozu:
-azot jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0%,
-siarka w przeliczeniu na S: 4,8%,
-wapń (w postaci siarczanu wapnia) w przeliczeniu na CaO: ok. 7,5%.

Pakowanie i transport:
Nawóz dostępny luzem lub w workach 50 kg i big bag 500 kg
Transport nawozu nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchych, wentylowanych budynkach magazynowych. Chronić przed wilgocią,
promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać pod wiatami i na
składowiskach.

Źródło: https://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/NawozyAzotowe/Strony/Canwil-S-z-siarka.aspx

CANWIL z magnezem®

uniwersalny nawóz azotowy, który jest mieszaniną azotanu amonu i

drobno zmielonego wypełniacza dolomitowego z dodatkiem substancji antyzbrylających, które
zabezpieczają granulki przed zlepianiem. Nawóz nadaje się do uprawy wszystkich roślin, na wszystkie
rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne, do stosowania przedsiewnego i pogłównego (po wymieszaniu z
glebą lub przed spodziewanymi opadami). Nawóz jest obojętny, niezakwaszający gleby i dobrze
rozpuszczalny w wodzie. Jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.

Skład nawozu:
-azot jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0%,
-magnez, w przeliczeniu na MgO: 4,0%,
-wapń (w postaci węglanu wapnia) w przeliczeniu na CaO wynosi około 6,5%.

Pakowanie i transport:
Nawóz dostępny luzem lub w workach 25 kg, 50 kg i big bag 500 kg
Transport nawozu nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchych, wentylowanych budynkach magazynowych. Chronić przed wilgocią,
promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać pod wiatami i na
składowiskach.
Nawóz posiada certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Źródło: https://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/NawozyAzotowe/Strony/Canwil-z-magnezem.aspx

Saletra amonowa® uniwersalny nawóz azotowy, nadająca się pod wszystkie rośliny uprawne i na
wszystkie rodzaje gleb. Nawóz zawiera azot w dwóch formach: azotanowej – szybko działającej i amonowej
– uwalnianej w dłuższym okresie. W swoim składzie zawiera również magnez. Nawóz dobrze rozpuszcza się
w wodzie, jest odporny na zbrylanie, jednorodna granulacja pozwala na równomierny wysiew.

Skład:
- azot jako suma azotu amonowego i azotanowego: 34,0%.

Pakowanie i transport:
Nawóz dostępny w workach 25 kg, 50 kg i big bag 500 kg
Transport nawozu nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchych, wentylowanych budynkach magazynowych. Chronić przed wilgocią,
promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać pod wiatami i na
składowiskach.
Nawóz posiada certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Źródło: https://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/NawozyAzotowe/Strony/Saletra-amonowa.aspx

