Brett och snabbverkande
bladgödselmedel med PGA
En stabil och högpresterande oorganisk
bladgödslings-formulering, samformulerad med
Pyro GlutaMic Acid (PGA), Dimetylsulfon, Tryptofan,
Asparaginsyra. Ny teknologi för upptag, R100.
PGA (Pyro Glutamic Acid):
Är helt avgörande i plantans processer för kvävebildning
Säkrar kvävetillgängligheten även vid olika stressituationer
Gör att plantan hela tiden bibehåller sin aktivitet och tillväxt
Försök visar skördeökning och kvalitetsförbättring
Högre proteinhalt och proteininnehåll
Högre tusenkornvikt
Högre fröskörd och oljehalt
Komplett uppsättning och snabbt
tillgängliga näringsämnen:
Kväve, fosfor, kalium, magnesium, bor,
koppar, mangan, zink, molybden
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Skörd- och kvalitetsjämförelse. Höstvete (Claire).
4 behandlingar med Gro-Plan A+ fördelat under säsongen (försök 2014)
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Gro-Plan A

2 behandlingar i höstraps vid viktiga
tillväxtstadier (försök 2014)
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GroPlan A+ ser till att plantan hela tiden bibehåller sin
aktivitet och tillväxt.
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Gro-Plan A, 2 x 3,0 l/ha: Stjälktillväxt och 70 % av skidorna
framme

Dosering 3,0–5,0 l/ha
Den lägre dosen vid
förebyggande behandling
eller vid första tecken på
stress

Upprepad behandling kan
vara aktuellt vid kraftig
påverkan med kvarvarande symtom

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett- och
Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikproduktinformation före användning. Observera alla varningsfraett- och produktinformation före användning. Observera alla
ser och symboler. Nordisk Alkali är medlem i Svenskt Växtskydd.
varningsfraser och symboler. Nordisk Alkali är medlem i Svenskt
Växtskydd.
Läs gärna vidare på www.nordiskalkali.se,
där ﬁnner du alltid aktuell information.

GroPlan A+ optimerar
SKÖRD och KVALITET.

GroPlan A+ säkrar kvävetillgängligheten, även vid olika
stressituationer.
GroPlan A+ minimerar
stresspåverkan vid torka,
överskott av vatten, frost
tillväxtstress mm.
GroPlan A+ ser till att
grödan
får vad den behöver när
den behöver det.
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6 % ökning av vegetationsindex och ökad förekomst
av kväve i plantan. Detta
ger tydligt goda effekter
på skörd och kvalitet!

