
 
 

Позволява управлението на 
наличностите от азот по време на 
ключовите фази от развитието на 
културите

Подпомага задържането на азота в 
30-сантиметровия почвен слой

Не позволява процеждането на азота 
в по-дълбоките слоеве на почвата в 
продължение на 30-60 дни

Подобрява значително усвояването на 
азота от растенията

Използва се само като добавка към 
основната програма за хранене на 
растенията

Подходящ за всички видове култури

Може да бъде използван с повечето 
азотни приложения

 

А К Т И В А Т О Р

Продукт, базиран на CrossLink технология,
който повишава наличността и усвояемостта 
на азота и понижава неговите загуби

GO MAXN



 
 

 

Дозировка

Начин на действие

 

 

Задържане на амониевия азот
в почвата по два начина

Помощно средство
за управление на азота

 

Подпомага формирането на повече амониеви 
йони – хидрофилното повърхностноактивно 
вещество извлича повече вода и стимулира 
амонячната хидролиза.

Подобрява свързването на амониевите йони 
– положително заредения Ca++ химичен 
полимер подпомага свързването на
йоните в почвения колоид.

Приложение
Урея

Количество

Течни торове

Течен оборски тор

GO MAXN

2-3 л/тон

1,5 л/тон UAN (28%, 30% или 32%)

0,1-0,13 л/дка

Смесва се със суха урея преди нейното приложение. За 
най-добри резултати смесете продукта с уреята 
непосредствено преди самото приложение. 

Може да се смесва с течни торове като амонячна вода или 
други течни азотни торове.

Може да се смесва с течен оборски тор. Добавя се директно 
в ямата с оборския тор или се смесва с тора в контейнера на 
апликатора.

  GO N MAX е разработен да взаимодейства с почвата и почве-
ните организми и да влияе положително върху почвената 
екосистема.

(NH2)2CO + 2H2O  (NH4)2CO3

Амониевият карбонат е нестабилно съединение – карбонатни-
те йони „крадат“ водородни йони, за да се преобразуват до:

(NH2)2CO3 + NH4 + NH3 + HCO3

Двата полимера, които GO N MAX съдържа, управляват проце-
са на хидролиза, чрез които съединението се преобразува до:

(NH2)2CO + 2H2О + GoNMax  УРЕАЗА  2NH4 + GoNMaxCO3

След разтварянето им в почвата, полимерите се разграждат и 
освобождават карбонатни йони, които от своя страна „извеж-
дат“ водородните йони от почвата и по този начин позволяват 
на амониевите йони да се прикрепят трайно в нея.

GoNMaxCO3 + 2HПОЧВА   H2CO3 + GoNMax

В резултат на по-голямото количеството амониеви йони, 
които са трайно прикрепени към почвата, се увеличава количе-
ство азот в амониева форма, който остава достъпен за 
растенията във фазите на по-напреднал растеж.

УРЕЯ АМОНИЕВ КАРБОНАТВОДА
 

Декларирано съдържание
Съдържа нерастителни хранителни съставки

Ca-хетерополизахариди

Ca-аминоетилпиперазин

Алкиларил полиоксетилен гликол 

Други инертни съставки 

Количество

6,5%

7,25%

27,5%

58,75%

Чрез забавяне на бактериално-
ензимните процеси в почвата
Чрез физико-химични способи,
които водят до забавяне на

абсорбирането му от
различните почвени

слоеве.

Резултат от тестове с царевица

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

2.70

2.87

3.14

2.72
2.83

Контрола 100% урея Go N Max
+ 75% урея 

Go N Max
+ 100% урея 

Go N Max
+ 130% урея 

Добив на царевица в тонове на декар

 

Контрола 2.70 21.88
100% препоръчан азот (N) 2.72 22.28
GO N MAX + 75% N урея 2.83 22.21
GO N MAX + 100% N урея 3.14 21.65
GO N MAX + 130% N урея 2.87 22.31

Приложение Добив т/дка Влажност, %
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