
Az  titka kapszula arany 
A

 a.vodziga pontosan zheéjbérög telivéfel panyagát
 sé siéedkeövn knyeövén a zaza l,áplát anábform uskHarmoni .zheknyeinövén a tza  el juttatja

 ankbadago ottzlyobáazs orkkugyana l,ósaitáhat roská etzrnyekö a divémeg tnénitrog amidbark a
 ulazapsk A jelenti. tásátáell óalv onattalvebnárbmem  -polimer lebomló biológiailag sóciágener 4.

 lisáspeci ktumoágranul amidbark a mely, készülnek gávalótechnol gyaátrűm úsápanyag-leadát
 ottzlyobáazs zaza er),zrtilieF eleaseR (ControlledFRC   keékterm Mix CoteN™ Haifa 

A  folyamata tápanyagleadás szabályozott 
A

 mértékét. tápanyagleadás a befolyásolja nem aktivitása mikrobiológia és pH-ja
 nedvességtartalma, típusa, talaj A szükségük. van tápanyagra és fejlődni kezdenek el egyből is növények a emelkedésével hőmérséklet

 A keresztül. burkon a kijutni elkezdenek tápanyagok a hőmérséklet a nő Ahogy sebességét. kijuttatás a szabályozza pontosan
 hőmérséklet környezeti a míg tápanyagokat, ki juttat ideig mennyi termék adott az hogy meghatározza, felépítése héj polimer A

 gyökérzónába. aktív az  tápanyagokat oldott az kijuttatni elkezdi és funkcionál membránként kezdve ettől bevonat A kerülnek. formába
 oldott lassan belül, burkon a tápanyagok A fölvenni. vizet elkezdenek kerülve talajba a gyöngyök granulátum bevonatos polimer 

CoteN™ Mix : 
 nitrogént tartalmaznak formájában O3N nitrát és H4N ammónium , H2N amid

, keverékek igazodó igényeihez növények szántőföldi különbözőa  
.(N)

zen E   minőségű  oszfortfjónagyon kívül (P)   és  káliumot (K .) Atartalmaznak   CoteN™  Mix
kiegyenlített,

 
 karbamid A biztosít. tápanyagutánpótlást biztonságos 

 . növényhez a el juttatja formában  védett, megfelelően viszonyoknak klimatikus
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A CoteN™  M -etix gyú 

 nélkül. veszteségek ,el érünk tápanyaghasznosulást magas igen növényeinket, táplálni
 tudjuk igényességével mezőgazdaság precízós a ,Ezáltal igazodva. pontosan fázisaihoz növekedési különböző

 növény a tápanyagot ki juttat ütemben emelkedő arányosan ,emelkedésével hőmérséklet a Viszont süllyed.
 alá C +12 talajhőmérséklet a amikor megálljon tápanyagleadás a hogy meg, alkottuk 
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CoteN™ Mix - Magasabb  hatékonyság karbamid  
A

 ivóvízbázist. az és talajt a környezetünket, védjük mindeközben használunk, Mix-et CoteN™ ha meghálálja azonnal
 is pénztárcánk és Növényeink kijuttatva. menetben egy vetéssel a kezeléssel egyetlen Mindezt növényeinknek. juttatjuk

 tápanyaghoz minőségű legjobb a formában, gazdagabb de használunk műtrágyát ,kevesebb 50%-al mennyiségileg
 miközben el, érünk hasznosulást tápanyag 95% használatával Mix CoteN™ A alatt. egésze növekedés aktív az növényeinket táplálják

 adagokban rendszeres kis, koncentrációjú, különböző igazodó igényeihez növény a feloldódva, lassan és karbamidot a védik kapszulák
 „arany” polimer A elvesztését. karbamid a kiküszöbölik termékek Mix CoteN™ Haifa A felvenni. tudják nem növényeink

 felét mint több karbamid kijuttatott A van. alatt 50% hasznosulása karbamid kijuttatott formában közönséges a ,által Mindazon forrás.
 (N) nitrogén hatékony költség és (46%) koncentrációjú magas használt, körben legszélesebb növényekhez szántóföldi a karbamid 

CoteN™ Mix – Hatékony  költségtakarékos és  
   - Egyszer    meg. takarít időt és Munkát kijuttatni. csak kell

  - Kiegyensúlyozott  termés.  minőségisok = tápanyagutánpótlás

  - Nincs  műtrágya. kijuttatott kevesebb 30-50%-al veszteség. nitrogén

  - Nem  termőképességét. talaj a Megőrízzük talajt. a tömörítjük

  - Környezetbarát.  lemosódás. 0% Közel
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CoteN™ Mix ermékekt 

 ju gyökérzónába
 aktív az igazodva pontosan fázisaihoz növekedési igényeihez, növény a nitrogén

 A alatt. ciklus növekedési aktív egész az tápanyagutánpótlás Ideális = 

CoteN™ MIX – Ideális   megoldás:  
- Könnyű,
- Ahol
- Vizes
- Sekélyen
- Magas
- Nitrát
 

 direktíva. nitrát területek, érzékeny  
 növények. nitrogénigényű  
 növények. gyökeresedő  

 esőzés. sok területek,  
. trágyázáni fej sor-, a közben szezon tudunk nem  

 talajok. homok  
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CoteN™ Urea (Ν)
(ΝΗ2-Ν)

CoteN™ Mix  Booster (ΝP)
(ΝΗ 2-Ν és  ΝΗ4-Ν)

CoteN™ Mix Dynamic (NP)
(ΝΗ 2-Ν és  ΝΗ4-Ν)

43-0-0
42-0-0

31-21-0

25-30-0

2,3,4 és hónapos  6

2,3,4 és  6 hónapos 

2,3,4 és  6 hónapos 

100%

80-85%

70-75%

CoteN™ Mix Top (NPK) 
(ΝΗ 2-Ν, ΝΗ4-Ν és  ΝΟ3-Ν) 

32-9-6+0.8Zn 2,3,4 és  hónapos  6 85-90%
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   Minden ukoria,  stb. zab, árpa, szója, lucerna, napraforgó, repce, búza, k  kultúrához:haszonnövény szántóföldi 


