MAKROELEMENTY

g/l

Specjalny, płynny nawóz wspomagający intensywny

Azot (N)

60

wzrost oraz prawidłowy rozwój roślin do stosowania

Potas (K2O)

25

w uprawach zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz warzyw

MIKROELEMENTY

g/l

Miedź (Cu)

7,4

Mangan (Mn)

13,5

Cynk (Zn) w formie AAC

73,8

Route Extreme zawiera wysoką zawartość cynku w postaci acetatu amonowego, który jest substratem do syntezy auksyn, odpowiedzialnych m.in. za wzrost korzenia. Zastosowany w okresach aktywnego wzrostu
roślin wyraźnie poprawia rozwój systemu korzeniowego.

Gęstość 1,23 kg/l, pH 6,2

Route Extreme jest przyswajalny zarówno przez korzenie,
jak i liście. Płynna formulacja ułatwia wykonanie zabiegu.
Dzięki syntezie naturalnego hormonu - auksyny oraz zawartości makro- i mikroelementów, rozwój rośliny jest prawidłowy nawet w przypadku niesprzyjających warunków
atmosferycznych i stresów środowiskowych.
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60 g/l N + 25 g/l K2O + 7,4 g/l Cu
+ 13,5 g/l Mn + 73,80 g/l Zn w formie AAC
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Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
tel. 61 8429466

www.agrii.pl
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Kluczowe zalety
wysoka zawartość cynku w unikalnej formie AAC
skład wzbogacony o makro- i mikroelementy
wygodna, płynna formulacja
łatwa aplikacja
możliwość wykonania zabiegu doglebowego lub
nalistnego

Najważniejsze korzyści
intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego
lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
prawidłowy wzrost rośliny
większa mrozoodporność
większa odporność na stresy abiotyczne

Dawki i terminy stosowania
Uprawa

Dawka l/ha

Liczba zabiegów i terminy stosowania

Zboża

0,8 – 1

1 zabieg: od fazy 3 liści do połowy fazy krzewienia

Rzepak ozimy

0,8 – 1

1 zabieg: w fazie 2 – 6 liści

Buraki cukrowe

1,8

1 zabieg: w fazie 4 – 6 liści

Kukurydza

1,2

1 zabieg: w fazie 4 – 6 liści właściwych

Ziemniaki

1,5

1 zabieg: od fazy 2 liści do momentu pojawienia się bulw

Bobowate

0,8

1 zabieg: w fazie 2 – 6 liści właściwych

Len

0,8

1 zabieg: po osiągnięciu przez rośliny 5 cm

Trawy

1,5

1 zabieg: od fazy 2 liści do fazy krzewienia

wyrównanie wzrostu roślin
stymulacja rozwoju w przypadku opóźnionych siewów
wyższy plon

www.agrii.pl

