Max Natural 3 Plus
EFEKT JUŻ W PIERWSZYM PLONIE
G warantowany przyrost plonu o 20%*
Wzrost BRX cukru o 22%*
Zwiększenie odporności o 100%*
Więcej węgla w glebie o 100%*
Zwielokrotnienie przyswajalności fosforu o 200%*
Ograniczenia występowania grzybów i guzowatości korzeni do 95%*
Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych o 50%*
Zmniejszenie użycia środków ochrony roślin o 50%*

Najlepszy produkt dla Polskich warzyw:
Marchew

Groszek

Sałata

Rzodkiewka

Pietruszka

Por

Burak

Cebula

Ziemniaki

Ogórki

Malina

Pomidory

Truskawka

100% naturalny nawóz (WE) stymulujący wzrost
roślin oraz zwiększający ich odporność
Max Natural 3 Plus Aloe składa się z 80% z organicznego aloesu, który posiada naturalne zwiazki fitochemiczne i polisacharydy pochodzenia roślinnego, które są niezbędne dla roślin i
wzbogacenia żyzności gleby. Zawiera on składniki odżywcze niezbędne do wzrostu roślin
takie jak funkcjonalne mikroorganizmy, kombinację bakterii i grzybów, które poprawiają
jakość i zasobność gleby a także przyczyniają się do wzrostu roślin. Produkt zawiera również kompletną kompozycję odżywczą w postaci makro i mikro składników odżywczych,
aminokwasów, witamin. Preparat zawiera przede wszystkim wszystkie znane ze swych
dobroczynnych właściwości substancje zawarte w aloesie dzięki czemu wzmacnia rośliny
czyniąc je bardziej odpornymi i mniej wrażliwymi.

Max Natural 3 Plus Aloe zawiera mikroelementy (pierwiastki śladowe), aminokwasy, związki
PGR, enzymy i związki czynne (aloina, barbaloina itp.). Co stanowi naturalną antybioty okową ochronę przed czynnikami chorobotwórczymi. Wzbogacony w mikroorganizmy
grzybicowe, działające w glebie, zapewniające azot przez zasiedlenie gleby i tkanki
korzeniowej, solubilizacji fosforanu i dostarczania PGPR (bakterii wspomagających
wzrost roślin). Zawiera wzbogacone kwasy humusowe i huminowe, aby zwiększyć
zdolności krzepnięcia gleby i poprawić efektywność stosowania nawozów
nieorganicznych.

WYNIKI POLOWE
przykłady działania Max Natural 3 Plus Aloe

CEBULA - SZCZYPIOR
Parametry

Max Natural 3 Plus Aloe

Obszar

1 ha

1 ha

Odmiana

Lokalna

Lokalna

Nawóz
MINE RALNY Max
Natural 3 Plus

Standardowo
ogółem 15 l
podzielone na ilość cykli

Standardowo

Odprysk

Co 7-10 dni cykl

Wydajność

16.000 kg

Uprawa cebuli
nawożenie Max Natural 3 Plus Aloe

Kontrola

9.000 kgs

Podobnie ma się sytuacja z uprawami
czosnku poddanymi procesowi

Max Natural 3 Plus Aloe

Nawożony standardowo

WYNIKI POLOWE
przykłady działania Max Natural 3 Plus Aloe

POMIDOR
Parametr

Max Natural 3 Plus Aloe

Kontrola

Powierzchnia terenu

1 ha

1 ha

Odmiana

Lokalna

Lokalna

Mineralne
Pestycydy
Obornik
Max Natural 3 Plus Aloe

50% dawki
50% dawki
20 000 kg
20 l

Standard
Standard
20 000 kg
-

Rozpylający

oprysk co 7 dni w 4 dawkach

-

Plon

94 000 kg

70 000 kg

Nawozy

Siostrzane rośliny z tego samego zasiewu po prawej
wynik użycia Max Natural 3 Plus Aloe a po lewej bez.
Moczenie nasion plus opryski.

WYNIKI POLOWE
przykłady działania Max Natural 3 Plus Aloe

FASOLA, BAKŁAŻAN, POMIDOR
Uprawa

Nawożenie (kg)
Obornik + Max Natural Obornik + NPK

Tylko Obornik

FASOLA
Wydajność zbiorów (I)
Wydajność zbiorów (II)
Wydajność zbiorów (III)

2.015
0.400
0.367

1.597
0.300
0.292

1.320
0.200
0.231

BAKŁAŻAN
Wydajność zbiorów (I)
Wydajność zbiorów (II)
Wydajność zbiorów (III)

2.252
1.760
4.050

1.200
1.519
3.978

1.000
1.054
2.887

POMIDOR
Wydajność zbiorów (I)
Wydajność zbiorów (II)
Wydajność zbiorów (III)

6.208
12.194
10.426

5.253
8.992
8.172

4.235
6.616
6.517

Oprysk

Co 7-10 dni część dawki w zależności od ilości cykli.
Maksymalnie 20 litrów w sezonie na hektar.

Jakość

Bardziej trwałe w przechowaniu, świeży wygląd, większa ka0
loryczność i zawartość cukru, znacznie wyższa odporność na
przemarzanie.

WYNIKI POLOWE
przykłady działania Max Natural 3 Plus Aloe

OGÓREK
Parametr

Max Natural 3 Plus Aloe

Kontrola

Powierzchnia terenu

1 ha

1 ha

Odmiana

Lokalna

Lokalna

Mineralne
Pestycydy
Obornik
Max Natural 3 Plus Aloe

50% dawki
50% dawki
20 000 kg
20 l

Standard
Standard
20 000 kg
-

Rozpylający

oprysk co 7 dni w 4 dawkach

-

Plon

60 000 kg

40 000 kg

Nawozy

WYNIKI POLOWE
przykłady działania Max Natural 3 Plus Aloe

PSZENICA
Parametr

Max Natural 3 Plus Aloe

Kontrola

Powierzchnia terenu

1 ha

1 ha

Odmiana

Dickens

Dickens

Nawozy
Mineralne
50% dawki
Pestycydy
50% dawki
Max Natural 3 Plus Aloe 13 l

Standard
Standard
-

Rozpylający

oprysk co 10 dni w 4 dawkach

-

Plon

12 400 kg

9 300 kg

WYNIKI POLOWE
przykłady działania Max Natural 3 Plus Aloe

BURAK
Parametr

Max Natural 3 Plus Aloe

Kontrola

Powierzchnia terenu

1 ha

1 ha

Odmiana

Lokalna

Lokalna

mineralne
pestycydy
obornik
Max Natural 3 Plus Aloe

50% dawki
50% dawki
20 000 kg
20 l

standard
standard
20 000 kg
-

Rozpylający

oprysk co 7 dni w 4 dawkach

-

BRIX cukru

wzrost o 22%

17%

Plon

92 000 kg

70 000 kg

Nawozy

WZROST ODPORNOŚCI ROŚLIN
D olistne stosowanie Max Na tural 3 Plus Aloe prowadzi do wzrostu odporności roślin. Max
Natur al 3 Plus Aloe powoduje dzięki swojemu składowi wyższą wydajność upraw, z których
pochodzą plony o wyższej wartości odżywczej.
Większość składników aloesu działa również jako doskonały „nośnik” dla pożytecznych
bakterii i innych dodatkowych składników naturalnych, które w następstwie procesu pro dukcji, są zawarte w formule preparatu.
System korzeniowy roślinny otrzymuje bardzo skuteczną stymulację i bardzo dużą szybkość
absorpcji, przez co zasysa dostępne korzystne składniki odżywcze. Wraz z zastosowaniem
preparatu system korzeniowy roślin poddany jest bardzo skutecznej stymulacji powodującej
wzrost przyswajania dostępnych w glebie składników odżywczych.

B ez M a x N a t u r a l 3 P l u s A l o e

Zastosowanie M a x N a t u ra l 3 P lu s A lo e

Aloes znany jest ze swych unikalnych właściwości. Zastosowany w uprawach roślin ogranicza rozwój patogenów i wielu chorób. Zwalcza w 95% guzowatość korzeni. Mechanizm ten
został już wcześniej opisany w przypadku stosowania aloesu w medycynie niekonwencjo nalnej i estetycznej. Już wiele lat temu znane były człowiekowi pożyteczne efekty ze stoso wania różnorakich wyciągów i ekstraktów z aloesu zarówno w żywieniu, jak i zapobieganiu
chorobom.

WYDAJNOŚĆ
ekonomiczne uzasadnienie
stosowania Max Natural 3 Plus Aloe
ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI RYŻU
Nawożenie

(ton)

Procent wzrostu plonów

Konwencjonalny (400 kg Nawóz NPK/ha) 6.45

-

Nawożenie 50% NPK i 50% Max Natural 7.08

9.76%

Nawożenie 100% NPK i 100% Max Natural 10.21

58.29%

Zdjęcia uprawy ryżu po zastosowania Max Natural 3 Plus Aloe i nawozów NPK

Parametry

Wydajność (kg)
0% Max Natural
+ 100% NPK

50% Max Natural + 100% Max Natural
50% NPK

+100% NPK

Średnio na grupę
I
II
III

19.7
19.1
19.4

22.0
19.7
19.8

21.8
20.2
24.1

Ilość grup

132 grupy

132 grupy

132 grupy

Wydajność

6.45 ton/ha

7.08 ton/ha

10.21 ton/ha

REKULTYWACJA GLEBY
Znacząco zwiększona retencja wilgoci obserwowana w traktowanych obszarach, jak poka zano na powyższych zdjęciach. Gleba w tym gospodarstwie jest przeważnie piaszczysto
glina w miarę upływu czasu stała się stosunkowo niestrukturalizowana, a wilgoć utrzymy wała się słabo. Gleba zazwyczaj wysycha na pył w suchych okresach i tworzy nieustruktu rowaną glinkę w mokrych okresach. W ciągu ostatnich trzech lat stosowania Max Natural 3
Plus Aloe obserwowano gwałtowny rozwój struktury gleby, przy jednoczesnym wzroście
rozwoju korzeni roślin i zwiększeniu poziomu mierzonego węgla organicznego.
Wyraźne zalety uzyskiwane w wyniku tych prób (patrz tabela poniżej) stały się katalizato rem do przyjęcia niższego schematu składników odżywczych w połączeniu z wybranymi
produktami poprawiającymi glebę w całym obiekcie na sezon wegetacyjny.

Ostatnie szerokie badania na glebach wykazały znaczną poprawę biologii gleby, zwłaszcza
w odniesieniu do osiągniętego poziomu zawartości węgla i fosforu. Te wyniki są zaznaczone w tabelach na następnej stronie

Dostępność fosforu dla korzeni roślinnych jest ograniczona w glebach kwasowych i alka licznych, głównie w wyniku tworzenia trudno rozpuszczalnych związków fosforanowych z
glinem (Al) i żelazem (Fe) w kwaśnych i wapniach (Ca) w glebach alkalicznych.
Co roku rolnicy rozsiewają duże ilości nawozu fosforowego w glebach przeznaczonych do
produkcji żywności, włókien i drewna, a tylko 10 -20% może być wchłonięta przez rośliny.
Pozostała część szybko przekształca się w niedostępne formy fosforu, które nie są wchła niane przez korzenie roślinne. Zastosowanie produktów do formowania drobnoustrojów
takich jak Max Natural 3 Plus Aloe pobudzi system korzeni roślinnych i aktywność
enzymatyczną związaną z fosforanami kwaśnymi lub alkalicznymi. Zwiększa to
dostępność dla rośliny fosforanów odżywczych w glebie i poprawia funkcjonowanie
rośliny.

Uwaga: te wyniki są poparte raportem 2005 w sprawie NSA „Microbes & Minerals” opubli kowanym przez NSW w 2005 r .: „Budowanie organicznej materii glebowej pomaga zbudo wać basen organiczny fosforu”.

Pobrane próbki gruntu pod koniec późnej zimy wykazały silny wzrost poziomu dostępnego
fosforu, mimo niskich opadów deszczu i zimnej pogody. Ta wyższa dostępność składników
odżywczych odzwierciedla znaczne zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie
i w frakcjach węgla całkowitego.
Całkowity wzrost węgla wzrósł powyżej 1,3%* w strefach poddanych działaniu Max Natural 3 Plus
Aloe w okresie uprawy. Zmiana struktury gleby w stosunkowo krótkim okresie jest bardzo
zachęcającym rezultatem do stosowania Max Natural 3 Plus Aloe , gdy porównywano traktowaną
strukturę gruntu z nietraktowaną glebą (patrz zdjęcia poniżej).
Przykłady ulepszonej struktury
gleby i retencji wilgotności w
nawożonej
hodowli.
W
porównaniu z nienawożonymi
uprawami jęczmienia. Wyższe
poziomy zawartości węgla orga nicznego przekształciły wcześniej nienawożoną glinę. Wyższy
poziom składników odżywczych
został dostarczony do roślin
przez
znacznie
poprawiony
system korzeni.

Po zastosowaniu Max Natural 3 Plus Aloe jest zauważalne gołym okiem, że nawożona
gleba jest ciemniejsza jak i posiada więcej wody. Składniki odżywcze i węgiel w
próchnicy, są widoczne w porównaniu z nienawożoną rośliną gdzie ziemia jest lżejsza i
jaśniej zabarwiona. Również wielkość miski korzeniowej ze względu na wzrost korzeni i
ich rozbudowę jest znacząco większa dla traktowanej Max Natural 3 Plus Aloe rośliny.
Ma to wpływ na zawartość skrobi, białka, cukru, pektyn i tłuszczu w roślinach,

Odczyn
BRIX
cukru
po
zastosowaniu Max Natural 3 Plus
Aloe wzrósł do 11,8%- w
porównaniu do 5,8% na nie
poddawanym działaniu obszarze.
Swiadczy to o wyższym składniku
odżywczym1

WYNIKI
Całkowita wielkość produkcji była znacznie wyższa w obszarach poddanych działaniu Max
Natural 3 Plus Aloe. Ten wynik jest bardzo zachęcający, biorąc pod uwagę niekorzystne
warunki wzrostu występujące w tym okresie. Koszty wprowadzenia nawozu były mniejsze
niż połowa nakładów na nawozy mineralne.
Po zastosowaniu Max Natural 3 Plus Aloe odnotowano istotny wzrost zawartości materii
organicznej oraz poprawę zawartości węgla organicznego w glebie. Odnotowano retencję
wilgoci w opryskiwanych obszarach pomimo ciężkiej suszy w gospodarstwie.
Obserwowano znaczną poprawę dostępnego fosforu w nawożonych obszarach. Szczegól
nie dotyczyło to regionu, w którym znajduje się gospodarstwo, w którym zazwyczaj wy stępuje trudność z utrzymaniem poziomu dostępnego fosforu. Zauważono także poprawę
struktury gruntów i kruchości. To odzwierciedla rosnącą ilość węgla organicznego
mierzoną w nawożonej glebie w tym okresie uprawy

Bliźniacze
rośliny
po
lewej
nienawożona żona Max Natural 3 Plus
Aloe i poddana pełnemu procesowi
stymulacji wzrostu przez Max Natural
3 Plus Aloe po prawej

Max Natural 3 Plus Aloe to
świetny naturalny repelent
ODSTRASZACZ PTAKÓW I OWADÓW
Max Natural 3 Plus Aloe działa przede wszystkim jako nawóz i stymulator
wspomagający rozwój roślin. Wykazano także zmniejszone zainteresowanie ptaków i
owadów (szkodników). Ataki na uprawach zmalały ze względu na ilość naturalnej
aloiny w Max Natural 3 Plus Aloe. Stosowanie Max Natural 3 Plus Aloe to świetny i
przyjazny dla środowiska sposób naturalnego ograniczenia ataków ptasich i owadzich
szkodników.

Sposób użycia / zastosowanie / dawkowanie

UWAGA
:
Przed użyciem DOKŁADNIE wymieszać tak, aby nie został osad na dnie pojemnika. Proszę
mieszać roztwór Max Natural 3 Plus Aloe zaraz po otworzeniu i nie pozostawiać przed mieszkiu
roztwor w wodzie przez dłuższy czas. Nie rozpylaj na rośliny podczas fazy zapylania. Mocz
korzenie w fazie przeszczepu. Opryskaj całe liście na powierzchnię i pod spodem, kiedy możliwe.
Po przygotowaniu gruntu przygotuj otwory do sadzenia i nawożenie standardowum nawozem(na
wóz lub kompost), a następnie rozpylaj wodę z roztworem Max Natural 3 Plus Aloe (stosunek 200:
1). Opryskuj na otwartych przestrzeniach rano lub wieczorem (temperatura do 25 C).

Celem jest zminimalizowanie zależności od nawozów sztucznych i uzyskanie lepszych plonów
przy mniejszym nakładzie dzięki nowemu nawozowi Max Natural 3 Plus Aloe . Realistyczne
jest minimalizowanie nawozów sztucznych na 50% przy użyciu Nawozów Max Natural 3 Plus
Aloe 50% (w zależności od rodzaju rośliny, jakości gleby itp.)
Pamiętaj, że każdego roku jakość Twojej gleby i jej żyzność poprawi się i przyniesie wyższą
wydajność z regularnego stosowania nawozów Max Natural 3 Plus Aloe . Procedura sadzenia i
aplikacja Max Natural 3 Plus Aloe mogą się różnić w niektórych sytuacjach, dlatego prosimy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania dalszego wsparcia
technicznego lub telefonicznie z centralą firmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Max Natural 3 Plus Aloe - to nawóz dolistny i doglebowy do stosowania w formie roztworu
wodnego w uprawach roślin rolniczych,sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych
zawierający mikroelementy rozpuszczalne w wodzie. Max Natural 3 Plus Aloe znacząco
zwiększa i poprawia:
- tolerancję na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz niektóre czynniki chorobotwórcze,
- odporność upraw na stres związany z niekorzystnymi warunkami uprawy lub ubogim
stanowiskiem,
- plonowanie oraz poprawia jakość plonów,
- asymilację i wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny.

DAWKA I TERMIN STOSOWANIA:
Przed zastosowaniem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Unikać stosowania
podczas dużego nasłonecznienia lub temperatury powyżej 25oC, silnego wiatru. Zabiegi
wykonywać rano lub wieczorem. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie
przekraczać zalecanych dawek. Należy pokryć roztworem dokładnie całą powierzchnię liści. Nie
stosować w okresie kwitnienia roślin. Zalecenia dla różnych gatunków roślin:
Uprawy polowe, w tym kukurydza, Rzepak : Zalecana dawka: 2 - 3 L/ha uprawy, powtarzając
zabiegi co 10 dni. Na przygotowane i wolne od chwastów stanowisko zalecana dawka: 4 -10 L/
ha, w zależności od jakości gleby. Wyższe dawki stosować w intensywnej produkcji zbóż.
Łączna
dawka
nawozu
nie
powinna
przekraczać
30
L/ha
uprawy.
Ilość wody: min. 400 L/ha. Pierwszy zabieg wykonać po przeprowadzeniu chemicznego
zwalczania chwastów w uprawach. W przypadku ozimin, gdy chwasty zwalczano jesienią,
zabieg wykonać po widocznym rozpoczęciu wegetacji.
Uprawy sadownicze i krzewy jagodowe w tym Winogrono: Po posadzeniu roślin stosować do
opryskiwań do listnych w dawce 2-3 L/ha. Zabiegi wykonywać co 10-14 dni W zależności od
gęstości nasadzenia, łączna dawka nawozu nie powinna przekraczać 50 L/ha. Ilość wody: min.
300 L/ha.
Do stosowania w systemach nawodnieniowych nie przekraczać jednorazowo dawki 10 L / ha.
Do moczenia korzeni sadzonek przed wysadzeniem stosować roztwór o stężeniu 25%. Korzenie
moczyć przez 4 do 6 godzin. Wysadzić najszybciej jak to możliwe aby korzenie nie przeschły.

Uprawy warzywnicze takie jak ;
(POMIDORY,SZPINAK,PAPRYKA,MARCHEW,CUKINIA,BAKŁAŻAN,RZODKIEW,SAŁATA,
SELER,CEBULA,POR,KAPUSTA)
Na przygotowane i wolne od chwastów stanowisko stosować nawóz w dawce 4 -6 L/ha.
Stosować w dawce 2-3 L/ha od pierwszej pary liści właściwych. Zabieg powtarzać co 7-10
dni. W przypadku stosowania rozsady pierwszy zabieg wykonać 10 dni po wysadzeniu
rozsady. Ilość wody: min. 300 L/ha. Łączna dawka nawozu nie powinna przekraczać 30 L/ha.
Do moczenia nasion stosować w stężeniu 2% przez 2 do 4 godzin. Nasiona moczone wysiać
w całości. Nie przechowywać moczonych nasion.
Ziemniak i Burak: Przed wschodem roślin na wolne od chwastów stanowisko stosować
nawóz w dawce 4 L/ha. Od wschodów roślin stosować w dawce 2 L/ha . Zabiegi powtarzać co
7-10 dni. W zależności od intensywności uprawy wykonać do 10 zabiegów. Ilość wody: min.
300 L/ha. Łączna dawka nawozu nie powinna przekraczać 30 L/ha. Do moczenia lub
opryskiwania bulw przed sadzeniem stosować roztwór o stężeniu 2%.
Użytki zielone: Przed rozpoczęciem wegetacji stosować nawóz w dawce 3- 6 L/ha. Zabieg
powtórzyć po każdym zbiorze. Zalecana dawka wody: 300 L/ha. Rośliny ozdobne: W
uprawach roślin ozdobnych stosować do podlewania i opryskiwania ciecz roboczą o stężeniu
0,2 -0,3 % co 10 - 14 dni. W zalecanej dawce nawóz można stosować także w uprawie
sukulentów. W uprawach hydroponicznych nie przekraczać dawki 1 litr nawozu na 200 litrów
pożywki. Można mieszać z innymi nawozami stosowanymi w hydroponice, jednak zawsze
należy
przestrzegać
zaleceń
pokarmowych
dla
uprawianej
rośliny.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ: UWAGA! WAŻNE, przy przygotowywaniu roztworu
nawozowego, postępuj w następującej kolejności: Napełnić zbiornik opryskiwacza do
połowy. Wlać odmierzoną i dobrze wymieszaną ilość nawozu. Uzupełnić wodą zbiornik
opryskiwacza. Nie przechowywać przygotowanego do stosowania roztworu. BARDZO
WAZNE : Przed użyciem DOKŁADNIE WYMIESZAĆ tak aby osad w pojemniku nie został na
dnie pojemnika.
Dla uzyskania pełnego efektu nie zaleca się mieszania nawozu z insektycydami

PRZECHOWYWANIE:
Nawóz Max Natural 3 Plus Aloe przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, w temp.
od 5 0C do +35 0C w oryginalnym,
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
oraz z dala od środków spożywczych i pasz dla zwierząt, w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
Okres przydatności do stosowania: 3 lata od daty produkcji
Nr partii/data produkcji: na opakowaniu.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA UŻYCIA ŚRODKA
Max Natural 3 Plus Aloe NA WYBRANE UPRAWY
Suma użytego nawozu na wszystkie etapy nie powinna przekraczać 20 litrów na hektar.
Należy planowaną do wykorzystania objętość nawozu podzielić na ilość etapów jego
użycia. W przypadku bardzo złej jakości ziemi należy przeprowadzić próbę polową z
podwojoną ilością nawozu. Proszę nie zapominać, że mamy do czynienia z nawozem
WE, który jest bardzo silnym stymulatorem wzrostu i silnie przyspiesza wegetacje roślin.
KUKURYDZA, PRZENICA I INNE ZBOŻA

Etap rośliny / wiek

Stosunek Czas

Aplikowanie

1. Przyg. mat. siewnego

50:1

3 godz.

Moczenie w rostworze

2. Etap sadzenia

300:1

Przed sadzeniem Podlewanie lub oprysk
- sianiem
otworów lub rzędów

3. Roślina

200:1

Co 10-15 dni

Oprysk całych roślin

LIŚCIOWE WARZYWA: SZPINAK, JARMÓŻ, BROKUŁY, KAPUSTA, KALAFIOR, SELER

Etap rośliny / wiek

Stosunek Czas

Aplikowanie

1. Przyg. mat. siewnego

50:1

3 godz.

Moczenie w rostworze

2. Przyg sadzonki

300:1

Mieszanie podłoża Podlewanie lub oprysk

3. Sadzonki

300:1

Co tydzień

4. Etap sadzenia

300:1

Przed sadzeniem - Podlewanie lub oprysk
sianiem
otworów lub rzędów

5. Roślina

200:1

co 7-10 dni

Oprysk lub moczenie sadzonki

Oprysk całych roślin

POMIDOR, BAKŁAŻAN, PAPRYKA, ARBUZ, MELON, OGÓREK, TRUSKAWKI

Etap rośliny / wiek

Stosunek Czas

Aplikowanie

1. Przyg. mat. siewnego

50:1

3 godz.

Moczenie w rostworze

2. Przyg sadzonki

300:1

Mieszanie podłoża Podlewanie lub oprysk

3. Sadzonki

300:1

Co tydzień

4. Etap sadzenia

300:1

Przed sadzeniem Podlewanie lub oprysk
- sianiem
otworów lub rzędów

5. Roślina

200:1

co 7-10 dni

Oprysk lub moczenie sadzonki

Oprysk całych roślin

CEBULA, CZOSNEK, MARCHEW, BURAK

Etap rośliny / wiek

Stosunek Czas

Aplikowanie

1. Przyg. mat. siewnego

50:1

3 godz.

Moczenie w rostworze

2. Przyg sadzonki

300:1

Przed posadzeniem Podlewanie lub oprysk

3. Sadzonki

200:1

Co 2 tydzień

Oprysk lub moczenie sadzonki

ZIEMNIAK

Etap rośliny / wiek

Stosunek Czas

Aplikowanie

1. Przyg. mat. siewnego

50:1

3 godz.

Moczenie w rostworze

2. Przyg sadzonki

300:1

Mieszanie podłoża Podlewanie lub oprysk

3. Sadzonki

200:1

Co tydzień

Oprysk

UPRAWY OWOCÓW: JABŁKO, WIŚNIE, ETC

Etap rośliny / wiek

Stosunek Czas

Aplikowanie

1. Przyg. mat. siewnego

50:1

3 godz.

Moczenie w rostworze

2. Przyg sadzonki

100:1

Przed posadzeniem Zanurzyć sadzonki lub dno
cięcia łodyg w roztworze

3. Sadzonka

200:1

Co 1-2 tygodnie

Oprysk lub moczenie sadzonki

4. Sadzenie

300:1

7-10 dni przed
sadzeniem

Podlewanie lub oprysk
owoców

5. Niedojrzałe rośliny

300:1

Co 2 tygodnie

6. Dojrzałe rośliny

300:1

Co miesiąc

Rozpylić na całe rośliny lub
podłączyć nawadnianie do
strefy korzeni
Rozpylić na całe rośliny lub
podłączyć nawadnianie do
strefy korzeni

ROŚLINY OZDOBNE, KWIATY

Etap rośliny / wiek

Stosunek Czas

Aplikowanie

1. Przyg. mat. siewnego

50:1

3 godz.

Moczenie w rostworze

2. Przyg. rozsadnika

300:1

Mieszanie podłoża Moczenie lub oprysk podłoża

3. Sadzonka

300:1

Po tygodniu

4. Przygotowanie sadzenia

300:1

Przed sadzeniem Podlewanie lub oprysk
otworów

5. W początkowej fazie
wzrostu

200:1

co 1-2 tygodnie

Oprysk liści i mediów

6. Rozwinięte rośliny

300:1

co 4 tygodnie

Oprysk liści i mediów

Oprysk lub moczenie sadzonek

POLA GOLFOWE, STADIONY, TRAWA KURORTÓW. ETC

1. zrób 300:1 stosunek, opryskuj co 2-4 tygodnie

KOMPOST

1. Zrób stosunek 200:1 w kontenerze lub pojemniku, dodaj 5% melassy lub cukru.
2. Pozostaw przykryty 7-10 dni, otwórz i zamieszaj co 3 dni i przykryj. W ciągu 7-10 dni
roztwór można stosować do kompostowania odpadów organicznych lub nawozu
zwierzęcego. Opr| skaj warstwę kompostu.

3. 1 litr Max Natural 3 Plus Aloe może zostać użyty na tonę materiału kompostowego.

SKŁAD NAWOZU SZCZEGÓŁOWO
składniki odżywcze, kwasy, mikroorganizmy, grzyby, stymulatory

Aloes zawiera składniki aktywne, takie jak aminokwasy, minerały, witaminy, enzymy, gliko proteiny i węglowodany. Dzieki dużej zawartości wody może być stosowany do ciekłych na wozów organicznych jako ciekłe medium rozpuszczalnikowe, a także kompozycja różnych
związków chemicznych mogących być składnikiem odżywczym dla roślin.
Różne składniki i związki chemiczne, które są naturalnie zawarte w aloesie są wykorzy stywane do wzbogacenia zawartości składników odżywczych i składników aktywnych dla
uprawianych roślin.

Skład Aloesu

Korzyści i funkcje w roślinach i glebie

Mono polisacharydy

Typ węglowodanu, który rozpadnie się na źródła węgla organicznego, które mają bardzo

(celuloza, glukoza mannoza,

ważną funkcję w glebie, poprawiają właściwości fizyczne gleby, chemiczne i biologiczne.

aldopengr za), lignina

Stopniowany w kwasie huminowym i kwasie fulwowym.Bardzo dobre źródło energii dla bakterii
.

N, P, K (makroskładniki)

Typ makroskłądników i podstawowe elementy wzrostu rośliny , których rośliny potrzebują w
dużych ilościach.
N -ważny składnik chlorofilu w procesie fotosyntezy roślinnej i wzrost wzrostu
wegetatywnego roślin.P -składnik istotny dla syntezy węglowodanów i tworzenia energii
roślin, oddychania, podziału komórek i tworzenia generatywnej fazy wzrostu roślin, pobudza
wzrost korzeni.
K - niezbędny składnik odżywczy któy pobudza wczesny wzrost, zwiększa produkcję białka,
poprawia efektywność wykorzystania wody, ma zasadnicze znaczenie dla trwałości stoiska,
długowieczności i odporności na zimę, a także poprawia odporność na choroby

Mg, Ca, (drugorzędne substan
-

Ca - stymuluje powstanie korzeni i liści, wzmacniając strukturę roślin.

cje odżywcze)

Mg - skłądnik chlorofilu, wpływa na syntezę enzymu, pobudza tworzenie się owoców.

Zn, Fe, Mn, Cu, etc

Są istotnymi pierwiastkami śladowymi, które wpływają na wegetatywną i generatywną fazę

(mikroelementy/

wzr
- o stu roślin, jakość i ilość produkcji. Jeśli są niedostępne lub w za małej ilości, wzrost

pierwiastki śladowe)

roślin i plon może nie osiągnąć optymalnego poziomu.

Aminokwasy

Budujące białko, tworzące regulatory wzrostu roślinwpływające na zdrowie, wzrost roślin i
różni
-cowanie komórek.

Witaminy (B1, B2, B6, C, niacy
-

Odpowiadają za przyspieszenie podziału komórek, koenzymu o różnej syntezie

na, collin, etc)

fizjologicznej i metabolizmie roślin, pomagają w przenoszeniu energii.

Enzymy

Katalizują różne procesy metaboliczne i syntezę w ciele roślin.

Inozytol

Wpływa na zróżnicowanie i tworzenie się tkanek.

Barbaloin, aloe, emodin etc

Zwiększa odporność i zdrowie roślin, chroni rośliny przed chorobami i patogenami.

Max Natural 3 Plus Aloe jest bogaty w kwasy, węgiel oraz inne:
- huminowy
- halogenowy
- humusowy
Wzbogacają zawartość węgla organicznego i zwiększają zdolność wymiany kationów w
glebie.
Kwas humusowy jest składnikiem odżywczym i dobrym medium do wzrostu funkcjonalnych
mikroorganizmów w glebie.
Zwiększa pobór składników odżywczych przez rośliny, ponieważ może wiązać się z bardziej
wydajnymi składnikami odżywczymi, może być wchłaniany przez rośliny.
Zwiększa żyzność gleby. Poprawia napowietrzania gleb dzięki zwiększeniu porowatości
gleby. Zwiększa pojemność kationową (CEC). Takie ulepszenie zwiększa zdolność gleby do
przechowywania składników odżywczych, zwłaszcza mikroelementów.
- Tworzy kompleks z mikroelementami chroniącymi składniki odżywcze przed ługowaniem
przez wodę deszczową. Elementy N, P, i K związane w postaci organicznej lub związanej
przez drobnoustroje. Kwasy huminowe zwiększają skuteczność stosowania nawozów
chemicznych(mineralnych).
Kwas halogenowy ma zdolność wiązania się z metalami ciężkimi (tworząc chelaty związ0
ków),następnieosadza je i zmniejsza toksyczność gleby.
Zapobiega obniżeniu pH kwaśnych gleb z powodu ciągłego stosowania nawozów chemicznych. Szczególnie gdy gleba, zawiera dużo aluminium. Kwas humusowy wiąże się z kom pleksem alumunium jako związek, który trudno rozpuścić w wodzie (nierozpuszczalny), więc
nie zostanie zhydrolizowany, i nie zatruje roślin.

Składniki odżywcze
N: 1,14%

P2 O5 : 1.02%

K2 O: 1.03%

Fe: 345,23 ppm

Mn: 58.85 ppm

Zn: 21.70 ppm

B: 371.58 ppm

Mo < 0.20 ppm

Co: < 0.05 ppm

Z: 23.30 ppm

Węgiel organiczny: 5.08%

-

Populacja mikroorganizmów funkcjonalnych:
Rhizobium (Bradyrhizobium japonicum)

4.8 x 10 x 10 8 cfu/ml

Azospirillum sp

1.2 x 10 8 cfu/ml

Bacillus subtilis

6.5 x 10 9 cfu/ml

Aspergillus niger

5.0 x 108 cfu/ml

Lactobacillus sp

2.7 x 10 9 cfu/ml

Phosphate Solubilizing Bacteria (Pseudomas putida)

7.4 x 109 cfu/ml

Mikroorganizmy występujące w Max Natural 3 Plus Aloe

Grupa

Przykład

Mikroorganizmy podstawowe
1. Wolno żyjące

Azotobacter, Beijerinkia, Clostridium, Klebsiella, Anabaena, Nostoc

2. Symbiotyczne

Rhizobium, Frankia, Anabaena azollae

3. Sumbiotyczne
asocjacyjne

Azospirillum

Mikroorganizmy solubilizujące
1. Bakterie

Bacillus megaterium var. phosphaticum, Bacillus subtis, Bacilius circulans, Phedomonas

2. Grzyby

striata Penicillium sp., Aspergilus awamori

Mikroorganizmy mobilizujące
1. Arbuscular
mycorrhiza
2. Ectomycorrhiza
3. Ericoid mycorrhizae
4. Orchid mycorrhiza

Glomus sp, Gigaspora sp., Acaulospora sp., Scutellospora sp. & Sclercystis sp.
Laccaria sp., Pisolithus sp., Boletus sp., Amanita sp.
Pezizella ericae
Rhizoctonia solani

Mikroskładniki odżywcze
1. Silicate and Zinc solubilizers Bacillus sp.

Stymulujące wzrost Rhizobacteria
1. Pseudomonas

Pseudomonas fluorescens

Omówienie mikroogranizmów występująch w Max Natural 3 Plus Aloe

Rhizobium
Bakteria należącą do bakterii glebowych, która może skolonizować korzenie roślin i symbiotycznie rozkłada azot atmosferycz ny. Są najskuteczniejszym bionawozem w przeliczeniu na ilość
ustalonego azotu. Występują w siedmiu rodzajach i są wysoce
przydatne do tworzenia bakterii brodawkowych w roślinkach,
określanych jako grupa krzyżowa inokulacyjna. Zaszczepia -nie
Rhizobium przez ostatnie cztery dekady przez rolników
z USA doprowadziło do powstania mnóstwa nieefektywnych
szczepów w glebie, których zastąpienie przez skuteczne
Szczepy bradyrizobii stały się problemem nie do pokonania.
Odpowiedzią na to jest stosowanie Max Natural 3 Plus Aloe

Azotobacter
Spośród kilku gatunków Azotobacter, A. chroococcum występu jących w dominującej przewadze w glebach ornych, zdolnych do
mocowania N2 (2 15 mg N2 stałego źródła węgla) w pożywce
hodowlanej. Bakterie Azotobacter wytwarzają dużo wody, co
pomaga w agregacji i rekultywacji gleby Liczba A. chroococcum
w glebach badanych rzadko przekracza 105 na g. gleby z
powodu
braku
materii
organicznej
i
obecności
antagonistycznych mikr
- o organizmów w glebie. Max Natural 3
Plus Aloe dostarcza Azotobacter i powoduje jego namnażanie.

Azospirillum
Azospirillum lipoferum i A. brasilense (Spirillum lipoferum we
wcześniejszej literaturze) są pierwotnymi mieszkańcami gleby.
Wykonują asocjacyjną zależność symbiotyczną z roślinami
graminowymi. Bakterie z rodzaju Azospirillum są organizmami
przetwarzającymi N2 u roślin uprawnych. Istnieje Vibrio lub
Spirillum o liczbie akumulacji polibetahydroksymaślanu (70%)
w cytoplazmie. Opisano pięć gatunków Azospirillum: A. brasilen
se, A.lipoferum, A.amazonense, A.halopraeferens i A.irakense.
Organizm rozprzestrzenia się w warunkach zarówno
beztlenowych, jak i tlenowych, ale jest korzystnym
mikroelektrolizerem
w
obecności
lub
nieobecności
połączonego azotu w pożywce. Oprócz przetwarzania azotu,
zwiększają wzrost substancji IAA, odporność na choroby i
odporność na suszę to niektóre z dodatkowych korzyści
wynikających z inokulacji Azospirillum.

Azolla
Azolla jest swobodnie pływającą papryką wodną, która unosi
się w wodzie i pobiera azot atmosferyczny w połączeniu z
azotem Anabaena azollae. Liście azolli składają się z
sporofitów pływających
kłączy, zachodzących na siebie
obłokowymi liśćmi i korzeniami. Obszary upraw na świecie
wykazują zwiększone zaintere-sowanie użyciem symbiotycznej
Azolli N2 jako alternatywnych źródeł azotu lub jako dodatek do
komercyjnych nawozów azotowych. Azolla jest stosowana jako
biopreparat i wiadomo, że ma 40 60 kg N / ha.
W związku z zawartością Max Natural 3 Plus Aloe możliwe jest
ograniczenie nawozów mineralnych.

Phosphate solubilizing microorganisms(PSM)
Kilka bakterii i grzybów glebowych, w szczególności gatunków
Pseudomonas, Bacillus, Penicillium, Aspergillus itp. Wydziela
kwasy organiczne i obniża pH w ich sąsiedztwie, powodując ruoz
puszczanie związanych fosforanów w glebie. Zwiększone plony
pszenicy i ziemniaka z powodu zaszczepienia kultur opartych na
torfie Bacillus polymyxa i Pseudomonas striata

Grzyby AM
Przenoszenie składników odżywczych głównie fosforu, a także
cynku i siarki do komórek jest zależne od wewnątrz komórkowego endosymbionu grzybowego z rodzaju Glomus, Gigaspora,
Acaulospora, Sclerocysts i Endogone, które posiadają pęcherze
do przechowywania składników odżywczych i arbuków.
Te składniki odżywcze wchłaniaja się do układu korzeniowego.
Najbardziej popularnym rodzaju wydaje się być Glomus, który
ma
kilka
gatunków
rozprowadzonych
w
glebie.
Dostępność czystych kultur grzybów AM (Arbuscular Mycorrhiza) jestprzeszkodą w produkcji na dużą skalę pomimo faktu, że
korzystne efekty szczepienia grzybów AM w roślinach były
wielokrotnie wykazane w warunkach eksperymentalnych w
labora-torium,
szczególnie
w
połączeniu
z
innymi
utwardzaczami azotu. Dzięki zastosowaniu Max Natural 3 Plus
Aloe rośliny zaopatrywane są przez strzępki grzyba w związki
mineralne, głównie fosforowe i azotowe, chociaż potwierdzono
również poprawę zaopatrzenia roślin w mikroelementy takie jak
cynk i miedź.

Silicate solubilizing bakterie (SSB)
Mikroorganizmy są zdolne do rozkładania krzemianów i krzemia
nów glinu. Podczas metabolizmu drobnoustrojów powstaje kilka
kwasów organicznych, które mają podwójną rolę w procesach
wietrzeniowych rekultywacyjnych gleby. Dostarcza jony H + do
podłoża i sprzyja hydrolizie, a kwasy organiczne takie jak kwas
cytrynowy, kwas szczawiowy, kwasy Keto i kwasy karboksylowe,
które wraz z kationami, wspomagają ich usuwanie i zatrzymywanie w pożywce w stanie rozpuszczonym.
Badania przeprowadzone na Bacillus sp. Wyizolowanym z gleby
granitowej kruszarki wykazywał, że bakterie są zdolne do rozpuszczania kilku minerałów krzemianowych w warunkach in
vitro. Badania inokulacji gruntu z wybranym izolatem z czerwoną
ziemią, glebą gliniastą, piaskiem i pagórkowatym glebą wykazały,
że organizmy mnożyły się we wszystkich rodzajach gleby i uwal
niały większą ilość krzemianów. Połączenie SSB z tymi resztami
dodatkowo powodowało wzrost wzrostu roślin i plonu ziaren.
Wzmocnienie to wynika z większej rozpuszczalności krzemionki
i składników odżywczych z gleby.

STYMULATOR wzrostu roślin Rhizobacteria (PGPR)
Grupa bakterii, które skolonizują korzenie lub glebę rizizferową
są korzystne dla roślin i są określane jako bakterie prątkowane
odpowiedzialne za przyrost wzrostu roślin (PGPR).
Aktualnie skomercjalizowane modyfikacje PGPR sprzyjają -r oz
wojowi poprzez co najmniej jeden mechanizm Tłumienie chorób
roślinnych (zwanych Bioprotectants), poprawa uzyskiwania
wartości odżywczych (nazywanych Bionawozami) lub produkcji
fitr hormonów (zwanych Biostymulantem). Gatunki
Pseudomonas i Bacillus wytwarzają jeszcze fitohormony zwane
regulatorami wzrostu, które powodują, że rośliny mają większe
ilości drobnych korzeni, co zwiększa absorpcyjną powierzchnię
do pobierania wody i składników odżywczych. Te PGPR są
określane jako bio-stymulanty i wytwarzane przez nich
fitohormony obejmują kwas indolo octowy, cytokininy,
gibbereliny i inhibitory produkcji etylenu. Dobra konkurencyjność
i wysokie kompetencje saprofityczne są głównymi czynnikami
decydującymi o sukcesie szczepu bakteryjnego jako inokulantu.

* w porównaniu z uprawą kontrolną

100% naturalny nawóz (WE) stymulujący wzrost roślin, BRIX cukru oraz
zwiększający odporność
Max Natural 3 Plus Aloe to kompletny ciekły nawóz
organiczny WE. Zawiera on składniki odżywcze
niezbędne do wzrostu roślin takie jak funkcjonalne
mikroorganizmy, kombinację bakterii i grzybów,
które poprawiają jakość i zasobność gleby a także
przyczyniają się do wzrostu roślin. Produkt zawiera
również kompletną kompozycję odżywczą w postaci
makro i mikro składników odżywczych,
aminokwasów, witamin. Preparat zawiera przede
wszystkim wszystkie znane ze swych
dobroczynnych właściwości substancje zawarte w
aloesie dzięki czemu wzmacnia rośliny czyniąc je
bardziej odpornymi i mniej wrażliwymi.

EFEKT JUŻ W PIERWSZYM PLONIE
Gwarantowany przyrost plonu o 20%*
Wzrost BRX cukru o 22%*
Zwiększenie odporności o 100%*
Więcej węgla w glebie o 100%*
Zwielokrotnienie przyswajalności fosforu o 200%*
Ograniczenia występowania grzybów i guzowatości korzeni do 95%*
Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych o 50%*
Zmniejszenie użycia środków ochrony roślin o 50%*

Wyniki burak cukrowy
PARAMETR
Powierzchnia terenu
Odmiana
Nawozy
mineralne
pestycydy
obornik
Max Natural 3 Plus Aloe
Rozpylający
BRIX cukru
Plon

Max Natural 3 Plus Aloe

KONTROLA

1 ha
lokalna

1 ha
lokalna

50% dawki
50% dawki
20 000 kg
20 l
oprysk co 7 dni w 4 dawkach
wzrost o 22%
92 000 kg

standard
standard
20 000kg

Max Euro Food Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 140/31, 04-790 Warszawa,
Jacek Józefczuk
e-mail: jj@maxeurofood.pl
kom.:+48 697-133-133

17%
70 000 kg

Wyniki oceny przeprowadzonej
przez Nutrienten Managemant
Instituut BV (NM) Netherlands
wskazują że Max Natural 3 Plus
Aloe można stosować
w Holandii jako biostymulator
wzrostu roślin i żyzności gleby. Co
za tym idzie zgoda taka dotyczy
całego obszaru Unii Europejskiej.
Gwarancja wzrostu o 17%!

Powyższe wyniki dotyczą wszystkich roślin cukrodajnych, roślin:
specjalnych, oleistych , strączkowych, okopowych, pastewnych,
sadowniczych, warzywnych, ozdobnych i zielarskich.

