Nahraďte 100 kg čistých živín
dusíka na 1 ha v dnešnej
trhovej cene cez 200 €/ha
bakteriálnou výživou PHYLAZONIT
a listovou výživou
od AGROTRADE GROUP
v cene minimálne 50 €/ha.

Ponuka listovej výživy –
najlepšia cena
k obsahu živín na trhu

Kvapalné vysokoenergetické NPK hnojivo s vyšším obsahom
mikroživín, humínových látok (26 g), sacharidu, fruktozy,
organických kyselín (kys. askorbová, salicylová, jantarová,
jablčná a vínna) a stimulátorom rastu.
Aplikácia: 2 – 6 lit/ha, 1 – 2x za vegetáciu
AT - Energia Humín g/lit:

Uvoľnite naviac z vašej pôdy fosfor
a iné živiny v hodnote 50 – 100 €/ha.
Zlepšite zdravotný stav vašich porastov
a ušetrite ďalšie eurá
pri aplikácii fungicídov a insekticídov.

N 110
Cu 0,63

P 43
Zn 0,45

K 96
B 2,90

Fe 0,37
Mo 0,24

Mn 0,83
Ti 0,04

Dusíkaté hnojivo v amidickej forme NH2 s vysokým obsahom
síry, horčíka, mikroprvkov.
Aplikácia: 20 – 60 lit/ha, celovegetačná dávka pre všetky
bežne pestované plodiny je 30 – 150 lit/ha.

AT - Úroda g/lit:
N 184
Cu 0,105

Mg 10
Zn 0,105

S 14
B 0,11

Fe 0,06
Mo 0,06

Mn 0,105

Horečnaté hnojivo s vysokým obsahom síry a stopových prvkov.
Aplikácia: 2 – 3 lit/ha, alebo s DAM-om 4 - 6 lit/ha.
AT - MIKRO g/lit:

ROZKLAD RASTLINNÝCH ZVYŠKOV,
OČKOVANIE PÔDY, REGENERÁCIA PÔDY
zvyšuje úrodu a je úplne BIO (certifikácia aj do ekologického hospodárenia);
vylepšuje zloženie pôdy a hospodárenie s vodou, vzduchom a teplom;
znižuje potrebu ťažnej sily, a tým aj spotrebu pohonných látok; rozkladá
zvyšky rastlín (vytvára organické látky); zvyšuje podiel humusu a udržuje
pH hladinu v pôde; umožňuje, aby rastliny absorbovali viazaný fosfor,
draslík a mikro zložky, ktoré sa nachádzajú v pôde; znižuje možnosť
usadzovania húb, choroboplodných zárodkov a škodcov v pôde; vďaka
fixácii vzušného N zabezpečuje “bezplatný” zdroj N (až do 10 kg čistých
živín na 1l prípravku)
; napomáha rýchlejšiemu a rovnomernejšiemu
klíčeniu; podporuje rast objemnejších a hlboko rastúcich koreňov; znižuje
absorbciu toxických látok a nemá žiadne škodlivé účinky

Informujte sa aj o možnostiach úpravy pH väčších pôd profesionálnym
vápnením na kľúč
od AGROTRADE GROUP

Mg 45,1
Zn 2,1

S 59
B 2,2

Fe 1,2
Mo 0,24

Mn 2,1
Ti 0,04

Cu 2,1

