σειρά

PiaMax

σταθεροποιηµένα λιπάσµατα
µε δύο παρεµποδιστές νιτροποίησης

Οι παρεµποδιστές νιτροποίησης των λιπασµάτων PiaMax είναι
οι πιο σύγχρονοι παρεµποδιστές που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστικούς, χάρις την απόλυτη σταθερότητα που έχουν ως δραστικές ουσίες,
αλλά και τις µικρότερες συγκεντρώσεις που χρειάζονται για να σταθεροποιήσουν το άζωτο.

Ενδεικτικοί τύποι:
• PiaMax 46.0.0

• PiaMax Sitos 18.10.0+0,01Zn+0,01Cu

• PiaMax 40.0.0 (5,5S)

• PiaMax 18.18.0+0,01Zn+0,01B

• Diamon 33.0.0 (12S)

• PiaMax Electron 15.15.15+0,01B+0,01Zn

• Diamon 33.0.0 (12S)+0,3B

• PiaMax Elaia 18.5.12+2MgO+0,3B

• SAS 20,6.0.0+0,2B

• PiaMax Alzacrop 25.8.8+0,1Zn (electron)
• PiaMax Olivo 20.8.12+0,3B+0,2Zn+0,0025Mo
• Golden Blue 12.12.17+2MgO+0,01B+0,01Zn+15S
• Golden Green 20.8.12+0,1B+0,2Zn+14S

Σταθεροποιηµένα λιπάσµατα
για λιγότερη εργασία, αυξηµένη
παραγωγή και φιλικά προς το
περιβάλλον.

Η σειρά PiaMax αποτελείται από σταθεροποιηµένα κοκκώδη λιπάσµατα αζώτου, αζώτου-φωσφόρου και αζώτου-φωσφόρου-καλίου µε δύο
παρεµποδιστές νιτροποίησης, τελευταίας τεχνολογίας. Τα λιπάσµατα PiaMax είναι τα µοναδικά
σταθεροποιηµένα λιπάσµατα που κυκλοφορούν
στην αγορά και περιέχουν τους παρεµποδιστές
νιτροποίησης 1H-1,2,4-Τριαζόλη (Triazol) και
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3-Methyl Pyrazol. H προσθήκη των δύο
αυτών παρεµποδιστών αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της δράσης τους. Η εξειδικευµένη σύνθεση και ο τρόπος παραγωγής τους
αποτελεί παγκόσµια καινοτοµία της γερµανικής εταιρείας SKW-Piesteritz και τα διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα προϊόντα ως προς
το αποτέλεσµα τους στο χωράφι.

Για την καλλιέργεια
•
•
•
•
•

Μέγιστες αποδόσεις και ποιότητα µε τη βέλτιστη θρέψη των φυτών
Παρατεταµένη τροφοδότηση αζώτου στα φυτά ανάλογα µε τις ανάγκες τους
Έµφαση στην αµµωνιακή θρέψη των φυτών µε σταδιακή απελευθέρωση νιτρικών
Αύξηση της απορρόφησης φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων
Σηµαντική µείωση των νιτρικών στους καρπούς και στα φύλλα των φυτών

Για τον παραγωγό
• Όλες οι µονάδες αζώτου που περιέχονται
είναι σταθεροποιηµένες
• Εξοικονόµηση εργασίας και κόστους, λόγω
των λιγότερων εφαρµογών λίπανσης που
απαιτούνται
• Υψηλή ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο
εφαρµογής τους
• Aξιόπιστα προϊόντα µακροχρόνιας και
εξειδικευµένης έρευνας του γερµανικού οίκου
SKW-PIESTERITZ

πλεονεκτήµατα

Για το περιβάλλον
• Ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου από
το έδαφος λόγω έκπλυσης νιτρικών
• Εκµηδένιση των απωλειών αζώτου στην
ατµόσφαιρα (εκποµπές υποξειδίου του αζώτου)
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Τρόπος δράσης των λιπασµάτων PiaMax
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Eπίδραση σταθεροποίησης του αζώτου - Άζωτο
στο σωστό σηµείο και στο σωστό χρόνο.

Η προσθήκη των παρεµποδιστών νιτροποίησης
Τριαζόλης και Μεθυλπυραζόλη στα κοκκώδη
λιπάσµατα PiaMax σηµαίνει ότι µπορούµε να
εκµεταλλευτούµε πλήρως την αµµωνιακή µορφή
του αζώτου, παρεµποδίζοντας τη δραστηριότητα
των βακτηρίων του εδάφους Νitrosomonas
(µετατρέπουν το αµµωνιακό άζωτο σε νιτρικό) και
όχι καταστρέφοντας τα. Το αµµωνιακό άζωτο
σταθεροποιείται και η µικροβιακή µετατροπή του σε
νιτρικά καθυστερείται έως 70 ηµέρες.
Έτσι λοιπόν το αµµωνιακό άζωτο αποθηκεύεται στο
έδαφος γύρω από το ενεργό ριζόστρωµα των
φυτών όπου είναι άµεσα διαθέσιµο στα φυτά όλη
την ώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται η ισορροπηµένη παροχή αζώτου στα φυτά
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα,
ελαχιστοποιούνται οι απώλειες αζώτου προς το
έδαφος (έκπλυση νιτρικών) και την ατµόσφαιρα
(εκποµπές µονοξειδίου του αζώτου).

γνωρίζουµε τη θρέψη
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