INTERMAG - МІКРОХЕЛАТ Cu-15
Мікрогранульований EDTA-хелат міді
Cu - 15%
правильний розвиток молодих частин рослини, їх подальше
зростання і дозрівання плодів
правильний розвиток провідної тканини - ефективне перенесеня
води і поживних речовин
збільшення механічної міцності рослин
ефективне використання азоту
інтенсивний ріст біомаси та кращі якісні параметри врожаю

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН
Мідь (Cu) 150 г/кг
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15,0%

ВЛАСТИВОСТІ

УПАКОВКА

мішки 25кг
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МІКРОХЕЛАТ Cu-15 - швидкорозчинне монокомпонентне
ультрагранульоване мікродобриво, EDTA-хелат міді (Cu), призначене для
програм фертигації або позакореневої обробки рослин, які мають критичну
потребу в міді.
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Мідь, що потрапляє на листову поверхню або до кореневої системи рослин у
складі мікродобрива МІКРОХЕЛАТ Cu-15, має наступні переваги:
- швидка розчинність завдяки унікальній структурі ультрагранули;
- розчин, утворений після розчинення ультрагранул, не містить осаду;
- дуже добра розчинність у холодній та жорсткій воді;
- відсутність пилу при засипанні у бакову суміш;
- висока стійкість до зовнішніх факторів під час зберігання (не злежується, не
гігроскопічна);
- стабільність в діапазоні рН 2-10.
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МІКРОХЕЛАТ Cu-15 ідеальний для профілактичного та інтервенційного
застосування на с/г-культурах з високими потребами у міді (зернові культури,
кукурудза, картопля, буряк, соняшник, плодово-ягідні дерева і кущі,
виноград, полуниця). Підживлення рослин міддю необхідне у випадку
ґрунтових умов, які обмежують доступність цього хімічного елемента для
рослин (високий рівень рН, висока вологість, велика кількість органіки у
ґрунті).
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МІКРОХЕЛАТ Cu-15 ефективно усуває дефіцит міді та зменшує негативні
наслідки такого тимчасового дефіциту. Підживлення рекомендується при
виявленні візуальних ознак дефіциту міді на рослинах або якщо результати
аналізу рослинного матеріалу вказують на надмірно низький вміст міді
(прихований дефіцит).

ДОЗУВАННЯ

Підживлення по листку: рекомендується використовувати для одного підживлення 0,1-1,0 кг/га.
Зрошення (фергитація, крапельний полив): концентрацію розчину і періодичність прийняти на основі аналізу
ґрунту, а також рекомендацій по підживленню відповідної культури згідно етапу її вегетації.
УВАГА! При низькій вологості не використовуйте розчин з концентрацією, що перевищує 0.15% (1.5 кг мінеральних
добрив на 1000 л води). При використанні листяних культур під плівкою концентрація не повинна перевищувати 0.15%.

