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Wigor S

S 90%

Призначення
Wigor S є спеціальним добривом, призначеним
для підживлення сірколюбних рослин, утворення сумішей добрив, а в тривалішому часі для
зниження pH ґрунту.
Властивості
Wigor S є гранульованим добривом, що містить
90% сірки. Бентоніт (рН>7), що міститься у
добриві, завдяки своїм властивостям набухання при контакті з водою, забезпечує подрібнення сірки. Молекули сірки окислюються у ґрунті
мікроорганізмами до сульфатної форми, котра
засвоюється рослинами. Ефект збільшення
кількості сульфатів у ґрунті досягається вже
через 7 днів після застосування добрива, а
подальше систематичне активування сірки
забезпечує рослинам необхідну кількість цього
елементу протягом всього періоду вегетації.
Функції сірки в розвитку рослин:
• необхідна в процесі синтезу білків,
• спричиняє зменшення кількості небілкових
форм азоту у рослині,
• збільшує смакові та ароматні якості рослин
(цибуля, часник),
• збільшує витривалість вирощуваних рослин

MgS 21-30

Призначення
Гранульований СУЛЬФАТ МАГНІЮ - це
добриво, що швидко компенсує нестачу магнію
та сірки. Може використовуватись у землеробстві та садівництві.
Властивості
Гранульована форма забезпечує просте
застосування, а розчинність магнію та сірки
забезпечує швидке поглинання цих складників
рослинами. Сірка, що міститься у добриві, має
значний вплив на правильне зростання та
плодоношення рослин. Нестача цього елементу веде до спаду активності біологічних
процесів, що відбуваються при зростанні
рослин. Цей елемент є необхідним складником
в процесах синтезу хлорофілу та білка.
Магній потрібний для синтезу хлорофілу,
впливає на засвоєння фосфору та на
активність багатьох ферментів у рослинах.
Інструкція використання
Добриво найкраще змішати з ґрунтом під час
весняного чи осіннього посіву. СУЛЬФАТ
МАГНІЮ також може застосовуватись на
поверхні ґрунту; оптимально перед передбачуваними опадами дощу.

(сірка гранульована з бентонітом)
для підживлення
сіркових рослин
до хвороб і шкідників та морозу і посухи.
Інструкція використання
Wigor S рекомендується застосовувати
восени, а також навесні - під швидко зростаючі
культури зернових, кукурудзу та овочі. Добриво
слід перемішати з ґрунтом.
Дози (кг/га)
Культури
капустяні
озимий ріпак
кукурудза
пшениця
редиска
ячмінь
цибулеві
цукровий буряк
морква
горох
помідори
люцерна
квасоля

Дози (кг/га)
10-40
20-40
15-20
15-20
35-40
10-15
10-15
30-35
10-15
15-20
10-30
15-20
5-10

СУЛЬФАТ МАГНІЮ

неорганічне гранульоване добриво
для застосування посипанням
Дози (кг/га)
Культури

Дози (кг/га)
180-200
ріпак
160-190
кукурудза
170-190
буряки
140-170
промислова та кормова картопля
150-180
зернобобові
100-130
ярі зернові
80-100
пасовища
100-120
фруктові дерева та кущі
качанова капуста, брюссельська
180-200
та червона
пекінська капуста, цвітна капуста,
помідор, горох, броколі,
170-190
пора, столовий буряк
160-190
шпарагова квасоля, морква
150-180
огірок
150-170
селера
кольрабі, цикорій, спаржа,
140-160
редиска, цибуля, петрушка
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