IZ FERTILA - Gnojila Natura

Fertilov program gnojil z imenom NATURA je odgovor na gnojila, ki jih že nekaj časa
proizvajajo, uspešno uporabljajo in dajejo odlične rezultate po vsem svetu.
Program Fertil NATURA zajema naslednje sestave:
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Lastnosti programa NATURA:



NATURA je OSNOVNO gnojilo in OSNOVNA prehrana za rastline.
Vsako zrnce vsebuje osnovne elemente: N, P, K in ŽVEPLO, ki smo ga uvedli kot
novost.

ŽVEPLO je bistven makroelement, ki je zelo pomemben za razvoj rastlin, saj postane
del aminokisline. Tako vpliva na povečanje vsebnosti beljakovin v vseh gojenih rastlinah (soja,
pšenica, koruza ...). Dviga raven dosegljivega fosforja (ŽVEPLO spreminja težko dosegljive
oblike fosforja v lahko dosegljive). Pri pšenici, na primer, pospešuje nastanek glutena, ki
izboljšuje pekarske lastnosti pšenice. Pomaga tudi pri nastanku antifungalnih beljakovin, ki so
pomembne za obrambo pred boleznimi, in vzdržuje potrebno raven žvepla v zemlji za gojenje
kapusnic (oljna ogrščica, zelje ...) in leguminoz (detelja, lucerna, stročji fižol, grah ...), ki iz
zemlje črpajo precejšnje količine žvepla. Zelo pomembno je tudi, da povečuje odpornost rastlin
proti neugodnim vplivom zunanjega okolja.
 V vseh sestavah je zmanjšana količina DUŠIKA.
Naša gnojila NATURA so, tako kot vsa osnovna gnojila NPK, namenjena jesenski uporabi, in
sicer z vnosom pod osnovno obdelavo tal, takrat pa ni treba vnašati veliko dušika. Pomembnejši
je vnos P in K, da bi se elementa pripravila za rastline in kar se da globoko vnesla v tla. Lahko
se uporabijo tudi čim bolj zgodaj spomladi, po enakem principu.
 Naša NATURA zdaj vsebuje dve različni obliki fosforja.
Eden je rastlinam hitro dosegljiv in ga uporabijo za začetni razvoj. Drugi se počasneje in
postopoma sprošča med vegetacijo (počasi delujoč fosfor). Na ta način rastlinam omogočimo
optimalno dinamiko absorpcije fosforja.

Gnojila NATURA– prednosti


Vsebuje optimalne količine potrebnih hranil za
pravilno rast in razvoj rastlin.



Različne oblike fosforja dobro sodelujejo.



Zagotavlja ohranitev pH-vrednosti tal.



Maksimalna učinkovitost pri vseh tipih tal.



Omogoča enakomerno razdeljevanje hranila.



Značilna so trdnejša zrnca.



25-kilogramsko pakiranje omogoča preprosto
ravnanje.

Gnojila NATURA – uporaba
Gnojilo NATURA lahko uporabljate pri vseh tipih in vrstah tal.
Kemija tal je zelo zapletena in zato se različna hranila v kislih, alkalnih in nevtralnih tleh različno
absorbirajo.
Pri NATURI smo izdelali uravnoteženo kombinacijo hranil, ki enako učinkujejo v kislih, alkalnih
in nevtralnih tleh.

Gnojilo NATURA ustreza vsem sodobnim trendom, s tehnologijo kompaktiranja in
upoštevanjem najvišjih standardov ekološke proizvodnje pa omogoča še večji
razmah.
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