
POD UPRAWĘ OKOPOWYCH

- naturalny, ekologiczny, bogaty  w  makro i mikroelementy
- zwiększa plonowanie i podnosi jego jakość
- powoduje dobre ukorzenienie  i rozrost części podziemnej
- wzmacnia rośliny i ochrania  przed przemarzaniem, przesuszeniem
- reguluje równowagę mineralną gleby

Środek  jest  naturalnym produktem  wspomagającym rozwój  roślin  poprzez  polepszenie
właściwości  fizyko – chemicznych  gleby,  oraz  dostarczającym niezbędnych
makro i mikroelementów.

DOPUSZCZENIA  I  CERTYFIKATY

 

Produkt powstał   na bazie  wynalazku, zarejestrowanego  i  procesowanego  jako  patent
w systemie PCT w Genewie na 148 krajów

Produkt  posiada badania i opinie :
Instytutu Nowych  Syntez Chemicznych w Puławach,
Instytutu  Ogrodnictwa  w Skierniewicach  do stosowania w:
–uprawie roślin  warzywnych
–uprawie roślin sadowniczych
–uprawie roślin ozdobnych i  na trawniki                                                                         
Instytutu  Uprawy  Nawożenia  i Gleboznawstwa  Państwowy  Instytut  Badawczy

                            ECO – PLON  VOLCANIC  MINERALS   -  ekologiczny  mineralny
                            środek  poprawiający  właściwości  gleby, będący  kompozycją
                            mineralną lawy wulkanicznej  i skał  osadowych,
                            przeznaczony pod uprawę okopowych

NE/370/2017

Karta Produktu
ECO-PLON  VOLCANIC  MINERALS NATURALNY,  MINERALNY,  EKOLOGICZNY

PRODUKT Z LAWY WULKANICZNEJ



- Zakład Żywienia  Roślin  i  Nawożenia  w  Puławach
- Świadectwo kwalifikacji produktu pod nazwą
   ECO-PLON  VOLCANIC   MINERALS  do  stosowania w rolnictwie ekologicznym
   pod numerem NE/370/2017
- Certyfikat  Europejski  Zielony  Liść
- Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości

 OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA
- postać pylista, granulat, mikro granulat
- zawiera  naturalne makro  i mikroelementy niezbędne do wzrostu  roślin,  
   dobrego rozwoju  systemu  korzeniowego  i bulw
- ma korzystny  wpływ na  wzrost plonowania    5-15%
- w postaci pylistej dodatkowo NO  do 2% i NH  do 0,25%3 4

 
MAKROSKŁADNIKI :

 6   łatwo przyswajalnych  makroskładników  w postaci tlenkowej  :
- wapń                       
- fosfor                      
- potas                               
- magnez                 
- siarka                    
- sód                          

  MIKROSKŁADNIKI:

- mangan              
- tytan                   
- żelazo                 
- glin                     
- krzem                 
- miedź
- cynk
- śladowe  ilości  (wystarczające roślinom) chloru, niklu, niobu, hafnu, molibdenu,
   cyrkonu, wanadu, litu, chromu, strontu, selenu
                                                                                                                                                 
WŁAŚCIWOŚCI  MINERAŁÓW

- minerały występują w postaci tlenkowej, łatwo przyswajalnej
- fosfor i potas wzmacniają system  korzeniowy
- siarka ułatwia pobieranie azotu przez roślinę ,
   niezbędna do syntezy białek w roślinie
- krzem tworzy naturalną barierę dla atakujących roślinę patogenów,
   reguluje absorbcję fosforu pobieranego przez roślinę                                                        
- tytan  wzmaga  aktywność jonów  żelaza, stymuluje pobieranie  przez  roślinę 
   składników pokarmowych z gleby
- minerały wzmacniają roślinę na stres biotyczny  i   atak  szkodników
- dzięki właściwościom sorpcyjnym  produktu,  dana jest   możliwość
  dostarczania  roślinie  optymalnej ilości składników pokarmowych z gleby
- wzmacniają roślinę  na  niedobory  wody
- posiada właściwości sorpcyjne do 100% objętości cząsteczek  środka
- produkt nie jest  wypłukiwany do wód  gruntowych
- poprawia walory smakowe okopowych
- wydłuża okres przechowywania  okopowych
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do       6,80%
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do       4,20%
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do      0,30%
do      1,40%
do      9,80%
do   14,00% (formy przyswajalnej  3% - 5%)
do   59,00% (formy przyswajalnej  5% - 8%)
do   0,030%
do      0,01%



Zastosowanie produktu wpływa na:

- gruzełkowatość gleby, która jest lepiej napowietrzona i umożliwia łatwiejsze przyswajanie 
  przez roślinę makro i mikroelementów
- remineralizację gleby i tworzenie próchnicy
- powolne, systematyczne  uwalnianie produktów odżywczych
- równowagę mineralną gleby i roślin
- wzrost aktywności  mikroorganizmów  glebowych

SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA

Termin stosowania:  
- przed  pod przedplon, lub  przed  podorywką
- dawka 2-3 ton na hektar  przed podorywką  
- przy zawartości w próchnicy powyżej 80%  składników pokarmowych
- dawka  3 – 5 ton na hektar przed  podorywką   
- przy zawartości  próchnicy   50 – 70%

Środek równomiernie rozsiać na powierzchnię gleby i  przyorać na głębokość do 20 cm.
                                                                                                                                                  
PRZED  WYSIEWEM

Zaleca się , aby  przed  wysiewem  nasiona buraków  zaprawione zostały
ECO-PLON  VOLCANIC  MINERALS    do  zapraw / postać pylista /.

Na  2-3 dni przed  wysiewem  nasiona wymieszać z zaprawą, w dawce 1 tony zaprawy 
na 10 ton ziaren, pozostawić w suchym miejscu do czasu wysiewu.
  
 Uzyskujemy:

- zniszczenie patogenów i szkodników  żerujących na ziarnach
- zabezpieczamy kiełkujące ziarna w składniki pokarmowe.
                                            
Rodzaje  produktów :
         
- pylisty
- granulat
- mikro granulat     

   



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym magazynie lub pod wiatą, w prawidłowo oznakowanych,oryginalnych  
opakowaniach. Chronić przed wilgocią.

– Brak możliwości przeterminowania
– Brak możliwości przenawożenia
– Naturalny, nietoksyczny produkt.
– Chronić przed dziećmi.                                                                                                     
– Unikać kontaktu z oczami.
– Unikać wdychania pyłu produktu.
– Pracować zgodnie z zasadami bhp.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ PYŁU DO DRÓG ODDECHOWYCH:
- wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze
- przy dużym zapyleniu stosować maski przeciw pyłowe.

PAKOWANIE  I  TRANSPORT

Opakowania:  
- worki foliowe 1-20 kg
- worki papierowe 5-20 kg
- big-bag  500 kg-1000 kg
- transport na paletach

SERWIS I  DORADZTWO

Służymy fachowym doradztwem w zakresie dostosowania produktu do rodzaju gleby i wymagań 
roślin. Współpracujemy z Instytutami IUNG i INSCH w Puławach, Instytutem Ogrodnictwa 
w Skierniewicach, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, 
Katedra Żywienia Roślin, „Poltegor Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego.

Treści  niniejszych  informacji  są własnością spółki  AINEG-POL  sp. z o.o.  -  PRODUCENTA  środka  poprawiającego  właściwości gleby  pod nazwą  
ECO-PLON VOLCANIC MINERALS. AINEG-POL sp. z o.o. zastrzega  sobie prawa autorskie do zawartych treści, przedrukowywanie lub zmiana treści 
bez zgody  jest zabroniona.

ul.Towarowa 23
43-100 Tychy

583 118 81 60nip

www.aineg-pol.pl

biuro@aineg-pol.pl

+48 601244140
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