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Praktisk bruk av Flex Bladgjødsel
Det viktigste for å få et godt resultat er at plantene er
tørre. Det er bedre å kjøre om dagen, enn tidlig om
morgenen eller sent på kvelden. Fordi faren for dugg er
da betydelig større. Dugg og bladgjødsel kan gi
sviskader.
Er plantene i god vekst og det ikke er for tørt kan
bladgjødsel tilføres hele dagen.
Er temperaturen over 25 grader, bør en kanskje unngå å
sprøyte på det varmeste.
Blanding med andre midler:
Flex sine bladgjødsler er i all hovedsak blandbare med
hverandre, problemet med tankblandinger oppstår når
det blandes andre bladgjødsel produkter med Flex sine
bladgjødsler.
Det normale er å gi ca 1 kg N pr gang, 4 liter N 22 m/Mg.
Ved bruk av 1 liter NP 7-6 kan denne blandes med 3 liter
N 22 m/Mg. Ved behov for Mn og Z i tillegg bland inn
100 ml av hver type.
Ofte starter man å gi Flex bladgjødsel for sent, det er
bedre å starte tidlig for heller å avslutte når avlingen er
ferdig. Enn å prøve å få veksten i gang igjen med
Bladgjødsel.
Er det virkelig behov for å få i gang veksten kan N 18
klorfri benyttes. Her kan det gis inntill 2 kg N pr gang.
De som har Danfoil sprøyter kan bruke N 22 uten å
tilsette vann. Dette er faktisk den beste måten å tilføre
bladgjødsel på.
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Nyhet! Bladgjødsel N 18 nr 41220 Klorfri
Nå som gjødselprisene har gått rett til himmels har vi forventninger
til at i løpet av denne sesongen vil flere få øynene opp for hvor
effektivt det går ann å gjødsle korn åkre med bladgjødsel. Med vår
nye type Nr 41220 N 18 klorfri, vil det være mulig å gjødsle med 2 til
3 kg N pr gang.
Med en grunngjødsling på 10 kg N så vil det være enkelt og effektivt å
tilføre resten av N behovet med Bladgjødsel.
NLR Viken gjør forsøk for oss i år med denne i Vårhvete, vi ønsker
svar på om denne bladgjødsla er 25% mer effektiv enn NS 27.
Bladgj,m. K/nit
Bladgjødsel
Bladgjødsel m/P
Bladgjødsel
Bladfosfor
Mikro Mn, bladgj
Mikro Zn, bladgj
Mikro Mg, bladgj

41210
41200
42290
41220
88560
84715
84750
84733

N18+3K m/Mg uten Ca
N22 Bladgj m/Mg uten Ca
NPS 18-1-2 m/Mg+nitrat Klorfri
NS 18-2 m/Mg Klorfri
NP 7-6 med 2% Mg
N2 m 10 % Mn
N2 m 10% Zn
N2 m 7 % Mg

Sprøyta er den mest nøyaktige gjødselsprederen som finnes på
markedet,
Når det allikevel skal sprøytes mot sopp eller insekter er det ingen
ekstra kostnader med å kjøre ut bladgjødsel samtidig.
Med tildelingsfiler og seksjonskontroll har vi antagelig den mest
effektive og nøyaktige metode for overgjødsling somm finnes pr i
dag.
Lykke til med Bladgjødslinga.

Besøk vår
Facebook side

www.ﬂexagri.no
info@ﬂexagri.no

www.norsenteret.no
ﬂex@norsenteret.no

