Oligo Star

®

Коренов биостимулант и активатор на почвата,
подобряващ усвояването на минерали

STARTER
] Минерален комплекс, подпомагащ вкореняването на посевите и растежа им.
ЕС тор (NP торен разтвор) : 3 : 29 : 0 (7)
- 3% азот (N) или 50 г/л разтворен във вода
- 29% фосфор (P2O5) или 420 г/л разтворен във вода
Извлечен от ортофосфорна киселина
- 7% магнезий (MgO) или 100 г/л разтворен във вода
- Комплексообразуватели и повърхностно активни вещества. Фиторегулатори

STARTER
] Органо-минерална формула подходяща за листно подхранване
Базирана на 100 % сух екстракт от Ascophyllum nodosum. Това водорасло е богато на
фиторегулатори, хидроколоиди и алгинова киселина, които спомагат за оптималното развитие
на растението.

] Стимулирайки растежа на кореновата система, STARTER:
- Гарантира активирането на минералите в почвата при младите корени.
- Спомага предпазването на растението от недостига на вода.
- Подпомага по-доброто подхранване благодарение на добавените минерали, покривайки
основните нужди на посева в ключовите етапи от неговото развитие.

Oligo Star®

Марката за производителност

Био-минерална синегрия за ефективност на полет
Физиологичен ефект върху растението

Роля в растението

ASCOPHYLLUM NODOSUM

ФОСФОР

на плодородието

ПОДОБРЯВАНЕ

Протеинов синтез

Повишава усвояването на минерали
чрез листата

Алгинова киселина, манитол
Ламинарин

Развитие на корените

Носител на енергия

Създава минерални комплекси в
органична форма и улеснява
преноса им до целевите зони

Стимулира растежа на стъблата и
листата

Аминокиселини: АА – Глутаминова
киселина, метионин, аланин

Гиберелини

Спомага покълването

ПОДОБРЕНИЕ

във функцията на хлорофила

МАГНЕЗИЙ

Анти-дефицитно листно торене

N, P, K-Ca, Mg-Cu, Fe,
Mn, Zn, Mo, Co, I

Ключов елемент на хлорофила
Стимулира естествените защитните
сили на растението
Бетаини

Нужда от фосфор на растението
Увеличава потенциала за устойчивост
при недостиг на вода
Активира метаболизма на
растението

Активира фотосинтезата.
Стимулира развитието на корените.

Цитокини – Ауксини: AIA

Норма на приложение и предпазни мерки
] Листно торене
Зърнени култури: 0.3 л/дка от началото на братенето до началото на фазата на стволовите удължения. – Маслодайна рапица: 0.3 л/дка от 3-4 реалния листен стадий или
продължаване на растежа до достигане на фазата на напъпване. – Грах и Соя: 0.3 л/дка при 4-6 листа до началото на цъфтежа. – Царевица: 0.3 л/дка при 4-10 листа.
] Третирайте през растежния период, да се избягват най-горещите часове от деня.
] Препоръчително е използването на 15 л вода на декар.
Съвместимост
STARTER е съвместим с повечето продукти за растителна защита. Проведете предварителни биологични тестове преди
употребата на нова смес като вложите STARTER последен. Тъй като формулировката на STARTER позволява на
елементите да проникнат по-бързо в кутикула, от съществено значение е строго да се спазват условията на прилагане.

