ГУМАТ КАЛІЮ+
БОР
Стимулятор росту рослин

Препарат для стимуляції
формування кореневої системи
росту та розвитку рослин

Діюча речовина
Комплекс солей гумінових кислот та бор у
легкодоступній для рослин формі.
Упаковка
200 мл, кількість в упаковці: 25 шт.
Умови зберігання
зберігати препарат в герметичній упаковці, сухому
та захищеному від світла місці за температури від
+2 °С до +30 °С.

КУЛЬТУРА
Картопля
Огірки, томати,
капуста, перець,
баклажани
Квіткові рослини
Газони

СПОСІБ ВНЕСЕННЯ
Обробка бульб
перед посадкою
Обробка по вегетації (2-3 обробки)
Полив розсади
Обробка по вегетації (2-3 обробки)
Полив розсади
Обробка по вегетації (2-3 обробки)
Обробка по вегетації (2-3 обробки)

НОРМА СТИМУЛЯТОРУ
50 мл / 3 л води /
100 кг бульб
100 мл / 10 л води / 1 сотку
200 мл / 10 л води / 1 сотку
100 мл / 10 л води / 1 сотку
200 мл / 30 л води / 1 сотку
100 мл / 10 л води / 1 сотку
100 мл / 10 л води / 1 сотку

ДІЯ ПРЕПАРАТУ
Солі гумінових кислот забезпечують:
• Стимуляцію розвитку потужної кореневої системи.
• Підвищують рівень засвоєння елементів живлення з ґрунту та добрив.
• Підвищують активність фотосинтезу.
• Підвищує стійкість рослин до зовнішніх стресів.
• Збільшує урожайність, покращує якість продукції, збільшує термін зберігання.
Бор сприяє:
• Підвищенню стійкості рослин до дії екстремальних температур та засухи.
• Впливає на формування зав'язі, зменшує обсипання квіток за дії стрессових факторів.
• Підвищує якість врожаю, його збереження.
• Впливає на водний режим рослин та процес вуглеводного обміну.
• Стимулює синтез ауксинів у рослині.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Для підготовки робочого розчину необхідну кількість препарату розчиняють у
рекомендованому об'ємі води (див. табл.). Перед додаванням препарату в робочий
розчин вміст потрібно ретельно збовтати.
• Для обробки рослин можна використовувати обприскувачі будь-якого типу, які
забезпечують дрібнодисперсне розпилювання та рівномірне нанесення робочої
суміші на поверхню листків та стебел.
• Обприскування посівів або насаджень препаратом доцільно проводити в суху,
безвітряну погоду. Оптимальною температурною внесення +8°С до +30°С.
СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Гумат Калію + Бор сумісний з хімічними засобами захисту (фунгіцидами, гербіцидами,
інсектицидами), мікродобривами та біологічними препаратами.

МОЛЮСКОЦИД ТА СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Термін придатності
36 місяців від дати виготовлення.

