Îngrășământ lichid cu efect osmotic
Descriere
STAYGREEN® este un îngrășământ lichid care conține osmoliți, POE și acizi humici specifici.
Avantaje
•
•
•
•
•

Îmbunătațește metabolismul celular asupra plantelor, crescând rezistența la înghețul din
primăvară și reduce stresul cauzat de grindină.
Reduce stresul provocat de transplantare și de aplicare a erbicidelor.
Ajută la dezvoltarea uniformă a mugurilor, reducând numărul de muguri neproductivi.
Îmbunătățește uniformitatea fructelor la maturare.
Autorizat pentru agricultura ecologică.

Dezvoltă uniform mugurii

STAYGREEN®, aplicat pe
pomi fructiferi și struguri cu 4-5
săptămâni înainte de data
prevăzută a deschiderii
mugurilor, va promova
uniformitatea, reducând
mugurii neproductivi.

Promovează reducerea
stresului produs de
transplantare

Introduceți rădăcinile plantelor
inainte de transplantare într-oi
STAYGREEN® pentru

soluție
a
reduce stresul si asigurați-vă de
o înrădăcinare viguroasă și
promptă.

Tratamentul semințelor

STAYGREEN® aplicat pe
semințe culturi de câmp va
spori efectul răsăririi timpurii,
cu o reducere a stresului la
rece mai ales dacă este urmată
de un alt tratament asupra
vegetației timpurii.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, aplicați STAYGREEN® împreună cu CALCITEK®.

ACTIVATORI BIOLOGICI

STAYGREEN®

Compoziție

%w/w

%w/v

Specificații

0,2

0,23

Densitate 1400 g/L

Mangan (Mn) chelatat EDTA, solubil în apă

1

1,14

pH 4,5 ± 0,5

Zinc (Zn) chelatat EDTA, solubil în apă

1

1,14

Cupru (Cu) chelatat EDTA, solubil în apă

Recomandări de utilizare
Doze recomandate
-

Deschiderea mugurilor: 900 ml/ 100 L apă
Tratament semințe: 1,5 t/ ha

Cultura

Doza

2-3 aplicări: la înflorire, după stabilirea
fructelor, după 20 zile.

Pomi fructiferi,
Viță de vie

Repaus vegetativ: 10-20 zile înainte de
deschiderea mugurilor.
Aplicare foliara

Legume

Grâu, porumb, orz, orez,
ovîz, tutun, rapiță, floarea
soarelui.

Moment de aplicare

2-6 L/ha

La 15 zile de la transplantare la fiecare
15-20 zile. Îmbăiați rădăcinile plantelor
înainte de transplantare în soluție de
concentrație 0,3%.
1-2 aplicări împreună cu tratamentele
fitosanitare.

Atenție! Întotdeauna cititi cu atenție recomandările de pe etichetă.
STAYGREEN® poate fi utilizat cu aproape toate îngrășămintele foliare și produsele pentru protecția
plantelor.

