MyCoteN Mix®
NPK 10-10-20+4MgO
MyCoteN Mix® ir jaunākais koncepts, lai uzturētu nepārtrauktu
slāpekļa padevi augiem, jo īpaši smagu, ilgstošu lietavu gadījumā
kūltūraugu veģetācijas periodā.
Tas ir daudzkomponentu mēslojuma maisījums ar kontrolētu
slāpekļa izdalīšanos sakņu zonā atkarībā no augsnes temperatūras
nevis nokrišņu daudzuma.
Lietusūdeņi neizskalo granulās esošo slāpekli. Pat pēc smagām
lietavām slāpeklis pakāpeniski turpina izdalīties sakņu zonā un
turpina barot augus.
Situācijā, kad nav iespējams iekļūt laukā ar augsnes slāpekļa mēslojumu, jo tas ir pārāk slapjš
vai mitrs traktoram, MyCoteN Mix® glābj situāciju, jo tas pakāpeniski turpina šķīdināt barības
vielas.

MyCoteN Mix® NPK 10-10-20 + 4MgO
Sastāvs
Kopējais slāpeklis (N)
Amonija slāpeklis (N-NH4)
Amīda slāpeklis (N-NH2)
Fosfora pentoksīds (P2O5) (ūdenī un neitrālā amonija citrātā
šķīstošs)
Kālija oksīds (K2O) (ūdenī šķīstošs)
Magnija oksīds (MgO) (ūdenī šķīstošs)
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MyCoteN Mix® minerālmēslu īpašības
• Kntrolēti šķīstošā slāpekļa saturs mēslošanas līdzeklī - 63% (6,3% no kopējā N).
• Kontrolētās izdales slāpeklis pakāpeniski šķīdīs apmēram 2-3 mēnešus
atkarībā no augsnes vidējās temperatūras.
• Kālijs - sulfāta formā, viegli pieejams augiem.
• Bez hlora– augiem draudzīgs mēslojums.
• Magnijs – augiem viegli pieejamā sulfāta formā.

Efektīvai fotosintēzei un augu zaļās masas pieaugumam.
MyCoteN Mix® 10-10-20 + 4MgO mēslošanas līdzeklis maksimāla samazina slāpekļa zudumus
tam izskalojoties.
MyCoteN Mix® 10-10-20 + 4MgO mēslojums tiek ražots Nīderlandē no augstākās kvalitātes
izejmateriāliem.
MyCoteN Mix® 10-10-20 + 4MgO mēslojums ir maisījums, ieteicamais izkliedēšanas platums
līdz 30 m. Optimāls maisījuma lietojums var samazināt kopēju minerālmēslu devu līdz pat 30%.

Citas MyCoteN Mix® minerālmēslu īpašības
•
•
•
•
•
•

Nodrošina augus ar visām galvenajām barības vielām.
Ierobežota negatīvā ietekme uz dabu. Samazināta slāpekļa izskalošanās.
Maksimāli efektīva sastāvdaļu izdalīšanās, ļaujot samazināt devu uz 1 ha.
Rentabla mēslošana - minimālas izmaksas maksimālai peļņai.
Tikai viena minerālmēslu izkliede sezonā, ietaupot laiku un darbu.
MyCoten Mix satur kontrolētas iedarbības slāpekli, kas izšķīst tikai augsnes vidējās
temperatūras ietekmē. Lēni šķīstošu slāpekli saturoši minerālmēsli izšķīst arī citu
faktoru, kā mitrums, temperatūra, pH, augsnes mikrobioloģiskā aktivitāte, augsnes
organiskās vielas saturs, u.c. faktoru ietekmē, līdz ar to, atšķirībā no kontrolētās
iedarbības slāpekli saturošiem minerālmēsliem, nav iespējams prognozēt kad tieši un cik
daudz slāpeklis būs pieejams augiem.

Ieteteicamā deva:
400-800 kg / ha atkarībā no kultūras. Vienreizēja lietošana pirms sējas vai stādīšanas.

Iepakojums:
25kg maiss, 1.2 tonna uz paletes.

