· Beskytter mot vær, jord og kjemisk stress
· Styrker røttene og immunforsvaret
· For pålitelig avkastning i alle situasjoner
Sammensetning
3% nitrogen (N)
3% kaliumoksid (K2O),
vannløselig
39% organisk materie (tilsvarer
80% i TS)
pH : 6
AMALGEROL ESSENCE fungerer i jorda og når den påføres som
bladgjødsel

Hvorfor spiller biostimulerende midler en viktig rolle i
vellykket landbruk?

Utbyttene i landbruket har økt
betydelig de siste tiårene takket være
utviklingen innen avl, plantevern og
gjødsling. Imidlertid er det mange
negative påvirkninger og
stressfaktorer som disse tiltakene ikke
kan hjelpe med.
Disse inkluderer uforutsigbare værhendelser som tørke, varme, sen frost,
kraftig regn eller bivirkninger av selve
plantevernet.

Jordkomprimering, erosjon, mangel
på humus og forsaltning er en annen
stor trussel, ettersom bare sunn og
fruktbar jord skaper forhold for
plantevekst.
Biostimulanter basert på naturlige
råvarer kan derfor gi et viktig bidrag
til vellykket og bærekraftig jordbruk
ved å beskytte planten mot stress og
fremme aktivering av jorda.

AMALGEROL ESSENCE - Biostimulanten
AMALGEROL ESSENCE er et biostimulerende middel bestående av mange
komponenter og hjelper planten i vanskelige situasjoner.
AMALGEROL ESSENCE fungerer i jorden og når den påføres som bladgjødsel.

AMALGEROL ESSENCE i jorda
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► aktiverer jordliv og forbedrer
jordstrukturen
► fremmer rotvekst
► øker vannlagringen

AMALGEROL ESSENCE på bladene
• beskytter planten mot stress
• nøytraliserer stressmolekyler med
antioksidanter
• regenererer plantene etter en
stresshendelse

Sikre suksessen din med AMALGEROL ESSENCE!
Mob: 46697672
www.mineralexpressen.no
Hechenbichler GmbH | 6020 Innsbruck / Austria | + 43 512 291810 | austria@amalgerol.com

Spesifikk vekt: 1 l = 1,23 kg
Applikasjon
Flytende organisk gjødsel for
påføring av blader og jord. Bruk
vanligvis 0,3 l / da i minst 25 l
vann i henhold til
avlingsspesifikk
applikasjonsanbefaling (se
produktetikett og vårt nettsted).
Ytterligere applikasjoner
anbefales under økt stress f.eks.
kort tid før eller etter tørke eller
frost.
AMALGEROL ESSENCE oppfyller
kravene i forordning (EF) nr.
834/2007 i den nåværende versjonen
og er tillatt for økologisk jordbruk.
Pakningsstørrelser
Kanne 15 l; 45 x 15 l / pall
Palle tank 1000 l

