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Easy Start® TE-Max / Hedef Kültür Bitkileri

Easy Start® TE-Max Deneme Sonuçları

Easy Start® TE-Max - Mikro Granül Başlangıç Gübresi

Tablo 1 : Uygulama Dozları:

Resim 4 : Ürün performansı - Pawlowice / Polonya 2012

Solda: Rakip ürün NPK 7-20-28 20 kg/da; Sağda: Easy Start® TE-Max 3 kg/da

Ürün İçerik Karakteristik Ambalaj Kullanım

11-48-0
(+0.6Fe+0.1Mn+1.0Zn)

Torba: 20 kg Uygulama: 2-4 kg/daNP Başlangıç Gübresi
- %46 suda çözünür P O
- Mikro element içerir
- Granül Yapısı: %90’ı
 0.5 - 1.5 mm

Easy Start® TE-Max
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kg/daBitkiler  Ekim zamanı tohum ile birlikte tohum yatağına uygulanır 

 EasyStart® ile yapılan uygulama; başlangıç gübrelemesinden  
 sonra elde  edilecek verimden daha yüksek bir verim elde   
 edilmesi amacıyla yapılır.

 Toprak şartlarının iyi olduğu durumlarda Easy Start® TE-Max  
 ile yapılan başlangıç gübrelemesinden sonra, standart   
 gübreleme programında tasarruf yapılır. 

  
 

 
 

 

• Tohum yatağı uygulaması ile etkili gübreleme

• Daha yüksek verim, daha kaliteli ürünler

• Homojen, tozsuz ve iyileştirilmiş mikro    
 granül (0.5mm - 1.5mm) yapısı     
 sayesinde kolay ve etkili uygulama

• Gübre israfını önleyen çevre dostu teknoloji

•  Mükemmel kök gelişimi ve istikrarlı büyüme
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Easy Start® TE-Max Nasıl Çalışır? Easy Start® TE-Max Uygulama

Easy Start® ekim zamanı tohum ile birlikte, tohum yatağına uygulanır. Mikro Granül (0.5mm - 1.5mm) yapıda olması ve 
doğrudan tohum yatağına uygulanması sebebiyle verim ve kaliteyi arttırır.

Resim 1 : Easy Start® ile kök gelişimi

Resim 2 : Easy Start® iyileştirilmiş mikro granül yapısı

Resim 3 : Easy Start® ekim sırasında düşük miktarlarda uygulanır.

Uygulamada Easy Start® tohum ile beraber tohum yatağına uygulanır.

Gübreleme tankının dolumu Alttan görünüm

Ekim zamanı tohum ile birlikte, tohum yatağına uygulanması

Solda: 3kg/da Easy Start® uygulanmış kök gelişimi;
Sağda: Uygulanmamış

Mısır
Easy Start®

 Doğrudan tohum yatağına uygulanması   
 sayesinde tohumun çıkışını ve köklerin ilk   
 gelişimini garanti eder.
 Kurak koşullarda etkili gübreleme imkanı sunar.
 İlk büyüme evrelerinde daha uniform bitki   
 gelişimi sağlar.
 Daha iyi ve derin kök gelişimi sağlar.
 Bitkinin fiziksel gücünü geliştirerek, ileriki   
 dönemlerde bitki besleme kapasitesini artırır.
 Etkili gübreleme ile topraktan azot yıkanmasını  
 azaltır.
 İçerdiği mikro elementler (Fe, Mn, Zn) ile   
 optimum bitki gelişimini sağlar.


