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Pulrea® +INu - mocznik z inhibitorem od Grupy Azoty
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Grupy Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej
redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt: mocznik z inhibitorem
pod nazwą handlową Pulrea® +INu.
Stosowanie mocznika z inhibitorem ma na celu spełnienie wymagań Dyrektywy NEC dotyczącej
redukcji emisji amoniaku do atmosfery – konieczność implementacji przepisów Dyrektywy NEC do
prawodawstwa polskiego. Dodatkowo zmiana prawa mająca na celu zmniejszenie emisji amoniaku
do atmosfery jest zgodna z ideą Europejskiego Zielonego Ładu oraz jego celów i założeń. Produkty
z inhibitorem ureazy będą dużym wsparciem w ograniczeniu emisyjności obszaru AGRO.
Stosowanie mocznika z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 01 sierpnia 2021 r

W jakich pojemnościach będzie dostępny mocznik z inhibitorem?
Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie stosując się do wymagań
Dyrektywy NEC oferuje nowy produkt: mocznik N46 z inhibitorem ureazy (NBPT) pod nazwą
handlową Pulrea® +INu oferowany w opakowaniach 500 kg i 25 kg. Tym samym Grupa Azoty
nawiązuje do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład. Produkt będzie
dostępny jeszcze w 2020r u Autoryzowanych Dystrybutorów Grupy Azoty.
Więcej informacji na www.nawozy.eu
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