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RUTER AA to unikalny płynny organiczno-mineralny nawóz aminokwasowy z NPK wzbogacony mikroelementami chelatowanymi

EDTA i EDDHA. Równowaga składników w Ruter AA jest skomponowana dla wszystkich upraw i dla każdej fazy rozwojowej.

RUTER AA dzięki swemu składowi stymuluje rośliny podczas ważych faz wzrostu i rozwoju zapobiegając redukującemu wpływowi

różnych stresów na rośliny ( klimatyczne , odżywcze , pestycydowe etc.) wpływając zarówno na budowanie plonu jak i jego jakości.

Produkt zawiera organiczny azot w formie wolnych aminokwasów, które są w pełni wchłaniane przez liście. Jest on bezpośrednio

wykorzystywany przez roślinę w procesie syntezy białek. Wolne aminokwasy wpływają również na bardziej intensywne pobieranie

pozostałych składników nawozu (NPK) oraz innych cząsteczek z mieszaniny zbiornikowej usprawniając funkcjonowanie roślin.

Odpowiednio zbilansowane składniki wpływają zarówno na BARDZO INTENSYWNY rozwój korzeni jak i części nadziemnych roślin.

Dzięki obecności chelatowanych mikroskładników, RUTER AA może być używany zarówno do aplikacji dolistnej jak i fertygacji.

Zastosowanie RUTER AA w odpowiedniej fazie zawsze powinno skutkować uzyskaniem wyższych plonów o lepszej jakości.

Wolne aminokwasy (L-α ) 84 g/l (7.0% w/w)

Azot (N) 66 g/l (5.5% w/w)

Azot mocznikowy 48 g/l (4.0% w/w)

Azot organiczny łącznie 18 g/l (1.5% w/w)

Fosfor (P2O5) 60 g/l (5.0% w/w)

Potas (K2O) 42 g/l (6.8% w/w)

Żelazo (Fe), EDDHA chelatowane 0.48 g/l (0.04% w/w)

Mangan (Mn), EDTA chelatowane 0.60 g/l (0.050% w/w)

Cynk (Zn), EDTA chelatowane 0.84 g/l (0.070% w/w)

Molibden (Mo) 1.20 g/l (0.100% w/w)

Nawóz klasy C : „ Zawartość metali ciążkich niższa od dozwolonych limitów dla tej klasyfikacji ” .

Produkt zawiera azot organiczny pochodzący z hydrolizy kwasowej produktów pochodzenia zwierzęcego

zgodnie z Kategorią 3

i Aneksem VII regulacji EC 1069/2009.
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ZALECANIA

Ziemniaki

2 x 2-3 l/ ha

2-3 l / ha/ aplikację

Stosowanie od fazy 10-15-cm do zwarcia międzyrzędzi

Podczas formowania bulw.

Odstęp między zabiegami 15 dni

Buraki 2-3 x 2 -3 L/ha Od fazy 4 liści do zwarcia międzyrzędzi

Zboża 2 x 1 - 2 l/ha
Od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego ( nie łączyć z

regulatorami wzrostu w późniejszych fazach ).

Rzepak

1 x 1,5 -2 l / ha

2-3 x 1 -2 L/ha

W fazie początkowej wzrostu do fazy rozety 8 liści

Wiosną na ruszenie wegetacji do fazy zwartego zielonego

pąka , potem od końca kwitnienia do początku zawiązywania

łuszczyn, można łączyć z fungicydami (na opadanie płatków)

Kukurydza 2 - 4 l/ ha W fazie 4-6 liści

Groch ,

Fasola

5 l/ ha w 2 ,3 

aplikacjach
Jak tylko będzie wystarczające ulistnienie, przed kwitnieniem

Warzywa

polowe
2-3 x 5 l/ ha Po pojawieniu się wystarczającego ulistnienia.

Winogrona 3-5 x 3 l/ ha Od fazy rozwiniętych liści

Inne uprawy 3-4 l/ ha/aplikację po pojawieniu się wystarczającego ulistnienia.

DAWKOWANIE APLIKACJA DOLISTNA

KOMPATYBILNOŚĆ
Zgodny z większością powszechnie stosowanych nawozów i środków ochrony roślin. Nie

mieszać z produktami opartymi na olejach mineralnych , siarce, miedzi i regulatorami wzrostu.

Przed zmieszaniem produktu, przeprowadzić wstępną próbę. Nie mieszać więcej niż dwóch

produktów. Tabela mieszalności dostępna u Przedstawicieli oraz dystrybutora.

Dla uzyskania optymalnych efektów stsować na suche liście oraz wykonywać zabiegi na 3-4

godziny przed deszczem .

NAWÓZ DOLISTNY PŁYNNY

Minimalna ilość wody : 150-200 l/ha.

Maksymalna dawka : 5 l/ ha/ aplikację

Nie stosować podczas kwitnienia

Zabrania się dostępu zwierząt hodowlanych do pastwisk i użycia zielonki jako paszy w ciągu 

przynajmniej 21 dni od aplikacji. 
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