Добрива Osmocote для внесення в
лунки декоративних культур відкритого
ґрунту

preplant.icl-sf.com

Внесення в лунки
для декоративних культур
відкритого ґрунту
Osmocote PrePlant призначений для безпечного застосування безпосередньо в
лунці. Це робить його ідеальним для GPS програм при посадці вирощених на
місцях декоративних культур. Вам потрібно лише одне застосування Osmocote
PrePlant для підживлення ваших рослин протягом двох вегетаційних періодів.
Це високоефективне живлення допомагає заощадити витрати на оплату праці
та покращити якісні показники рослин.
Високотехнологічна оболонка Osmocote PrePlant забезпечує високоефективне
поглинання поживних речовин. Поживні речовини виділяються для рослин поступово:
швидше на етапах росту і повільніше в холодних, сухих умовах. Завдяки
контрольованому вивільненню вилуговування поживних речовин зводиться до мінімуму.

Osmocote PrePlant
ваші переваги
Всього 1 застосування - живлення на 2 вегетаційні
періоди
Кращий ріст, зменшення дії стресових факторів на
рослину
До 50% зменшується внесення азоту
До 40% збільшення приросту вегетативної маси
Економія на праці та витратах
Зменшення пошкодження ґрунту, спричинене технікою в
польових умовах, потрібен лише один обробіток
Безпечно використовувати для посадки в лунки

Безпека для коріння
Здорова коренева система у Photinia x fraseri 'Red
Robin' після застосування Osmocote PrePlant у
посадковій лунці.
Ефективне засвоєння поживних речовин призводить
до поліпшення якісних показників рослин.

Діаграма застосовування Osmocote PrePlant в лунку під час ОСІННЬОЇ висадки, 1 рік
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Весняна посадка – Західна, Північна, Східна Європи
Діаграма застосовування Osmocote PrePlant в лунку під час ВЕСНЯНОЇ висадки, 1 рік
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Інформація про продукт
Osmocote PrePlant - це добриво з контрольованим вивільненням NPK з
покриттям, що включає повний комплекс мікроелементів. Перевірена
технологія нанесення покриття Osmocote робить Osmocote PrePlant
безпечним для безпосередньо внесення в лунку при посадці польових
декоративних культур. Покриття забезпечує низький рівень
вивільнення поживних речовин на початку сезону, гарантуючи
низький рівень EC навколо молодих коренів.
Завдяки зниженій температурі глибоко в ґрунті, Osmocote PrePlant
працює до 2 повних вегетаційних періодів.

Спосіб використання

GUARANTEED ANALYSIS
17% TOTAL NITROGEN (N)
6.7% nitrate nitrogen (NO3-N)
8.3% ammoniacal nitrogen (NH4-N)
2.0% ureic nitrogen (Urea-N)
8% PHOSPORUS PENTOXIDE (P 2O5)
6.0% water soluble
10% POTASSIUM OXIDE (K 2O)
10.0% water soluble
2% MAGNESIUM OXIDE (MgO)
1.3% water soluble
0.01% Boron (B)
0.025% Copper (Cu) chelated by EDTA
0.22% Iron (Fe) chelated by EDTA
0.03% Manganese (Mn) chelated by EDTA
0.003% Molybdenum (Mo)
0.008% Zinc (Zn) chelated by EDTA

Osmocote PrePlant спеціально розроблений для внесення в лунки перед
посадкою. Його можна додавати за допомогою GPS-обладнання для посадки.
Одне застосування забезпечує достатнє споживання протягом двох вегетаційних
періодів. У деяких випадках додаткове внесення добрив протягом другого періоду
може бути корисним для росту рослин. Ваш місцевий представник ICL Specialty
Fertilizers порадить найоптимальніший варіант відповідно до ваших потреб.

Загальні рекомендації *
Тип рослин

Росли
н / га

Норма на
рослину

Норма
на га

P9

30.000

25 г

750 кг

Горщик / коренева
зона

15.000

60 г

900 кг

Горщик / коренева
зона

20.000

60 г

1200 кг

Вкорінені живці /
пробки

90.000

8г

720 кг

* Цифри в цій таблиці ґрунтуються на середніх значеннях і є загальними рекомендаціями
що до піщаних ґрунтів з рівнем органічної речовини між 4 та 5. Норми внесення залежать
від типу ґрунту, органічних добрив, типу рослин та сорту рослин. Випробуйте на
невеликій площі, перш ніж вносити зміни до тарифів, продуктів або застосованих методів.
Зверніться до свого консультанта ICL Specialty Fertilizers, щоб отримати безкоштовні
консультації щодо умов вирощування.

“Osmocote PrePlant - це рішення,
яке потребує лише одного
внесення добрив протягом 2
років. Оскільки ми здатні
дозувати гранули безпосередньо
в лунки, одного виходу в поле
достатньо. Ми знизили Nвведення на 50% з 90 до 45 кг, і
спостерігаємо кращий прирыст і

менше стресів для рослин.”
Joost Sterke
Plantenkwekerij Joost Sterke B.V. (NL)

Принцип роботи Osmocote
Osmocote це добрива з покриттям, що містять азот, фосфор, калій та мікроелементи.

Кожна гранула покрита органічним
покриттям із смоли, яке регулює щоденне
виділення поживних речовин рослині.

Гранули містять NPK, B, Cu,
Fe, Mn, Mo, Zn.

Осмотичний тиск виділяє розчинені

Під впливом температури

поживні речовини через оболонку.

поживні речовини виділяються з
регулярною та контрольованою
швидкістю. Ефективний та
дієвий.

Вода проникає в покриття і розчиняє
поживні речовини всередині гранули.

