INTERMAG - СОЯ / БОБОВІ
Мікродобриво для сої та бобових культур
склад добрива і пропорції мікроелементів повністю відповідають
вимогам сої до листкового підживлення
стимулює процеси формування і росту насіння
зміцнює фізичний стан рослин і підвищує ефективність споживання
елементів живлення з ґрунту
зменшує стрес від засобів захисту рослин

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН
Азот (N)

2,0%

Магній (MgO) 24 г/л

1,6%

Сірка (SO3) 19,2 г/л

0,5%

Бор (B) 6,0 г/л

.u
a

180 г/л

15,0%

УПАКОВКА

3,6 г/л

0,3%

Цинк (Zn)

0,2%

Мідь (Cu)

0,4%

Марганець (Mn)

0,3%

Залізо (Fe) 3,6 г/л

0,02%

Титан (Ti) 0,24 г/л

0,006%

Молібден (Mo)

0,02%

Кобальт (Co)

баки 1000л, каністри 20л, каністри 5л

2,4 г/л

ex

4,8 г/л

Доставляємо:

0,07 г/л

0.24 г/л
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INTERMAG - СОЯ / БОБОВІ - рідке багатокомпонентне мікродобриво,
призначене для позакореневого підживлення сої, польових бобів, гороху,
конюшини та люцерни; швидко та ефективно забезпечує рослини
мікроелементами в пропорціях, що відповідають потребам росту та
плодоношення. Хелатна EDTA-форма цинку (Zn), міді (Cu), марганцю (Mn) та
заліза (Fe) робить повністю доступними для рослин ці мікроелементи.
Препарат також містить магній (Mg) та азот (N), що покращує процеси
ферментації, а також поглинання та засвоєння рослинами поживних речовин
з ґрунту.

Службами доставки

У мікродобриві INTERMAG - СОЯ / БОБОВІ 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 - СОЯ / БОБОВІ містить кобальт (Co), необхідний для зв'язування
молекулярного азоту бульбочковими бактеріями та різними
мікроорганізмами, є компонентом вітаміну В12, бере участь в окислювальних
процесах, активує ряд ферментів. Також препарат містить титан (Ті) комплексон і активатор росту рослин, який суттєво покращує і пришвидшує
обмінні процеси в рослинах.

ДОЗУВАННЯ
INTERMAG - СОЯ / БОБОВІ слід застосовувати у вигляді водного розчину. Його можна використовувати разом з іншими
препаратами після проведення тесту, що підтверджує можливість змішування.
Оптимальна кількість робочого розчину: 200-300 л/га. Рекомендований розхід добрива при одному позакореневому
підживленні – 2-3 л/га.
Рекомендована кількість позакореневих підживлень на протязі вегетаційного періоду – 2 підживлення:
- перше - період 6-7 листків;
- друге - у фазі бутонізації (для збільшення вмісту білка).

