Produktinformation
Agroblen 9-8.7-6.6+1.8Mg+0.1B kombinerar det patenterade Resin

Långtidverkande
gödselmedel
N-P-K
9-8.7-6.6+1.8Mg+0.1B

Release Technology med utvalda N-, P- och K-komponenter,
förstärkta med fullt inkapslat kväve, fosfor och kalium och andra
högkvalitativa näringsämnen i en komplett produkt.
Inkapslade beståndsdelar:

N

100%

P

100%

K

100%

Produktfördelar
1.

Det perfekta gödselmedlet för grödor med lång livslängd, framförallt skog.

2.

Säker användning för plantorna, även om produkten placeras i planteringshålet.

3.

Näringen frigörs jämnt och stabilt vilket leder till en jämn tillväxt hos grödan under
tilläxtsäsongen. Ingen frigivning och läckage under vintern.

4.

Miljömässigt skonsam – Agroblen minimerar läckage av näringsämnen på grund
av regn, tack vare den 100 procentigt inkapslade NPK.

5.

Extra Magnesium för förstärkt effekt på fotosyntesen.

Produktegenskaper
Livslängd: 8–9 månader vid 21°C som genomsnittlig jordtemperatur.
Förpackningsstorlek: 25 kg säck
Produktnummer: 8676
Resin Release Technology

Markfukt penetrerar inkapslingen och
näringsämnena inuti frigörs gradvis.

Garanterat innehåll
9%

KVÄVE (N)

2,7 % nitratkväve (NO3-N)

6,3 % ammoniumkväve (NH4-N)

8,7 %
FOSFOR (P)
Rekommendation
6,5 % fosfor (P), vattenlöslig
6,6 %

KALIUM (K), vattenlöslig

1,8 %

MAGNESIUM (Mg)

0,1%

BOR (B)

www.icl-sf.com
www.interagroskog.se

Efterhand som temperaturen stiger, ökar
frigöringen genom inkapslingen. Vid
frigöringen av näringsämnena ut i jorden
börjar inkapslingen att brytas ner.

För att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt rekommenderar vi att den placeras i planteringshålen. Den innehåller 100 %
inkapslat NPK som är säkert att använda nära rotzonen.

Tillför produkten vid planteringen.

Rekommendation
gröda

Giva

Skogsbruk

20-30 gram/planta

(planteringshål)

Livslängd

Jordtemperatur
11O C

16O C

12-14
månader

10-11
månader

21O C
8-9
månader

I ett försök utfört av ASA Försöksstation i Sverige, såg man
en tydlig skillnad i plantutveckling!

Ogödslad, 6M efter plantering

Agroblen, 6M efter plantering

Ogödslad, år 2

Agroblen, år 2

Agroblen förbättrar signifikant planthöjden, längden på
toppskottet, rothalsdiametern och rotsystemet jämfört med
ogödslade plantor.

Observera

Eftersom omständigheter kan skilja och eftersom tillförsel av produkter är bortom vår kontroll, kan inte ICL Specialty Fertilizers göras ansvariga för några negativa resultat. I och

med denna publikation, har alla tidigare rekommendationer upphört att gälla. Innan en ny giva, produkt eller tillförselmetod används, rekommenderas att göra ett småskaligt

försök.

För mer information eller rekommendation, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller ICL SF representant i ditt land. Besök www.icl-sf.com för att hitta din representant.

Distributed by:
ICL Specialty Fertilizers
P.O. Box 40 - 4190 CA Geldermalsen
Koeweistraat 4 - 4181 CD Waardenburg
The Netherlands

www.interagroskog.se

