N-xt lehtilannoitteet
Yleistä
N-xt –lannoitusohjelmaan kuuluvat kiinteästi N-xt –lehtilannoitteet. Lehtilannoitteet huolehtivat ravinteiden riittämisestä
kasvuun, kehitykseen ja satopotentiaalin saavuttamiseen sekä kasvuston terveydestä. Koska lannoitteeseen on yhdistetty
täydentäviä ravinteita kuten magnesiumia, kalsiumia, mangaania ja rikkiä, N-xt –lehtilannoitteiden vaikutus on selvästi
tehokkaampi kuin pelkän typpilannoitteen. N-xt -lannoitteiden ainutlaatuinen ominaisuus on erittäin tehokas hyväksikäyttö
ja hyvin pieni hävikki. Peltokokeissa 1 kg typpeä N-xt –lehtilannoitteesta on vastannut 8 kg typpeä maahan lisätystä
ammoniumnitraatista. Kun N-xt lannoitteita on käytetty nopean kasvun tai kasvuston stressin aikana, aktivoivat ne
suoraan kasvin tärkeitä toimintoja mahdollistaen tuotantopanosten ja kasvinsuojeluaineiden tehokkaan hyväksikäytön.

N-xt -lehtilannoitteiden koostumukset
N-xt N18 Ca Mg Mn
Tämä N-xt lehtilannoite sopii lähes kaikille kasvustoille riittävän lehtien
kehityksen jälkeen. Tämä N-xt tuote on todistetusti tehokas ylläpitämään kasvuton lehtevyyttä ja tehostamaan kasvuston
ravinnetasapainoa stressin ja nopean kasvun aikana. N-xt N18 Ca Mg Mn optimoi typen käytön valkuaisen
muodostamiseen ja edistää auringonvalon käyttöä kasvin energianlähteenä. Tämä on erityisen tärkeää perunoille,
juurikkaille, sipuleille ja porkkanoille, joilla latvusto on suoraan suhteessa satomäärään ja kuiva-aineen kertymiseen.
N-xt NPK 18-0-3 Mg B Zn
Typen ja hivenravinteiden tasainen saanti on tärkeää kaikille kasvustoille mukulan ja sipulin kehittymisen ja kasvun
alkamisen jälkeen, jotta saadaan tasaisesti kehittyvä, tasakokoinen ja –laatuinen sato. N-xt NPK 18-0-3 Mg B Zn
mahdollistaa latvuston ja juuriston tasapainoisen kehittymisen satomäärän ja sadon laadun maksimoimiseksi.
Ravinnesisällön lisäksi tällä tuotteella on sen sisältämän fosfiitin ansiosta ainutlaatuinen ominaisuus vahvistaa kasvin
luontaista vastustuskykyä kasvitauteja vastaan. Riippumatta aikaisemmasta lannoituksesta N-xt Foliar N18:n käyttö
erityisesti nopean kasvun ja kuivuuden aikana saattaa olla erityisen hyödyllistä, sillä useimmat kasvustot tarvitsevat
enemmän typpeä, magnesiumia ja rikkiä kukinnan jälkeen. On tärkeää, että kasvusto säilyy tässä vaiheessa terveenä.
Tämä tuote on jo todistanut tehonsa tässä tärkeässä kasvuvaiheessa.

Käyttöohjeet
-

Levitä aina sumuttamalla

-

Käytä vettä vähän (kaikkiaan max 250 l nestettä)

-

Levitä kuiville lehdille

-

Sekoitus kasvinsuojeaineiden kanssa on
mahdollista

-

Varo öljyä sisältäviä kasvisuojeluaineita

-

Sumuta alle 2 barin paineella!!

-

Hapottaminen pH 5,5:een tehostaa
hyväksikäyttöä

-

Käytä hapottamiseen N-xt FertiFix:iä

-

Kysy edustajaltasi tarkempia ohjeita

