LUVENA - WAP MAG
Кальцієво-магнієве гранульоване добриво
Ca, Mg, S (27-16-10)
рекомендується застосування на ґрунтах з дуже кислою, кислою і
нейтральною реакцією
знижує сприйнятливість рослин до патогенних факторів
покращує фізико-хімічні властивості ґрунту
дуже хороші розсіювальні властивості

27%

кальцій (CaO), в т.ч. розчинний у воді - 3,5%

16%

магній (MgO), в т.ч. розчинний у воді - 2,5%

10%

сірка в сульфатній формі (SO3)
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ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН

УПАКОВКА

біг-беги 500 кг, мішки 50 кг
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WAP MAG - універсальне гранульоване кальцієво-магнієве добриво для
підживлення всіх польових культур на орних землях і постійних луках та
пасовищах, яке призначене для покращення постачання рослин кальцієм,
магнієм та сіркою.

Кальцій бере участь у водному, вуглеводневому та азотному обміні, регулює
процеси обміну речовин, регулює водний баланс клітин і фізіологічну
врівноваженість, необхідний рослині для генерації нуклеїнових кислот, з
кальцієм тісно пов'язані фотосинтез і енергетичний обмін. Кальцій
незамінний для вирощування фруктових культур.
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Магній впливає на всі процеси в клітинах рослин, де відбувається передача
хімічної енергії та її накопичення (фотосинтез, дихання, гліколіз), бере участь
в активації ферментів, позитивно впливає на засвоєння фосфору.
Сірка бере участь в обміні і транспорті азоту, входить до складу білків,
покращує опірність до хвороб та загальну інтенсивність обміну речовин у
рослині.
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На орних землях WAP MAG слід використовувати перед посівом, добре
перемішуючи його з ґрунтом після виконання післязбирального лущення або
перед оранкою пізньої осені.
На постійних луках і пасовищах WAP MAG слід використовувати відповідно
до принципів вапнування ґрунтів. Внесення необхідно проводити у
післявегетаційний період, восени або ранньою весною, методом рівномірного
розсіювання по всій поверхні поля.

Службами доставки
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ДОЗУВАННЯ

В залежності від кількості засвоюваного магнію у ґрунті дози добрива складають 150-350 кг/га.
На слабких полях рекомендується щорічне внесення із змішуванням з іншими добривами в дозах 150-250 кг/га.
На середніх і важких ґрунтах з помірним вмістом магнію хороші результати можуть бути отримані при використанні
добрива з розрахунку для особливо вибагливих до магнію і кальцію рослин, разова доза - 200-350 кг/га.

