Біфоліар® Протруйник насіння

Суспензія

Вітаміни для рослини!

Біфоліар Протруйник насіння — органомінеральне добриво, з яскраво вираженим ефектом
стимулятора росту рослин, та надзвичайно високою
концентрацією макро- та мікроелементів живлення і
активних
органічних
речовин,
надзвичайно
економічне добриво, для протруєння зернових,
соняшнику, кукурудзи, ріпаку, цукрового буряку,
бобових, та інших культур.
Біфоліар Протруйник насіння — це комплекс
макро- та мікроелементів, подвійної хелатизації,
прилипачі та речовини, що завдяки взаємному
підсиленню дії (синергії), забезпечують рівномірне
розподілення та утримання добрива на поверхні
насіннєвого матеріалу і повноцінне їх засвоєння. Кожна
насінина отримує необхідну кількість поживних
речовин, для активізації процесів проростання.

Застосування добрива:
Для забезпечення культур макро- та мікроелементами і органічними речовинами, що
стимулюють фізіологічні процеси на період проростання, рекомендовану норму витрати (0,5 – 1 л)
добрива на 1 тону насіння, розчинити в 10 літрах води, та провести протруєння за допомогою
наявних видів обладнання для протруєння, відповідно до рекомендацій.

Приготування робочого розчину:
 Наповніть ½ баку обладнання для протруєння водою та увімкніть мішалку.
 Розрахуйте та додайте необхідну кількість добрива із розрахунку 1 л добрива на 10 л води.
 Додайте пестицид, при потребі, попередньо перевіривши на сумісність. (Компанія виробник та
дистриб’ютор не може нести відповідальність за результат дії бакової суміші, оскільки неможливо
передбачити всі можливі комбінації та їх взаємодію із водою різної жорсткості та температури).
 Долийте воду до необхідного запланованого об’єму.
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Головні переваги та корисні властивості Біфоліар Протруйник насіння:
 Індивідуально збалансована рецептура —
ідеально підібраний склад бору, макро- та
хелатизованих мікроелементів для належного
живлення культур та отримання максимально
можливого урожаю найвищої якості, що генетично
закладений у насінні сільськогосподарських культур.
 Подвійна хелатизація — хелатизує мікроелементи,
що знаходяться у воді, для приготування робочого
розчину у вигляді розчину солей. Таким чином, ми
робимо зі звичайної води хелатизоване добриво,
що дає додаткову кількість доступних елементів
живлення для рослин.
 Нанотехнології у виробництві — інноваційний підхід
передбачає роздроблення структури добрива до
розміру наночастин. Завдяки цьому добрива набувають
кращої розчинності, стійкості у розчині, високої хімічної
активності та швидкості проникнення в структуру
рослин. Рослини швидше та краще споживають
поживні речовини, що прискорює розвиток рослин.
 Ефект медичного щеплення — забезпечує високу
стійкість у культур до стресових умов та хвороб.
 Інноваційна система активації та синергізму —
забезпечує рослини необхідним комплексом
поживних речовин для оптимального та повноцінного розвитку рослин.
 Зручність у застосуванні та зберіганні — ідеальний
партнер для бакових сумішей з більшістю засобів
захисту рослин.
 Європейська якість — вироблено та сертифіковано у ЄС.
 Надзвичайно висока рентабельність та прибуток —
гарантовані високі урожаї та окупність витрат у
десятки разів!
Упаковка та зберігання:
Тара: 1 літрова пляшка та відро ємністю 10 літрів.
Зберігання від +5 С до +30 С. При порушенні температурного режиму
можлива часткова кристалізація, що не впливає на ефективність
добрива. Препаративна форма легко розчиняється у воді. При
змішуванні з пестицидами потрібно провести попереднє тестування на
сумісність.
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