SIARKOPOL - Potafoska 12
Основне добриво під озимі культури
NPK (Ca, S) 4-12-12 (16-30)
містить поживні речовини у легкодоступних для рослин формах
призначене для підживлення озимих культур – зернових і ріпаку
містить велику кількість сірки, необхідної для рівномірного
засвоєння азоту та незамінної в процесах побудови білків
дуже хороші розсіювальні властивості

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН
азот в амонійній формі (NH4)

12%

фосфор (P2O5), розчинний у рівноважному розчині цитрату амонію і
води

12%

калій (K2O), розчинний у воді

16%

кальцій (CaO), розчинний у воді

30%

сірка в сульфатній формі (SO3)
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УПАКОВКА

біг-беги 500кг, мішки 50кг
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Potafoska 12 - універсальне основне гранульоване добриво для підживлення
усіх с/г культур. Особливо рекомендується для внесення під озимі зернові та
озимий ріпак, а також для весняного підживлення ярих зернових і
коренеплодів. Також може застосовуватися для вирощування фруктів і
овочів.
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За рахунок наявності у хімічному складі великої кількості легко розчинного
кальцію Potafoska 12 має постійний легкий розкислюючий ефект, через що
дане добриво не рекомендується застосовувати на основних ґрунтах. Дуже
високу ефективність Potafoska 12 показує на ґрунтах, бідних на магній і
сірку.
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Сірка у складі Potafoska 12 знаходиться у складі різних сполук, а відтак має
різну швидкість вивільнення у ґрунтовий розчин. Пролонгована дія сірки
сприяє доброму засвоєнню азоту рослинами впродовж всього періоду
інтенсивного росту.

тел.: (032) 245-5575
моб.: (068) 245-5575
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Potafoska 12 підходить для всіх видів ґрунтів, незалежно від їх механічного
складу. Це передпосівне добриво, яке потребує перемішування з ґрунтом на
глибину 10-15 см. На луках і пасовищах добриво належить розсівати ранньої
весни з розрахунку кількості фосфору, який потрібний для всього процесу
вегетації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Культури

Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті
низький

середній

високий

Зернові озимі

550

450

350

Зернові ярі

500

350

250

Буряки цукрові

600

450

350

Стручкові рослини

550

400

300

Луки і пасовиська

650

500

350

Ріпак

580

480

400

