INTERMAG - МІКРОХЕЛАТ Fe-11
Мікрогранульований DTPA-хелат заліза
Fe - 11%
сприяє збільшенню біомаси та належного розвитку рослин
підвищує стійкість рослин до стресових факторів
швидко і повністю розчиняється в холодній та жорсткій воді
відсутність пилу при застосуванні, висока стійкість проти
злежування
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МІКРОХЕЛАТ Fe-11 призначений для позакореневого підживлення рослин,
фертигації та гідропоніки на овочевих, декоративних рослинах, плодовоягідних деревах і кущах, полуниці, а також на польових с/г-культурах.
Мікродобриво швидко збалансовує та усуває недостатність мікроелементу
заліза в тканинах рослин. Хелатна DTPA-форма заліза забезпечує його
швидке поглинання та засвоєння рослинами, запобігає виникненню
небажаних хімічних реакцій в робочому розчині з іншими мікродобривами,
ЗЗР та агрохімікатами.
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мішки 25кг

Доставляємо:

МІКРОХЕЛАТ Fe-11 ефективний навіть при низьких дозах при
позакореневому внесенні і стабільний в розчинах з рН до 11.
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МІКРОХЕЛАТ Fe-11 рекомендується для овочевих культур, декоративних
рослин та квітів, плодово-ягідних дерев та кущів, полуниці, а також для
польових с/г-культур.

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

ht
tp

ДОЗУВАННЯ

://
v

Дозування та концентрація робочого розчину залежить від рекомендацій для
підживлення конкретної с/г-культури та аналізів ґрунту і вмісту
мікроелементів у вегетативних органах рослин.

Службами доставки

В розрахунках при застосуванні слід враховувати вміст заліза (Fe) в інших добривах, що використовуються для розчину
речовин та у воді, яка використовується для приготування розчину. Вміст заліза (Fe) у баковій суміші повинен бути 1-3
мг Fe / л (тобто 9-27 г МІКРОХЕЛАТ Fe-11 в 1000 л). При підготовці концентрованих розчинів дозу слід пропорційно
збільшувати.
Використовуючи МІКРОХЕЛАТ Fe-11 з іншими добривами, рекомендована кількість протягом усього вегетаційного
періоду (в розділених дозах) - НЕ більше 2 кг / га на одне внесення:
• 5-20 кг / га (плодових дерев зерняткових і кісточкових плодів, горіхів);
• 4-15 кг / га (лози);
• 4-20 кг / га (фруктові кущі, полуниця, овочі, декоративні рослини).
МІКРОХЕЛАТ Fe-11 при позакореневому внесення застосовується у вигляді водного розчину. Одноразова доза - 0.2-1
кг / га. Концентрація розчину та кількість використовуваної рідини повинні бути адаптовані до вимог окремих видів
рослин та методів обприскування.
Увага! Уникайте прямого впливу сонця, високих температур та сильного вітру під час оприскування. У випадку низької
вологості не використовуйте розчин з концентрацією, що перевищує 0.1% (1 кг добрив / 1000 л води).

