Vizura

®

Få mere ud af din
naturgødning

Nitrifikationshæmmer
til naturgødning
■ Fastholder kvælstof
i rodzonen og øger
udnyttelsen
■ Øger fosfor tilgængeligheden i det tidlige forår
■ Halverer klimapårkningen
af din gylle

Læs mere på
www.agro.basf.dk

Produktet skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
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Det sker i jorden, når gyllen er spredt på marken
Kvælstoffet i gylle findes primært som ammonium-kvælstof. I jorden omdanner jordbakterier (nitrifikationsbakterier) ammoniumkvælstof til nitrat. En proces der accelerer med stigende jordtemperatur. Ammonium
bindes til jordpartikler, og udvaskes ikke, mens nitrat findes opløst i jordvæsken, og udvaskes let.
Tab 0,1-3%
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✗
I jorden

Nitrat tab

Vizura nitrifikationsinhibitor
- forsinker omdannelse
fra ammonium til nitrat

NO3

udvaskning

Syre tilsætning reducerer fordampningen af
kvælstof fra gyllen. I jorden foregår naturligt en
omdannelse af kvælstof fra ammonium til nitrat,
med stor risiko for udvaskning sammen med afdræningen af jorden i foråret. Kvælstof som ikke
kommer afgrøderne til gavn.

Kvælstof
reserve
Gevinst ved N-bevarelse:
30-100 kg N

Vizura forsinker omdannelsen fra ammonium- til nitratkvælstof (nitrifikation), der sker i jorden. Det bevirker, at
der er mere kvælstof til rådighed for planterne, når de vokser og kvælstofbehovet stiger, i en periode på 4-7 uger
efter udbringning af gylle. Vizura reducerer desuden lattergas fordampningen. (Omregnet til CO2eq).

Merudbytte med Vizura i gylle til majs

(Dybdeharvet)

De største merudbytter med
Vizura til gylle er opnået i
rækkeafgrøder på sandjord.
Kvælstoffet mellem rækkerne
optages når rødderne dækker
mellem rækkerne. Det kan da
være delvist vasket ud hvis
ikke der anvendes Vizura.
Med Vizura er der 30-100 kg/
ha kvælstof mere til rådighed
i jorden. Det ses som et merudbytte, hvis afgrøden er
i underskud for kvælstof.
Vizura giver en øget tilgængelighed af fosfor, hvorfor gylle
+ Vizura virker som startgødning, og giver en bedre
afgrødestart.

Miljøgevinst

Dosering

Anvendelse af Vizura i gylle giver en betydelig miljøgevinst i form af en reduceret CO2 udledning.
Eksempel: 200 kg N i gylle pr./ha tilsat Vizura reducerer CO2 udledningen med ca. 470 kg CO2 ækvivalenter. Reduktionen svarer til udledningen fra en mellemklasse bil,
der kører turen fra Aarhus til
Barcelona og retur.

Vizura kan tilsættes ved hjælp af Samsons DosiMax og DosiStar anlæg på gyllevognen, i addtivtanken på SyrenN og lignende anlæg samt direkte
i gylletanken i forbindelse med oprøring før 1. udkørsel.
Placeret: 1 ltr. Vizura / ha
Pløjefri: 2 ltr. Vizura / ha
Pløjet: 3 ltr. Vizura / ha (dybere end 20 cm)

Golf 1.4 Benzin

