SIARKOPOL - Wigor S
Сірка гранульована з бентонітом
S - 90%, бентоніт - 10%
забезпечує повноту засвоєння азоту в рослині, покращує перенос
азоту з кореневої системи в пагони, листя і плоди
обмежує утворення небілкових форм азоту
підвищує смакові та ароматичні якості рослин
збільшує витривалість с/г культур до хвороб, шкідників, морозу та
посухи

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН
сірка елементарна
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бентоніт (спеціальна гігроскопічна глина)
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ВЛАСТИВОСТІ

УПАКОВКА

біг-беги 1000кг, мішки 25кг
Доставляємо:
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Wigor S - сірка гранульована з бентонітом - спеціальне сірчане гранульоване
добриво, призначене для поповнення ґрунту сіркою та підживлення
сірколюбних рослин. Wigor S відрізняється від чистої гранульованої або
меленої сірки наявністю у складі гранули спеціальної гігроскопічної глини бентоніту, яка сприяє розкладенню сірки на мікроскопічні гранули, придатні
до переробки бактеріями на сульфат.
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Wigor S також називають добривом відкладеної дії. Завдяки тому, що
мікроорганізми у ґрунті займаються переробкою сірки у сульфатну форму
тільки по мірі виносу сульфатів кореневою системою рослин, дане добриво
дуже слабо вимивається і його можна вносити у ґрунт про запас. Одноразове
внесення 80-100 кг/га Wigor S гарантовано забезпечить необхідною
кількістю іонів сульфату різні культури на протязі двох сезонів вегетації.
Початок доступності сульфату для кореневої системи рослин після внесення
в ґрунт за різними оцінками становить 80-100 днів, тому Wigor S найкраще
застосовувати восени, щоб навесні в період інтенсивного росту та внесення
азотних добрив коренева система рослини могла правильно і рівномірно
засвоювати азот.

ht
tp

Wigor S рекомендується застосовувати восени разом з основними добривами
в процесі передпосівної обробки ґрунту (під озимі зернові, ріпак), а також
навесні – під с/г культури з пізніми етапами інтенсивної вегетації (цукровий
буряк, кукурудза, соя, ярі зернові, соняшник, плодово-ягідні та овочі).

Вагонами

Автотранспортом

Службами доставки

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Культури

Дози (кг/га)

Капустяні

10-40

Озимий ріпак

20-40

Редиска

35-40

Цукровий буряк

30-35

Морква, цибулеві, ячмінь

10-15

Горох, кукурудза, люцерна, пшениця

15-20

Помідори

10-30

Квасоля

5-10

