INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ
Мікродобрива для цибулевих культур
вдало збалансований набір макро- і мікроскладників, які
забезпечують потреби цибулевих протягом всього періоду вегетації
підвищує споживчі і смакові показники
стабільне в робочих розчинах (не забиває форсунки обприскувачів)
Zn, Cu, Mn, Fe схелатовані EDTA

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН
40 г/л

3,5%

Азот (N)

4,6%

Калій (К2O)

0,6%

Магній (MgO)

1,5%

Сірка (SO3)

0,02%

Бор (B)

0,02%

Цинк (Zn) 0,2 г/л

0,02%

Мідь (Cu) 0,2 г/л

51,5 г/л

6,7 г/л

.u
a

16,8 г/л

УПАКОВКА

0,2 г/л

ex

баки 1000л, каністри 20л, каністри 5л

0,4 г/л

0,04%

Марганець (Mn)

0,02%

Залізо (Fe)

0,001%

Молібден (Mo) 0,011 г/л

0,03%

Титан (Ti) 0,3 г/л

0,2 г/л
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INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ - комплексне мікродобриво, яке призначене для
підживлення всіх видів цибулевих – цибулі, цибулі-ріпчастої, часнику.
Препарат містить збалансований набір макро- і мікроелементів, що дозволяє
якісно підвищити споживчі й смакові показники цибулевих.

ТОВ "ВОЛПЕКС"
офіційний дистрибутор в
Україні
79021, м.Львів, вул.Петлюри 37А
sale@volpex.ua
тел.: (032) 245-5575
моб.: (068) 245-5575
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У мікродобриві INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ 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.

Службами доставки

INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ містить титан (Ті) - комплексон і активатор росту
рослин, який суттєво покращує і пришвидшує обмінні процеси в рослинах,
сприяє підвищенню якості та інтенсивності засвоєння поживних речовин з
ґрунту.

ДОЗУВАННЯ
Рекомендується протягом вегетаційного періоду виконати 2-3 операції по позакореневому підживленню препаратом
INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ з інтервалом в 10-14 днів, витрачаючи щораз 2-4 л добрива на 1 гектар (норму добрива
підібрати залежно від потенціалу й складу ґрунту, а також фази розвитку й стану рослин).
Рекомендована концентрація робочого розчину 1-2% (1-2 л добрива на 100 л води), оптимальна витрата робочої рідини
– 300-400 л/га. Перше позакореневе підживлення цибулевих можна проводити в період 3-4 справжніх листків, наступні
– з інтервалом в 10-14 днів після першого.

