MyCoteN Mix®
NPK 10-10-20+4MgO

Nawóz na ciężką pogodę

MyCoteN Mix
Customized granular fertilizer
containing CoteN

Koncepcja MyCoteN Mix® jest najnowszą odpowiedzią na potrzeby utrzymania ciągłego odżywiania roślin
szczególnie w azot po przejściu gwałtownych i nawalnych opadów atmosferycznych w trakcie wegetacji
upraw.
Jest to nawóz wieloskładnikowy, blend, z dodatkiem MyCoteN, azotu otoczkowanego o kontrolowanym
uwalnianiu przez temperaturę gleby. Woda opadowa nie wypłukuje MyCoteN-u z gleby! Po ustaniu
opadów, azot ponownie się uwalnia do środowiska korzeni i odżywia dalej rośliny.
W sytuacji gdy nie możliwy jest wjazd na pole z pogłównym nawożeniem azotem gdyż jest zbyt grząsko
i mokro dla ciągnika z siewnikiem, MyCoteN Mix® ratuje sytuacje gdyż sam podejmuje dalsze odżywianie.
Sytuacja na powrót staje się dla roślin komfortowa.

MyCoteN Mix®
NPK 10-10-20+4MgO
AZOT całkowity (N)
Azot amonowy (N-NH4)
Azot amidowy (N-NH2)
Pięciotlenek fosforu (P2O5)
rozpuszczalny w wodzie
rozpuszczalny w obojetnym
cytrynianie amonu i wodzie
Tlenek potasu (K2O)
rozpuszczalny w wodzie
Tlenek magnezu (MgO)
rozpuszczalny w wodzie

Cechy nawozów MyCoteN Mix®
10 %
4%
6%
10 %
9%
20 %
4%

• Zawartość całkowita azotu otoczkowanego o kontrolowanym
uwalnianiu w nawozie – 63% (6,3% całkowitego N).
Reszta azotu szybko przyswajalna.
• Azot otoczkowany działać będzie przez ok. 2-3 miesięcy
w zależności od temperatury podłoża.
• Potas - w formie siarczanowej, świetnie przyswajalny.
• Brak chlorków - nawóz przyjazny warzywom.
• Magnez - w formie siarczanowej, świetnie przyswajalny
przez rośliny. Sprawna fotosynteza i budowa masy.

do środowiska wód gruntowych i powierzchniowych. Ochrona azotu umożliwia redukcję dawki nawozu na 1ha,
zalecane 400-800 kg/ha w zależności od uprawy. Aplikacja jednorazowa przed siewem lub sadzeniem rozsady.

Nawóz MyCoteN Mix® 10-10-20+4MgO, produkowany jest w Holandii z najlepszych składników
nawozowych z dopełnieniem wszelkich starań co do jakości i właściwości nawozu.

Nawóz MyCoteN Mix® 10-10-20+4MgO, jest blendem, zalecana szerokość wysiewu do 30 m.
Najlepsza aplikacja rzędowa, która może zredukować dawkę nawet o 40%.

Odżywia rośliny zgodnie z ich
zapotrzebowaniem we wszystkie
podstawowe składniki.

Dostarcza możliwie najbardziej
efektywne składniki, pozwalając
na redukcję dawek na 1 ha.

Ograniczony negatywny wpływ nawozu
na środowisko - redukcja wymywania
składników.
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Tylko jedna dawka
nawożenia w sezonie
- oszczędność czasu i pracy.

Efektywne kosztowo nawożenie
- minimalny koszt
przy maksymalnym zysku.

Dystrybutor:

Zalecenia przedstawiane w tej broszurze mają charakter jedynie ogólny i poglądowy. Firma Haifa North West Europe BVBA. ani autor tych zaleceń nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki ich stosowania w praktyce ogrodniczej.

Nawóz MyCoteN Mix® 10-10-20+4MgO, jest również odpowiedzią na konieczność redukcji strat azotu

