Nitrogen Plus

Hnojivo ES so stimulačným účinkom
Dusíkaté hnojivo s obsahom železa (Fe)
Obsahuje mikroelementy: Fe, B, Mn, Mo, Mg, Cu, Zn

Charakteristika
Hnojivá spoločnosti Best Green Technologies sú
inovatívne výrobky, založené na unikátnej technológii
ich spracovania a výroby.
V procese extrakcie humínových zložiek z fosílnych
materiálov s vysokým stupňom humifikácie sa využíva
alginát draselný. Táto má mimoriadne silnú kapacitu
vytvárania väzieb so živinami (makro a mikroprvkami),
ktoré sa do jednotlivých výrobkov pridávajú v
priebehu výrobného procesu. Jej ďalšou výhodou je
výrazne vyšší účinok extrakcie humínových zložiek, čo
sa prejaví v zosilnení ich biologickej aktivity.

NITROGEN Plus je dusíkaté hnojivo s obsahom
železa. Je výsledkom rozsiahleho výskumu a
množstva overovaní v laboratórnych a poľných
podmienkach, uskutočnených v rôznych klimatických oblastiach, na rôznych plodinách a v
rôznych pedo-environmentálnych podmienkach.
Jeho asimilácia rastlinou je v porovnaní s
tradičnými minerálnymi hnojivami mimoriadne
rýchla, čo umožňuje zvýšiť účinok hnojenia
dusíkom a ďalšími živinami a zároveň stimuláciu
celej rastliny.
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NITROGEN Plus je kvapalné hnojivo, ktoré umožňuje:
• Zlepšiť vegetatívny vývoj rastlín;
• Zvýšiť obsah bielkovín a ďalších kvalitatívnych parametrov zrna, resp.
pestovaných plodín;
• Zlepšiť reprodukčné procesy rastlín;
• Podporiť biochemickú aktivitu rastlín;
• Podporiť vývoj silného koreňového sytému a aktivitu prospešných pôdnych
mikroorganizmov (v prípadoch aplikácie do pôdy)

Dávkovanie a aplikácia

NITROGEN Plus aplikujeme postrekom na listy rastlín alebo do pôdy cez
závlahový systém, resp. vo forme zálievky.
PLODINA

Obilniny (pšenica, jačmeň)
Kukurica

FOLIÁRNA APLIKÁCIA

3 – 4 kg/ha BBCH 21 - 49

APLIKÁCIA DO PÔDY

3 – 6 kg/ha BBCH 14 - 18

Repka olejná

3 – 4 kg/ha BBCH 31 - 57

Slnečnica

3 – 4 kg/ha BBCH 14 - 18

Cukrová repa

3 – 4 kg/ha BBCH 12 - 17

Vinič

3 – 5 kg/ha (BBCH 19 + )

Poľná zelenina
Ovocie a ovocné stromy

3 – 6 kg/ha (15 dní po priesadbe)

Trávniky a okrasné rastliny
Sadenice / priesady

20 – 25 kg/ha

3 – 5 kg/ha (BBCH 15 +)

4 – 6 kg/ha (každých 15

20 – 25 kg/ha

2 – 2,5 g/liter vody

Chemické zloženie
Celkový obsah dusíka (N)

18%

Železo (Fe), rozpustné vo vode

0,2%

Močovinový dusík (N)

Netto hmotnosť: 20 kg
Špecifická hmotnosť: 1 liter = 1,1 Kg

18%
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