Best Starter Maximum C+
HNOJIVO ES - NPK hnojivo 7-25-6
obsahuje bór (B), mangán (Mn) a zinok (Zn)

Charakteristika
Produkty vyrábané spoločnosťou Best Green
Technologies patria do skupiny inovatívnych hnojív
“Humofolátov”, ktorých výroba podlieha procesu
s medzinárodným patentom. Hlavnou črtou tohto
technologicky vyspelého procesu a formulácie je
použitie surovín s najvyšším stupňom čistoty, ktoré sú
garanciou dosahovania vynikajúcich výsledkov v
krátkom časovom období a v akýchkoľvek
pôdno-klimatických podmienkach. Best Starter
Maximum C+ je hnojivo NPK 7-25-6 vo forme
mikrogranulátu, s obsahom bóru, mangánu a zinku,
určené na aplikáciu do pôdy. Best Starter Maximum
umožňuje významne podporiť rozvoj podzemných a
nadzemných častí rastlín v skorých štádiách
vegetácie a následne v období ďalších 5 – 6

mesiacov, vďaka postupnému a vyrovnanému
uvoľňovaniu živín. Takisto umožňuje racionalizovať
hnojenie, znížiť štandardné dávky živín na hektár,
zabrániť retrogradácii fosforu a minimalizovať únik
dusíka do prostredia. Všetky tieto vlastnosti v praxi
znamenajú možnosť výrazne ponížiť aplikáciu živín
v porovnaní s konvenčnými technikami.
Best Starter Maximum C+ zlepšuje fyzikálne,
chemické a biologické vlastnosti pôd a
vytvára lepšie predpoklady pre monokultúrne
pestovanie plodín.
Mikroprvky ako bór (B), mangán (Mn) a zinok (Zn),
obsiahnuté v tomto hnojive, podporujú vývoj plodín
a absorpciu makroprvkov v kritických obdobiach.
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*pôvod leonarditu: Severná Dakota (USA)
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Best Starter Maximum C+

Je hnojivo vo forme mikrogranulátu, ktoré aplikujeme pri sejbe / výsadbe alebo
presádzaní jednoročných a viacročných rastlín. Ideálne je umiestniť ho do
výsevných riadkov, čo najbližšie k osivu (cca. 2-3 cm).

Dávkovanie a spôsob použitia:
PLODINA

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Pšenica, Jačmeň, Kukurica, Repka olejná, Slnečnica, Sója, Cukrová repa, Mak

25-30 kg/Ha

Paradajky, Tabak

30-45 kg/Ha

Jahody

40-60 kg/Ha

Strukoviny, Zemiaky

40-60 kg/Ha

Okrasné rastliny

30-60 kg/Ha

Pestovateľské škôlky

70-90 kg/Ha

Rastliny pestované v skleníkoch

90-120 kg/Ha

Vinič, Ovocné porasty, Chmel

50-80 kg/Ha

Trávniky

20-30 gr/m2

Príprava substrátov

3-4 kg/m3

Chemické zloženie
Celkový obsah dusíka (N)

7%

Amónny dusík (N)

7%

Oxid draselný (K2O)

rozpustný vo vode

Celkový obsah bóru (B)

0,3%
0,3%

Oxid fosforečný (P2O5)

25%

Celkový obsah mangánu (Mn)

Oxid fosforečný (P2O5)

25%

Celkový obsah zinku (Zn)

rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vode
rozpustný vo vode

6%

1%

Granulometria: 0,5 - 1,2 mm

Výrobca: Best Green Technologies S.r.l. Via Germanico,101 - 00192 Rím (TALIANSKO)
Dovozca do SR: PARTNER-vetagro, s.r.o. - Cesta na Senec 2/A - 82104 Bratislava Tel: 02/55571355 - Email: vetagro@vetagro.sk

