
Створюються оптимальні умови для укорінення та початкового розвитку рослин

Застосовуються в баковій суміші разом з препаратами, які використовуються в технології

Перед застосуванням перевірити на сумісність з продуктами, що містять цинк

Примітка: Дана програма являється загальною рекомендацією та заснована на досвіді Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.

ФАЗИ РОЗВИТКУ
РОСЛИНПРОДУКТИ

ТА ЕФЕКТ ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ

Не змішувати з продуктами на основі міді та фосфорорганічними інсектицидами

Позакореневе живлення Полив

Забезпечення легкодоступним фосфором та калієм. Усунення дефіциту кальцію при 
формуванні якісних плодів. Зміцнення клітинних стінок. Підвищення стійкості рослин до 
хвороб. Завдяки особливому складу зміцнює захисні механізми рослин проти збудників
грибкових хвороб.

Амінокислоти  відразу вступають у метаболізм та виконують транспортну функцію 
для макро- та мікроелементів.
Амінокислоти забезпечують біостимулюючий ефект. Швидкий коректор дефіциту
кальцію, який сприяє лігніфікації клітинних стінок та підвищує якість плодів.

Бор разом з кальцієм впливає на формування стінок клітин. При цьому бор сприяє
засвоєнню кальцію і забезпечує збалансоване живлення рослин.

Біостимулююча дія на розвиток плодів завдяки вмісту природніх фітогормонів. Подолання
стресових станів, викликаних кліматичними умовами, шкідниками або застосуванням ЗЗР
Стимулююча дія на ферментні системи. Сприяє повноцінному фотосинтезу. Стимулювання
ростових процесів

Наявність необхідної кількості бору сприяє розвитку частин рослини, які ростуть - нових листків,
кінчиків коренів, плодів. Пришвидшує транспортування цукрів від зрілого листя до плодів.
Накопичення бору для підвищення продуктивності  в наступну вегетацію

Забезпечення легкодоступним фосфором та калієм. Цинк, маючи вторинну ауксинову дію,
сприяє розвитку листової поверхні. Збільшується площа асиміляції, що позитивно впливає
на фотосинтез. Крім того фосфіт має фунгіцидні властивості. Стимуляція захисних
механізмів рослини. 
Сприяє зміцненню та морозостійкості насаджень. Накопичення рослиною запасів
елементів живлення на потужний старт та розвиток наступної вегетації. 

Стимулювання росту, відростання листової поверхні, зняття стресів. Покращує
загальний стан рослин.
Стимулювання розвитку рослин. Підвищення ефективності використання ЗЗР. Допомагає
долати стресові умови.

ЗАМОЧУВАННЯ
САДЖАНЦІВ

ВЕГЕТАЦІЯ ЗАВ’ЯЗЬ ПІСЛЯ ЗБОРУ
ВРОЖАЮ

ВЕГЕТАЦІЯ
(ЧЕРЕЗ 10-14 ДНІВ)

ЗБІЛЬШЕННЯ
ПЛОДУ

3,0-4,0 кг/га

1,0 л/га1,0 л/га

3,0-4,0 кг/га

1,0 л/га

1,5 л/га 1,5 л/га

0,3-0,5 л/га 0,3-0,5 л/га

0,5-0,7 л/га 0,5-0,7 л/га

1,0 л/га


