INTERMAG - ГРОВОН
Активатор. Стимулятор росту
NP (B,Zn,Ti) 5-35 (0,1-0,1-0,02)
стимуляція росту коренів та врожайних органів, які приймають
участь в утворенні плодів
поліпшення розміру та якості врожаю
підвищення стійкості рослин до низьких температур

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН
70,0 г/л

5,0%

Азот (N)

35,0%

Фосфор (P2O5)

0,10%

Бор (B)

0,10%

Цинк (Zn)

0,02%

Титан (Ti) 0,3 г/л

500,00 г/л

1,4 г/л
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каністри 20 л, каністри 5 л

Активатор INTERMAG - ГРОВОН забезпечує рослину енергією для
правильного проходження процесів метаболізму, особливо в умовах низької
температури ґрунту і повітря. В тому числі, ГРОВОН, містить фосфорну
форму, яка моментально споживається рослиною (500 г P 2 O 5 в 1 літрі
препарату).

Доставляємо:

Автотранспортом

Технологія INT, що використовується в ГРОВОН, збільшує швидкість та
ефективність збирання, транспортування та асиміляцію поживних речовин та
стимулювання речовин в рослині. Ці ефекти досягаються завдяки належним
чином розвиненим компонентам органічного походження.
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Використовуйте ГРОВОН у випадку візуальних симптомів дефіциту фосфору
на рослинах або коли результати аналізу рослинного матеріалу вказують на
надмірно низький вміст фосфору (приховані недоліки).

Використання активатора ГРОВОН необхідне, особливо у випадку
припинення росту і розвитку рослин, викликаного низькою температурою, а
також для прискорення регенерації рослин.

Службами доставки

ТОВ "ВОЛПЕКС"
офіційний дистрибутор в
Україні

79021, м.Львів, вул.Петлюри 37-А
sale@volpex.com.ua
тел.: (032) 245-55-75
(096) 743 6732, (098) 292 5252
(067) 791 6627, (050) 370 1069
(095) 605 0 604

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Дози (л/га)

Зернові, ріпак, кукурудза, буряк

1-4

Картопля

3-5 (8)

Плодово-ягідні

2-5

Морква, петрушка, пастернак , селера

1-4
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Культури

Рекомендовано спеціально:
- для дуже швидкої доставки фосфору в рослини
- в умовах поганого розвитку кореневої системи
- в періоди регенерації рослин після зими
- в періоди збільшення попиту на фосфор
- в умовах обмеженої доступності фосфору для рослин.
Профілактичне використання:
Для того щоб запобігти зупинці росту і розвитку рослин (викликане холодом), процедура виконується 1-2 дні до
передбачуваного початку низьких температур. Повторити у разі тривалого періоду холодної погоди.
INTERMAG - ГРОВОН також може бути використаний для підвищення ефективності цвітіння і утворення частин
рослин для збирання, наприклад : бульб, плодів, зерна.

