SIARKOPOL - Tarnogran R
Основне добриво для олійних та бобових культур
NPK (Ca, Mg, S) 3-9-19 (5-3-21) + B 0.2%
забезпечує правильне початкове зростання рослини, формування та
зміцнення кореневої системи в озимих культур
рекомендується використовувати для підживлення рослин, котрим
необхідні великі запаси кальцію, магнію та сірки
за рахунок різної швидкості вивільнення поживних складників
забезпечує потреби культур впродовж усього періоду вегетації
дуже хороші розсіювальні властивості
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біг-беги 500кг, мішки 50кг
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Вагонами

Tarnogran R - універсальне гранульоване високотехнологічне основне
добриво для ріпаку, соняшника, сої та інших олійних і бобових культур, яке
містить 2 кг легкозасвоюваного бору в тоні добрива, а також збалансований
склад макро- та мезоелементів.
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Спеціально розроблений склад добрива дає можливість рівномірно
вивільняти поживні компоненти у ґрунтовий розчин протягом всього періоду
вегетації.
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Досвід застосування Tarnogran R на олійних та бобових культурах в Україні
від 2015 року показав, що у порівнянні з чистими NPK його ефективність
значно вища. За співвідношенням ціна-якість Tarnogran R - абсолютний
лідер серед усіх основних добрив, що пропонуються на аграрному ринку
України для олійних та бобових культур.
Tarnogran R можна використовувати на ґрунтах з рівнем pH від
нейтрального до кислого. Способи застосування - під оранку на глибину
10-15 см, розкидна сівба, рядковий, поверхневий, позакореневий (добриво
повністю розчинне у воді).
Tarnogran R також можна змішувати з усіма типами азотних гранульованих
добрив для досягнення максимального ефекту в початковий період росту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Культури

Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті
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