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phylgreen alya

OPIS
Phylgreen Alya jest płynnym produktem opartym na borze i molibdenie wzbogaconym w

ekstrakt z alg. Phylgreen Alya zawiera również azot .

GŁÓWNE ZALETY
Phylgreen Alya jest wzbogacony w naturalny ekstrakt z alg. Phylgreen uzyskiwany jest z

wysokiej jakości świeżo zebranych alg Ascophyllum nodosum poddanych nisko

temperaturowemu procesowi obróbki nazywanemu : « Gentle Extraction »

Phylgreen Alya poprawia kwitnienie i zawiązywanie owoców. Zwiększa również tolerancję

na stres (susza , zasolenie , temperatura ).

Bor (B) odgrywa istotną rolę w procesie wzrostu młodej tkanki, podnosi płodność ziaren

pyłku. Gwarantując dobre nawożenie tym składnikiem poprawiamy odporność rośliny na

suszę. W przypadku buraka cukrowego, poprawia zawartość cukru poprzez zwiększenie

migracji cukru do organów magazynujących. To zjawisko jest również ważne dla jakości

owoców i warzyw.

Molibden (Mo) jest niezbędny do wzrostu rośliny jako składnik reduktazy enzymów

azotanowych i nitrogenazy (wiązanie azotu atmosferycznego). Właściwe odżywienie

molibdenem decyduje o ilości azotu związanego przez roślinę i prowadzi do bujnego rozwoju

rośliny,wyższej zawartości białka oraz wyższego nagromadzenia azotu w roślinie.

Właściwe odżywienie molibdenem również zwiększa absorbcję żelaza.

WŁAŚCIWOŚCI

FIZYKO-CHEMICZNE

▪ Postać : płynna

▪ Kolor : Brązowy

▪ Gęstość : 1.3

▪ pH: 8.0

SKŁAD

Azot (N) 4,0 % (% w/w w suchej masie)

Potas (K) 0,007 % (% w/w w suchej masie)

Bor (B) 9,2 % (% w/w w suchej masie)

Molibden (Mo) 0,8 % (% w/w w suchej masie)

Zawiera również MATERIĘ ORGANICZNĄ, MANNITOL, POLIFENOLE I ALGINIANY

Sucha masa 2,0% w/w (26 g/l) 100% czysty ekstrakt z Ascophyllum nodosum

Wprowadzony na terytorium Polski na podstawie

art.5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i

nawożeniu (Dz.U. Nr 147 z 2007r.) zgodzie z Sekcją

D- nawozy o niskiej zawartości składników

pokarmowych S.I. Nr. 248/1978 DFAM, Irlandia.



ZALECANA

DAWKA

phylgreen alya®

ZASTOSOWANIE DOLISTNE

PHYLGREEN

Stosować nie mniej niż 150 litrów wody na hektar.

KOMPATYBILNOŚĆ

Phylgreen Alya jest kompatybilny z większością nawozów i agrochemikalii normalnie

używanych. Przeprowadzić test przed zastosowaniem. Nie mieszać z produktami na bazie

miedzi w aplikacjach dolistnych. Opryskiwać na suche liście, aby uzyskać większą

efektywność. Przewidzieć 3-4 godziny bez deszczu po zabiegu, aby zapewnić optymalną

penetrację. Konsultować z autoryzowanym technikiem.

Rzepak
2 L/ha

2-3 L/ha

Jesienią : od fazy 4-6 liści do formowaia rozety (B).

Wiosną: od wydłużania pędu (C2) do pojedynczych pąków (E).

Burak cukrowy 3 L/ha W fazie 4-6 liści. 

Słonecznik 2-3 L/ha Od 3-4 par liści rozwiniętych do pojawienia się kwiatostanu.

Groch , fasola, 

soja
2 L/ha Od zielonego pąka do pojawienia się pierwszych kwiatów.

Lucerna
2 L/ha

2 L/ha

Na starcie wegetacji (10-15 cm).

Po każdym koszeniu.

Kapusta 2 x 5 L/ha Zacząć 2 tygodnie po przesadzeniu.

Warzywa

(polowe)
2-3 x 2 L/ha Od wystarczająco rozwiniętych liści oraz przed i po kwitnieniu.

Drzewa owocowe 2 x 2-3 L/ha Przed i po kwitnieniu.
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Proszę zeskanować ten kod, 

aby uzyskać więcej informacji


