
SALETRA WAPNIOWO-AMONOWA CANLIT 
(27%N) 

 

Produkowana przez AB “Achema” saletra wapniowo-amonowa (CAN) jest przeznaczona do 

nawożenia szerokiej gamy roślin: zbóż, buraków cukrowych i pastewnych, lnu, pastwisk, rzepaku, 

warzyw, krzewów i drzew owocowych. Jest to nawóz azotowy uzupełniony wapniem i magnezem. 

Obecnie znaczenie magnezu i wapnia, szczególnie dla sadownictwa, jest ogromne. Uprawianie 

tzw. sadów niskopiennych przy intensywnym cięciu koron drzew owocowych i większych owocach 

wymaga większego nawożenia wapniem i magnezem. Częstym objawem niedoboru wapnia w 

przypadku jabłek jest podatność na uszkodzenia mechaniczne oraz brak odporności podczas 

przechowywania. Wymagania dotyczące uprawy warzyw to m.in. uregulowany odczyn gleby, który 

nie powinien być niższy niż pH 6,0. Jest to szczególnie ważne przy uprawie kapusty, kalafiora, 

cebuli, fasoli, sałaty. Równie ważną rolę pełni wapń przy uprawie warzyw pod osłonami – przy 

wysokiej temperaturze i pochmurnej pogodzie, wegetatywne części roślin intensywnie rosną słabo 

przyswajając wapno. Efektem tego jest zbytni rozrost łodyg i innych części roślin, które często pną 

się na podłożu nie mogąc utrzymać owoców. Owocom truskawek i poziomek wapń zapewnia 

jędrność. Tak więc najważniejszym środkiem pokarmowym roślin zawierającym elementy wapnia 

oraz magnezu jest saletra wapniowo-amonowa. 

CAN – to nawóz granulowany. Średnia wielkość granuli 3,4-3,8 mm. Taka wielkość i natężenie 

granuli (nie mniej niż 35N/granula) zapewnia łatwość i precyzję wysiewu stosując siewnik oraz 

umożliwia zachowanie niezmienionych podstawowych cech podczas transportu i magazynowania. 

Dzięki odpowiednim cechom mechanicznym oraz uzupełnieniu dodatkami pokarmowymi, saletra 

wapniowo- amonowa pozostaje efektywna przez cały rok. Zapakowany i przechowywany w 

warunkach wewnętrznych nawóz nie zmienia swoich właściwości, dzięki czemu jest on przydatny 

do użycia nawet przez okres 3 lat. 

Skład:  azot całkowity (N) – 27% (w formie amonowej (N-NH ) – 13,5% i azotanowej (N – NO ) – 

13,5%), magnez (MgO) – 4,0%, wapń (CaO) – 6,0%. 

Efekt nawożenia: nawóz nie jest kwaśny pod względem fizjologicznym, nie powoduje zaburzeń 

fizjologicznych roślin w przypadku stosowania w większych dawkach lub blisko roślin. Rośliny są 

zasilone nie tylko azotem, lecz również magnezem i wapniem, których szczególny niedobór 

stwierdza się w przypadku gleb lekkich i kwaśnych. Stosując saletrę wapniowo-amonową uzyskuje 

się większą powierzchnie liści z wyraźną, zieloną barwą, 5-20% większy i bardziej jakościowy plon. 

Opakowania: pudełka kartonowe 1kg, worki polietylenowe 4kg, worki polipropilenowe 10kg, 25kg, 

50kg, 500kg oraz luzem (t). 



SPOSÓB STOSOWANIA  

Rośliny Termin stosowania 

Zalecane 
dawki 

nawożenia 
kg/ar 

Warzywa:   

Kapusta głowiasta i 
kalafior Przed sadzeniem 3,5 

 

Przy wykształceniu 4-6 liści oraz przed tworzeniem 
się główek czy kwiatostanów 1,5 

Marchew, pietruszka, 
burak ćwikłowy Przed wysiewem 3,5 

 Przy wykształceniu 4-6 liści 1,5 

Cebula i czosnek Przed sadzeniem rozsady 2,4 

 Dojrzały szczypior przed tworzeniem się cebulek 1,5 

Pory i selery Przed sadzeniem rozsady 3,9 

 Przy wykształceniu 3-4 liści 2,4 

Sałata Przed sadzeniem rozsady 3,8 

Ogórki Przed wysiewem gruntu 3,5 

 W początkowej fazie kwitnienia 1,8 

 Przed sadzeniem pod osłonami 3,5 

 Podczas kwitnienia, raz na tydzień 0,5 

Pomidory Przed wysiewem gruntu 3,7 

 W początkowej fazie kwitnienia 2,0 

 Przed sadzeniem pod osłonami 3,7 

 Podczas kwitnienia, raz na tydzień 0,7 

Truskawki Przed sadzeniem 0,8 

 

Wiosną w początkowej fazie wegetacji oraz podczas 
kwitnienia 1,0 

Rośliny okopowe:   

Ziemniaki Przed sadzeniem 3,0-3,3 

 Po wzejściu 1,5 

Drzewa i krzewy 
owocowe:   

Porzeczka, agrest 
Wczesną wiosną w pierwszym i drugim roku po 
posadzeniu 1,5 

 Następne lata 2,5 

Śliwy, wiśnie 
Wczesną wiosną w pierwszym i drugim roku po 
posadzeniu 1,9 



 Następne lata 2,9 

Jabłonie, grusze 
Wczesną wiosną w pierwszym i drugim roku po 
posadzeniu 2,2 

 Następne lata 3,2 

 Po wzejściu 1,5 

Zboża:   

Pszenica ozima i żyto Przed wysiewem 100 

 Wiosną po ruszeniu wegetacji 200-300 

 W fazie strzelania w źdzbło 150-200 

Jęczmień Przed wysiewem 200-300 

 W fazie krzewienia i strzelania w źdźbło 100-150 

Mieszanka zbożowa Przed wysiewem 150-200 

 Na zieloną masę 250-300 

Rośliny okopowe:   

Burak pastewny Przed wysiewem 400-500 

 Po wykształceniu 6-8 liści 150-220 

Burak cukrowy Przed wysiewem 400 

 Po wykształceniu 6-8 liści 170 

Ziemniaki Przed sadzeniem 300-330 

 Po wzejściu 150 

Łąki i pastwiska Wiosną 200-250 

 Po pokosach 150 

Rzepak:   

Rzepak ozimy Przed wysiewem  100-130 

 Wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji  350-400 

 W początkowej fazie pąkowania  100-150 

Rzepak jary Przed wysiewem  300-350 

 W początkowej fazie pąkowania  100-150 

Len Przed wysiewem  100-150 

Warzywa:   

Kapusta głowiasta, 
kalafior Przed siewem 350 

 

Przy wykształceniu 4-6 liści, przed tworzeniem się 
główek lub kwiatostanów 150 

Marchew, pietruszka, 
burak ćwikłowy Przed wysiewem 350 

 Przy wykształceniu 4-6 liści 150 



Ogórki Przed wysiewem do gruntu 350 

 W początkowej fazie kwitnienia 180 

 Przed sadzeniem pod osłonami 350 

 Podczas wzrostu raz na tydzień 50 

Pomidory Przed wysiewem do gruntu 370 

 W początkowej fazie kwitnienia 200 

 Przed sadzeniem pod osłonami 370 

 Podczas wzrostu raz na tydzień 70 

Truskawki Przed sadzeniem 80 

 Wiosną po ruszeniu wegetacji i podczas kwitnienia 100 

Drzewa i krzewy 
owocowe:   

Porzeczka i agrest 
Wczesną wiosną w pierwszym i drugim roku po 
posadzeniu 150 

 W kolejnych latach 250 

Śliwy, wiśnie 
Wczesną wiosną w pierwszym i drugim roku po 
posadzeniu 190 

 W kolejnych latach 290 

Jabłonie, grusze 
Wczesną wiosną w pierwszym i drugim roku po 
posadzeniu 220 

 W kolejnych latach 320 

Uwagi: 

1. Dawki nawożenia podano w ilościach orientacyjnych. Dawki powinny być korygowane w zależności od zawartości 

azotu w glebie, planowanego plonu, odmiany roślin. 

2. W przypadku gdy podczas zasadniczego nawożenia rośliny były zasilone kompleksowym nawozem 

zawierającym azot, saletra wapniowo amonowa powinna być użyta podczas okresu wegetacji roślin. 

3. Łyżka stołowa zawiera 24-27g, pudełko od zapałek ~ 20g, szklanka 200ml ~200g saletry wapniowo-amonowej. 

 


