®
PIAZUR 46
Αζωτούχα σταθεροποιηµένα λιπάσµατα
µε παρεµποδιστή ουρεάσης 2-ΝPT

Υψηλή Σταθερότητα, Yψηλή Παραγωγή, Φιλικό στο περιβάλλον

H υψηλή σταθερότητα του
2-ΝPT εγγυάται µέγιστη
αποτελεσµατικότητα
ακόµα και µετά το πέρας
12 µηνών αποθήκευσης σε
σύγκριση µε ανταγωνιστικά
προϊόντα.

Εναποµείνασα δραστικότητα (%)

Το Piazur 46 είναι το πρώτο σταθεροποιηµένο
λίπασµα µε 46% καρβαµιδικό άζωτο και παρεµποδιστή ουρεάσης 2-ΝPT ((2-νιτροφαινυλο) φωσφορικό
τριαµίδιο). Ο παρεµποδιστής 2-ΝPT είναι παγκόσµιας καινοτοµίας της γερµανικής εταιρείας SKWPIESTERITZ και παρουσιάζει την υψηλότερη
σταθερότητα, σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους

ανταγωνιστικούς παρεµποδιστές (όπως ΝΒPΤ) που
κυκλοφορούν στην αγορά. Συγκεκριµένα, η σύνθεση του 2-ΝPT παραµένει σταθερή ακόµα και µετά
από 12 µήνες αποθήκευσης, εξασφαλίζοντας τη
µέγιστη αποτελεσµατικότητα και ευελιξία για
εφαρµογή και αποθήκευση σε αντίθεση µε άλλα
ανταγωνιστικά προϊόντα.
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Τρόπος Λειτουργίας
Η ουρία µετά την εφαρµογή της στο έδαφος υδρολύεται µέσω
του ενζύµου ουρεάση σε αµµωνία (ΝΗ3) και διοξείδιο του
άνθρακα (CO2) µέσα σε διάστηµα 1-4 ηµέρες, ανάλογα µε την
θερµοκρασία που επικρατεί, µε αποτέλεσµα ένα µέρος του
αζώτου να απελευθερώνεται άµεσα σε ΝΗ3 στην ατµόσφαιρα
και ένα άλλο να µετατρέπεται σε αµµωνιακά ιόντα (NH4). Το
ποσοστό του αζώτου που θα χαθεί υπό τη µορφή της ΝΗ3
εξαρτάται από τη δραστηριότητα του ενζύµου ουρεάσης, η
οποία παρουσιάζεται έντονη κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες
εδάφους και θερµοκρασίας, όπως µεγάλοι περίοδοι ξηρασίας,

∆ιατίθεται επίσης και ο τύπος Piazur 40.0.0 µε
καρβαµιδικό άζωτο, 100% σταθεροποιηµένο µε τον
αποτελεσµατικότερο παρεµποδιστή ουρεάσης 2-ΝPT,
άζωτο αµµωνιακής µορφής και µε θείο σε υψηλή
περιεκτικότητα. Ιδανικό για τα εδάφη της Ελλάδας.

υψηλές θερµοκρασίες άνω των 20C, αλκαλικά εδάφη (pH άνω
των 7,5) καθώς και σε εδάφη µε χαµηλή ικανότητα ανταλλαγής
κατιόντων (CEC). Ο παρεµποδιστής 2-NPT του Piazur µπλοκάρει το ενεργό µέρος του ενζύµου ουρεάσης επιβραδύνοντας την
υδρόλυση της ουρίας και τη µετατροπή της σε αµµωνιακά µέχρι
και 2 εβδοµάδες εµποδίζοντας την απελευθέρωση ΝΗ3 στον
αέρα. Mε αυτόν τον τρόπο εκµηδενίζονται οι απώλειες αζώτου
(ΝΗ3) στον αέρα και τα αµµωνιακά που σχηµατίζονται δεσµεύονται πιο εύκολα στα κολλοειδή του εδάφους επιτυγχάνοντας
αποτελεσµατική διαχείριση του αζώτου.

Άζωτο Ολικό (Ν): ________________________ 40%
Καρβαµιδικό: ____________________________ 35%
Αµµωνιακό: ______________________________ 5%
Παρεµποδιστής Ουρεάσης 2-NPT: ________ 0,014%
Θείο (S): ____________________ 5,76% (14,4%SO3)

Για την καλλιέργεια
• Μέγιστες αποδόσεις και υψηλή ποιότητα παραγόµενων προϊόντων
• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
• Αποτελεσµατική αναδιάταξη αζώτου από τα φύλλα των φυτών
στους καρπούς
• Άριστη αξιοποίηση του αζώτου

Για τον παραγωγό
• Ο σταθερότερος & αποτελεσµατικότερος
παρεµποδιστής ουρεάσης σε σύγκριση µε τα
ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς
• Υψηλή ευελιξία στην εφαρµογή του χάρις στην
σταθερή του σύνθεση ακόµα και µετά από
έναν ολόκληρο χρόνο αποθήκευσης
• Αξιόπιστο προϊόν µακροχρόνιας και εξειδικευµένης έρευνας του γερµανικού οίκου
SKW-PIESTERITZ

πλεονεκτήµατα
PIAZUR®

Για το περιβάλλον
• Εκµηδένιση των απωλειών αζώτου στην
ατµόσφαιρα υπό τη µορφή αµµωνίας (ΝΗ3)

γνωρίζουµε τη θρέψη

Εθνικής Αντιστάσεως 57Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
T 210 6752836
F 210 6715519
www.teofert.gr

