
Pełne wykorzystanie azotu

Stabilne uwalnianie do 8 tygodni

Dostępność niezależna od pogody

Doskonałe przyleganie do liści

Brak poparzeń 

Stabilne i wysokie plonowanie

Efficie-N-t 28 NOWATORSKA FORMUŁA
DOLISTNEGO NAWOZU AZOTOWEGO

20 l Efficie-N-t 28
odpowiada 150 kg

standardowego nawozu azotowego

Wyjątkowa wydajność:

greenland.pl



Efficie-N-t 28 jest płynnym nawozem azotowym na bazie polimerów mocznika o zmiennej długości. Dzięki nowatorskiej formule 

nawozu azot w formie amidowej uwalniany jest stopniowo przez okres od 6 do 8 tygodni. Rozłożenie w czasie pobierania azotu 

nie powoduje nadmiernego wzrostu roślin, skutkującego osłabieniem ścian komórkowych i obniżenia odporności roślin, z czym 

mamy często do czynienia w przypadku zastosowania standardowych nawozów na bazie azotanów.

Czym jest Efficie-N-t 28?

Korzyści
środowiskowe:

Uprawa rzepaku z Efficie-N-t 28

Preparat zabezpiecza potrzeby azotowe rzepaku w okresie ograniczonej dostępności 

azotu z gleby. Aplikacja Efficie-N-t 28 pozytywnie wpływa na wypełnianie łuszczyn 

i zapewnia roślinie azot w tym kluczowym dla kształtowania  plonu etapie.

7,04Poletko kontrolne 

Rzepak ozimy
Badanie 2017
SDOO Sulejów,
Polska

Poletko Efficie-N-t 28: CAN 174 kg/ha + Efficie-N-t 20 l/ha

Poletko kontrolne: CAN 174 kg/ha

7,79Poletko Efficie-N-t 28

7,29Poletko kontrolne 

Poletko Efficie-N-t 28 7,89

5,73

5,84

Poletko kontrolne

Poletko Efficie-N-t 28
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Nie ulega wymyciu

Nie ulega utlenianiu

Nie wiąże się z innymi
składnikami do form

niedostępnych

Nie zawiera soli



7,88Poletko kontrolne 

Efficie-N-t 28 w uprawie pszenicy ozimej

Skuteczność i efektywność Efficie-N-t 28 została potwierdzona 
w niezależnych badaniach polskich i brytyjskich. 

Dopasowanie podaży azotu do potrzeb roślin

Liczba ziaren

Pierwsza aplikacja    Druga aplikacja 
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Masa ziarna

Trzecia aplikacja

Pobór azotu

Strzelanie
w źdźbło 

Pszenica ozima
Badanie 2013
Ebear Farm, Westleigh,
United Kindom

8,2Poletko Efficie-N-t 28 (1 zastosowanie)

Poletko Efficie-N-t 28 (4 zastosowania) 8,77
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Poletko Effice-N-t 28 (4 zastosowania) CAN 108 kg/ha + Efficie-N-t 80 l/ha

Poletko Effice-N-t 28 (1 zastosowanie): CAN 189 kg/ha + Efficie-N-t 20 l/ha

Poletko kontrolne: CAN 229 kg/ha

wielkość plonu

jakość ziarna

zawartość białka

masy 1000 ziaren

liczby opadania

Doświadczenia pokazały
znaczącą poprawę

następujących parametrów:



W przypadku kukurydzy około 50% zapotrzebowania na azot przypada na fazy od 

8 liścia do dojrzałości mlecznej. Dalsze 35% azotu nizebędne jest do wypełnienia kolby.

Póżniejsze etapy wzrostu kukurydzy mogą być zakłócone przez niedobór azotu 

w glebie lub ograniczoną możliwość jego podania ze wzglądu na suszę.

Problem niedoboru azotu znakomicie rozwiązuje aplikacja Efficie-N-t 28 w stadium 

8 liścia, czego dowiodły testy polowe.

Efficie-N-t 28 w uprawie kukurydzy

Zastosowanie:

Roślina Litr/hektar Ilość wody (litry) Harmonogram stosowania

Pszenica  20 100-300 Liść flagowy

Kukurydza  20 100-300 Stadium 8 liścia

Rzepak 20 100-300 Do końca kwitnienia

Burak 20 100-300 Od zwarcia międzyrzędzi

Ziemniak 20 100-300 Po kwitnieniu

Marchew 10-20 100-300 Od zwarcia rzędów

Łąki 10 200 Po każdym pokosie

Kapustne 20 200 Wiązanie główki

Sady 20 200 Po kwitnieniu

Unikalne
właściwości

Efficie-N-t 28:

Dystrybutor Polska: Producent:
Greenland Technologia EM sp. z o.o.
Trzcianki 6, 24-123 Janowiec, Polska
tel. +48 81 888 53 25
e-mail: info@emgreen.pl

Agro-vital BV
Molenstraat 10-1
8391 AJ Noordwolde Nederland
www.agro-vital.eu

Doskonała stabilność

Nie wymaga dodatkowych
operacji polowych

Pobierany prawie w 100%

Przezroczysta struktura
w płynnej formie

Precyzyjna aplikacja

Minimalizuje negatywny
wpływ na środowisko

Wbudowuje się
w strukturę białka


