Pierwszy 4-komponentowy nawóz mikrogranulowany
do nawożenia ultrazlokalizowanego
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SEMIGATOR 4D umieszczony w rzędzie siewu nasion:
s tymuluje wzrost korzeni, a szczególnie włośników (L-Aminokwasy)
 dostępnia, już podczas kiełkowania, formy
u
Azotu i Fosforu łatwo przyswajalne dla roślin
(Fosforan Amonu)
dostarcza azot odporny na wypłukiwanie

i uwstecznianie (Azot Organiczny), uwalniający się stopniowo w początkowych fazach
rozwoju roślin
 ie powoduje zasolenia ani zasklepienia stren
fy przykorzeniowej gleby

s tymuluje namnażanie i aktywność mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę (Substancja Organiczna, L-Aminokwasy)
z większa wilgotność gleby (akumulacja wody)
i koncentrację składników pokarmowych
w pobliżu korzeni (Substancja Organiczna,
Zeolit)
powoduje detoksykację strefy korzenio
wej – absorbuje związki toksyczne dla roślin
(Zeolit)

Nawóz organiczno-mineralny NP z dodatkami funkcjonalnymi

SKŁAD:
Azot całkowity:

9%, w tym
5% azot organiczny (aminowy)
4% azot amonowy NH4
Fosfor całkowity:
18% P2O5 , w tym
18% P2O5 , całkowicie rozpuszczalnego w cytrynianie amonu
17% P2O5 , całkowicie rozpuszczalnego w wodzie
Węgiel organiczny:
18% Corg
Koformulatorem jest płynny koncentrat L-aminokwasów z hydrolizy enzymatycznej 12%
Zeolit, zmikronizowany
Wilgotność:
<5% H2O

SEMIGATOR 4D przeznaczony jest do stosowania ultrazlokalizowanego, czyli do umieszczania w rzędzie
nasion, podczas siewu, przy pomocy aplikatora.

UPRAWY
Kukurydza
Buraki cukrowe
Rzepak
Soja
Warzywa

DAWKA* [kg/ha]
10-30
15-25
15-20
10-20
20-40

* Dawka i sposób aplikacji powinny być dostosowane do wymagań odmiany, jakości biologicznej i fizyko-chemicznej gleby, w konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym NATURALCROP
POLAND

OPAKOWANIA:
worek 25 kg
FORMA:
mikrogranulat
Ø 0,5-1,5 mm

SEMIGATOR 4D starter przygotowuje roślinę na
okresy niedoborów wody, zwiększając rozmiary
jej systemu korzeniowego
Produkt wprowadzony do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Artykułu 5
Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)
Wyprodukowano w UE

Podmiot wprowadzający: 
NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa
tel. (+48) 22 522 90 80
www.naturalcrop.com

Dystrybutor / Doradca NaturalCrop

