Dystrybutor:

Nawozy dolistne z dodatkiem żelującym

Nawóz WE
Nawóz dolistny
z dodatkiem żelującym
AGRIPOWER Bobowate powinien być stosowany na każdej
plantacji roślin bobowatych. Kobalt i molibden wpływają
na gospodarkę azotem, w tym symbiozę roślin z bakteriami
brodawkowymi wiążącymi azot atmosferyczny. Obecność
potasu i magnezu wpływa korzystnie na budowę i procesy
fizjologiczne pędów i korzeni roślin. Magnez, miedź i żelazo
są niezbędne do biosyntezy chlorofilu, zwiększają efektywność fotosyntezy. Siarka, miedź, cynk i krzem zwiększają
odporność na patogeny i niekorzystne warunki siedliskowe.

Zawartość składników pokarmowych: m/m%
Bor (B) całkowity
Kobalt (Co) całkowity
Kobalt (Co) schelatowany przez EDTA
Miedź (Cu) całkowita
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) całkowite
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) całkowity
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo) całkowity
Cynk (Zn) całkowity
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

1,0%
0,06%
0,05%
1,2%
1,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
0,09%
2,4%
2,0%
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Nawóz WE
Nawóz dolistny
z dodatkiem żelującym
AGRIPOWER Oleiste jest nawozem mineralnym przeznaczonym do dokarmiania roślin na plantacjach o wysokim
potencjale plonowania, intensywnie nawożonych NPK oraz
do szybkiego usuwania niedoboru mikroskładników. Zawiera dużo boru – najważniejszego mikroskładnika dla roślin
oleistych, kapustowatych, a także buraka. Molibden, siarka
i magnez zwiększają efektywność nawożenia azotem. Mikroskładniki występujące we właściwej proporcji korzystnie wpływają na wzrost, zdrowotność i plonowanie roślin.
Krzem wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa odporność
roślin na choroby, stres abiotyczny, w tym termiczny oraz
poprawia jakość plonów.

Zawartość składników pokarmowych: m/m%
Bor (B) całkowity
Miedź (Cu) całkowita
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) całkowite
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) całkowity
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo) całkowity
Cynk (Zn) całkowity
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

2,3%
1,3%
1,3%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
0,09%
1,7%
1,6%
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AGRIPOWER Kukurydza przeznaczony jest do stosowania na wszystkich plantacjach kukurydzy, zwłaszcza w niskich temperaturach, w warunkach braku lub okresowego
nadmiaru wody w glebie i intensywnie nawożonych NPK.
Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego, usuwa
niedobór mikroskładników, głównie cynku, a także jest źródłem potasu, magnezu i siarki. Cynk reguluje gospodarkę
hormonalną, proces fotosyntezy, biosyntezę białek, wpływa
na zdrowotność roślin. Molibden, magnez i siarka poprawiają efektywność nawożenia azotem. Zawiera krzem, który
wpływa korzystnie na pobieranie składników pokarmowych,
zwłaszcza fosforu. Wzmacnia ściany komórkowe, zwiększa
odporność roślin na choroby i stres abiotyczny.

Zawartość składników pokarmowych: m/m%
Bor (B) całkowity
Miedź (Cu) całkowita
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) całkowite
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) całkowity
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo) całkowity
Cynk (Zn) całkowity
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

0,25%
1,3%
1,3%
2,2%
2,2%
2,0%
2,0%
0,05%
3,2%
2,9%

Nawóz WE
Nawóz dolistny
z dodatkiem żelującym
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AGRIPOWER Zboże przeznaczony jest do nawożenia zbóż
ozimych i jarych. Źródło łatwo przyswajalnych, dobrze zbilansowanych mikroskładników z dodatkiem krzemu oraz potasu, magnezu i siarki. Właściwa proporcja mikroelementów
jest gwarancją dobrego wykorzystanie makroskładników,
stymulacji wzrostu i rozwoju roślin oraz wysokich i dobrych
jakościowo plonów. Bogaty w miedź i mangan, najważniejsze
mikroelementy w żywieniu mineralnym zbóż, a także żelazo
i cynk. Krzem wzmacnia źdźbło, ogranicza wyleganie i infekcje roślin. Schelatowanie miedzi, żelaza, manganu i cynku
oraz obecność w składzie chemicznym środka zwilżającego
poprawiają nalistną aplikację. Dodatek żelujący wydłuża
retencję nawozu na liściu, zwiększa przyswajalność składników nawozowych i efektywność ich działania.

Nawóz WE
Nawóz dolistny
z dodatkiem żelującym

Zawartość składników pokarmowych: m/m%
Bor (B) całkowity
Miedź (Cu) całkowita
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) całkowite
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) całkowity
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo) całkowity
Cynk (Zn) całkowity
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

0,25%
1,5%
1,5%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%
0,04%
2,2%
2,1%
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AGRIPOWER Micro przeznaczony jest do stosowania
na każdej plantacji roślin rolniczych, warzywnych i w sadach.
Na glebach mało zasobnych zapobiega niedoborom mikroelementów u roślin. Na plantacjach wysokoprodukcyjnych,
intensywnie nawożonych NPK, jest źródłem łatwo dostępnych mikroskładników. Regulują one procesy fizjologiczne
i zwiększają plonowanie roślin, wpływają korzystnie na
jakość plonów. Miedź i żelazo są niezbędne do biosyntezy
chlorofilu, zwiększają efektywność fotosyntezy. Mangan
reguluje oddychanie, fotosyntezę i przemiany związków
organicznych. Molibden i kobalt odpowiadają za gospodarkę azotem, w tym aktywność bakterii brodawkowych.
Cynk uczestniczy w gospodarce fitohormonalnej, a bor
w kwitnieniu i owocowaniu roślin. Krzem wzmacnia ściany
komórkowe, zwiększa odporność na wyleganie, choroby
i stres abiotyczny.

Nawóz WE
Nawóz dolistny
z dodatkiem żelującym

Zawartość składników pokarmowych: m/m%
Bor (B) całkowity
Kobalt (Co) całkowity
Kobalt (Co) schelatowany przez EDTA
Miedź (Cu) całkowita
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) całkowite
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) całkowity
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo) całkowity
Cynk (Zn) całkowity
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

0,5%
0,05%
0,05%
1,5%
1,5%
2,7%
2,7%
2,0%
1,9%
0,04%
2,0%
1,8%
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AGRIPOWER NPK+Micro przeznaczony jest do stosowania
na każdej plantacji roślin rolniczych, warzywnych i w sadach,
zwłaszcza w warunkach utrudnionego odżywiania korzeniowego. Na plantacjach wysokoprodukcyjnych, intensywnie
nawożonych doglebowo, jest dodatkowym źródłem wszystkich niezbędnych makro- i mikroskładników we właściwej
dla roślin proporcji. Łagodzi skutki niekorzystnego wpływu
na rośliny: niskich i wysokich temperatur, niedoboru i nadmiaru wody, występowania chorób i szkodników, intensywnej chemicznej ochrony roślin. Azot i inne makroskładniki
intensyfikują wzrost roślin, mikroskładniki regulują procesy
fizjologiczne. Nawóz pozwala uzyskać wysokie plony o bardzo dobrej jakości.

Nawóz WE
Nawóz dolistny
z dodatkiem żelującym

Zawartość składników pokarmowych: m/m%
Azot (N) azotanowy
Azot (N) amidowy
Azot (N) całkowity
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
Tlenek magnezu (MgO)
Trójtlenek siarki (SO3)
Bor (B) całkowity
Kobalt (Co) całkowity
Kobalt (Co) schelatowany przez EDTA
Miedź (Cu) całkowita
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) całkowite
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) całkowity
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo) całkowity
Cynk (Zn) całkowity
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

1,9%
12,8%
14,7%
15,0%
15,1%
6,8%
13,0%
0,039%
0,003%
0,003%
0,110%
0,110%
0,250%
0,250%
0,200%
0,200%
0,003%
0,150%
0,150%
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