INTERMAG - КАРТОПЛЯ
Мікродобриво для картоплі
склад мікродобрива повністю відповідає вимогам картоплі до
підживлення
підвищує стійкість картоплі до посухи, хвороб, зміцнює фізичний
стан рослин
якісно підвищує вміст крохмалю в урожаї
стабільне в робочих розчинах (не забиває форсунки обприскувачів)
Zn, Cu, Mn, Fe схелатовані EDTA
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Азот (N) 185,0 г/л
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Магній (MgO) 31,0г/л
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ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН

31,0 г/л

УПАКОВКА

5,0 г/л

0,4%

Бор (B)

0,65%

Цинк (Zn)

0,2%

Мідь (Cu)

0,6%

Марганець (Mn) 7,4 г/л

0,3%

Залізо (Fe) 3,7 г/л

0,005%

Молібден (Mo)

0,03%

Титан (Ti)

баки 1000л, каністри 20л, каністри 5л

8,0 г/л

ex

2,5 г/л

Доставляємо:

0,06 г/л

0,4 г/л
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офіційний дистрибутор в
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INTERMAG - КАРТОПЛЯ - рідке багатокомпонентне мікродобриво,
призначене для позакореневого підживлення картоплі, містить уміло
збалансований набір мікроелементів, що знаходяться у легкозасвоюваних
формах. Для нормального росту, розвитку та отримання високих врожаїв
бульб, крім азоту, фосфору і калію, картопля повинна бути забезпечена в
достатній мірі кальцієм, магнієм, залізом, бором, марганцем, молібденом,
міддю і цинком.

Службами доставки

У мікродобриві INTERMAG - КАРТОПЛЯ 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.
Мікродобриво також 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.
Дослідження на різних сортах картоплі за допомогою препарату INTERMAG КАРТОПЛЯ, які проводилися протягом 2010-2013 років Національним
Інститутом Картоплярства (Львівська обл., с.Оброшино), показали приріст
врожайності у порівнянні з контрольними ділянками на рівні 42-48%.

ДОЗУВАННЯ
INTERMAG - КАРТОПЛЯ слід застосовувати у вигляді водного розчину. Препарат можна використовувати разом з
іншими препаратами після проведення тесту, що підтверджує можливість змішування.
Рекомендований розхід мікродобрива при одному позакореневому підживленні – 2-3 л/га. Середній розхід робочого
розчину – 200-300 л/га. Рекомендована кількість позакореневих підживлень на протязі вегетаційного періоду – 3
внесення.

