INTERMAG - МОНО Залізо
Органічне залізо у водному розчині
Fe - 6.0%
швидкозасвоюване залізо на органічних компонентах
стійкий у робочих розчинах, не забиває форсунки оприскувачів
оптимальне рішення з точки зору "ціна/якість" для промислових c/г
культур

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН
6,0%

Залізо (Fe)

75 г/л
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Залізо активно бере участь в процесах обміну речовин, активізує дихання
рослин, впливає на утворення хлорофілу. Залізо входить до складу
ферментів, які беруть участь в окислювально-відновних реакціях. У рослину
залізо поступає у вигляді іонів Fe2+ i Fe3+, а також у незначній кількості у
вигляді молекул хелатних сполук, і концентрується (близько 80%) в білку
хлоропластів, тобто в листках.
Дефіцит заліза спричиняє затримку росту рослин, молоді листки стають
хлоротичними. При гострому дефіциті заліза листя біліє, і лише жилки листка
по краях залишаються зеленими. Залізо не переміщається з старого листя в
молоде. Часто від нестачі заліза страждають плодові культури, особливо при
вирощуванні на карбонатних ґрунтах чи ґрунтах з надлишком вапна - при
цьому відбувається так званий вапняний хлороз. Дерева з сильним хлорозом
погано цвітуть, різко знижується врожай плодів.

УПАКОВКА
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баки 1000л, каністри 20л, каністри 5л
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INTERMAG - МОНО Залізо - рідке мікродобриво, концентрат заліза на базі
органічних комплексоутворюючих агентів, які забезпечують повне і швидке
поглинання заліза поверхнею листків та стабільність у робочих розчинах для
позакореневого підживлення.
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Препарат рекомендується для позакореневого підживлення всіх с/г-культур,
схильних до дефіциту заліза. INTERMAG - МОНО Залізо рекомендується в
першу чергу для запобігання хлорозу на плодових культурах, плодових
кущах, полуниці, винограді та декоративних рослинах. Застосування цього
мікродобрива приводить до збільшення кількості хлорофілу, асиміляційної
площі листків, інтенсивності фотосинтезу і до підвищення стійкості рослин до
стресів.
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Рекомендована витрата INTERMAG - МОНО Залізо при одному позакореневому підживленні - 1.0-3.0 л/га, в залежності
від типу культури та етапу вегетації.
Рекомендована кількість підживлень протягом вегетаційного сезону - 1-3 (в залежності від виду і стану культури).
Заборонено проводити позакореневе підживлення при сильному вітрі та яскравому сонячному опроміненні!

