INTERMAG - ЗЕРНОВІ
Мікродобриво для зернових культур
підвищує стійкість до стресів: засухи, низьких температур
зміцнює фізичний стан рослин і підвищує стійкість до патогенів
підвищує якісні показники врожаю: збільшується маса зерен, вміст
білку і глютену в зернах
добриво стабільне в робочих розчинах, не забиває форсунки
розприскувачів
Cu, Fe, Mn, Zn - схелатовані EDTA
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INTERMAG - ЗЕРНОВІ - концентроване рідке легкозасвоюване добриво,
призначене для позакореневого підживлення озимих та ярих зернових
культур, а також посівів насіннєвих трав.
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При вирощуванні зернових культур можна виділити три основні критичні
етапи, протягом яких спостерігається найбільша потреба у мікроелементах.
При цьому позакореневе підживлення забезпечує:
I - сходження: підготовку рослини до зимівлі;
II - кущення: активізацію морфофізіологічних процесів;
III - вихід в трубку: якісно покращує процеси формування та розвитку
зерна.

Службами доставки

У мікродобриві INTERMAG - ЗЕРНОВІ використовується технологія INT, яка
була розроблена з метою підвищення ефективності дії добрив та
біостимуляторів. INT збільшує швидкість та ефективність поглинання,
транспортування і використання поживних речовин в рослині завдяки
індивідуально підібраним компонентам органічного походження. INT
забезпечує мінімальні втрати врожаю в умовах стресу, знижує ризик
змивання дощем застосованих агрохімікатів.
INTERMAG - ЗЕРНОВІ містить титан (Ti) – комплексон і активатор росту
рослин, що дозволяє якісно покращити вбирання кореневою системою
рослини азоту, калію, фосфору та інших складників з ґрунтового розчину.

ДОЗУВАННЯ
Мікродобриво INTERMAG - ЗЕРНОВІ рекомендується застосовувати для позакореневого, дрібнокапельного
підживлення у вигляді водного розчину самим добривом або разом з розчином карбаміду, сульфату магнію, або іншим
добривом серії INTERMAG, а також відповідним, перевіреним на сумісність пестицидом.
Рекомендована витрата при одному підживленні - 1-2 л/га, рекомендована кількість підживлень - 2-3.
Рекомендовані витрати робочого розчину для польових культур:
- стандартними розприскувачами – 150-300 л/га;
- при застосуванні сучасних розприскувачів з дрібнодисперсним розпиленням можливо знизити норму витрати робочого
розчину до 50-100 л/га;
- при авіаобробці витрата робочого розчину залежить від типу обладнання – 25-50 л/га.

