NU-PHOS®38
NU-PHOS®38 on täielikult vees lahustuv
ammooniumlämmastikul ja kaaliumfosfiidil.

leheväetis,

mis

põhineb

NU-PHOS 38 aktiveerib toitainete omastamist ja soodustab taime enda kaitsesüsteemi
kujunemist. Parandab vee kasutust ja stimuleerib juurte kasvu.
NU-PHOS 38 imendub kiiresti lehtede poolt ja jaotub süsteemselt kogu taimes. Fosfiiti
ise ei saa P-i allikana kasutada, kuid see paneb taime "mõtlema", et ta latentselt on
kannatanud fosfaadipuuduse all. Taim vastab sellele intensiivse juurekasvuga, eriti
vegetatiivse arengu faasis. Uute P-allikate pingelises otsingus mullast omastatakse
koguvõimsusega vett ja toiteaineid.
Preparaadi koostis:
Nimetus

Sisaldus
g/l
52,0

Üldlämmastik (N)
ammooniumlämmastikuna
Veeslahustuv
kaalium 201,0
(K2O)
Difosforpentaoksiid (P2O5) 380,0

Sisaldus
%
4,0
15,0
38,0

Kasutamine ja kulunorm:
Sobiv väetusaeg peaks olema jaotatuna vahetult enne füsioloogiliselt olulisi
kasvufaase.
NU-PHOS 38 soodustab taime energia sünteesi, arendab loomulikke kaitsemehhanisme
seenhaiguste vastu ning proteiinide metabolismi.
NU-PHOS 38 kasutatakse kõikidel kultuuride edendades taime tugevuse ja elujõu
arengut ja parandades kvaliteedi nagu värv, maitse, maitse ja säilivusaeg.
Kultuurid
Teraviljad

Kulunorm
l/ha
0,5-1,0

Raps

1,0

Mais

1,0-2,0

Soovitatav pritsimise periood
Esimene pritsimine teise pärislehe faasist kuni 2.
kõrresõlmeni (faas 12-32) ja teine pritsimine
lipulehest kuni õitsemiseni (faas 39-65).
Esimene pritsimine talirapsil alates 5 lehest kuni
varsumise alguseni. Pritsimist korrata kuini esimeste
õite avanemiseni (faas 61). Korraga kasutada
kulunormi 1,0 l/ha.
Esimene pristimine 4-8 lehe faasis. Vajadusel 2.
pritsimine 14 päeva pärast.

Rohumaa

1,0-2,0

Kartul

2,0

Suhkrupeet

1,0

Sibul / küüslauk
Hernes

2,0
1,0-2,0

Uba
Porgand
Naeris
Lillkapsas ja jt.
kapsad
Salat, spinat ja
lehtköögiviljad

1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0

Kurgid
Maasikad

1,5-2,0
1,5-4,0

1,5-3,0

Esimene pritsimine teise pärislehe faasist kuni
õitsemiseni (faas 12-61) ja teine pritsimine pärast
esimest niidet.
7-10 päeva enne õitsemist või kui mugulad on
arenenud 0,6-2,4 cm läbimõõduga, teine pritsimine 35 nädala pärast.
Esimene pritsimine 1,0 l/ha,4-6 pärislehe faasis. Teine
pritsimine 2,0 l/ha, kui read hakkavad kokku kasvama.
3-6 pärislehe faasis.
1,0 l/ha alates teise lehe väljatulekust kuni 6. lehe
täieliku välja arenemiseni. 1,0-2,0 l / ha esimeste
õiepungade nähtavale tulekust (parim) kuni kaunade
moodustumiseni.
Alates 4 sõlmest kuni õienuppudeni.
Juurekasvu alguses.
6-10 pärislehe faaasis.
6-8 pärislehe faasis.
Esimene pritsimine kohe pärast istutamist/pikeerimist
või 2. lehe faasis, teine pritsimine vastavalt vajadusele
10-14 päeva möödudes või vastavalt väetamisplaanile.
1,5 - 2,0 l / ha kasutada koos 400-1000 l veega.
Esimene pritsimine õiepungade moodustumisel, teist
korda täisõitsemisel ja kolmandat korda marjade
valmimisel.

Soovitav vee kogus: pritsimisel normiga 2,0 l/ha on minimaalselt 160 liitrit vett/ha,
maksimumnormiks 1,25 mahu%.
NU-PHOS 38 seguneb pestitsiidide ja leheväetistega. Kui tegemist on paagisegudega,
siis NU-PHOS 38 lisatakse alati esimesena enne teiste komponentide lisamist.
Paagisegud vaske sisaldavate toodetega ei ole soovitatavad. Ärge pritsige NU-PHOS
38 koos leeliste, õli- või muud agressiivset abiainet sisaldavate toodetega. Lisaaineid
nagu supermärgajad (ACXCESS) on soovitatavad.

