
ВИГОДИ
• Збільшує вихід товарного

врожаю:
– стимулює ріст плодів.
– зменшує розтріскування

плодів.
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ЧЕРЕШНЯ ТА ВИШНЯ

БІОСТИМУЛЯТОР

IntraCell® збільшує водоутримуючу здатність рослини:
• Зберігає фотосинтетичну активність, рушійну силу виробництва органічної речовини.

• Підвищує стійкість рослинної тканини та стабільність клітинних мембран.
• Підсилює циркуляцію рослинного соку, мобілізацію води та поживних речовин,

таких як кальцій та інші мікроелементи.

Закриття продихів.
Зупинка фотосинтезу 

та уповільнення сокоруху.
Поява мікротріщин.

мікротріщини
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Підтримка фотосинтетичної активності та 
циркуляції рослинного соку.

Збереження клітинних мембран та цілісності 
рослинних тканин.
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СПОСІБ ДІЇ 

Поліпшіть урожайність та якість своїх плодів
IntraCell® - це високорозчинний порошок, що містить понад 96% гліцин бетаїну.
Цей потужний природний екстракт регулює осмотичний тиск рослинних клітин 
та забезпечує нормальне функціонування рослини в умовах абіотичного стресу 
(посухи, дощу, холоду, засоленості ...).

Антистресовий осмопротектор

ВОДОРОЗЧИННИЙ 
ПОРОШОК

ПЕРЕВАГИ
• Переміщення рослиною: від 24

до 48 годин

• Системний: циркуляція по всій
рослині

• Стабільний: від 3 до 4 тижнів

• 100% натуральний



ЗАСТОСУВАННЯ 

КУЛЬТУРА НОРМА
ПЕРІОД 

ЗАСТОСУВАННЯ
СПОСІБ 

ЗАСТОСУВАННЯ

черешня та вишня

4 кг/га Початок зафарбовування плодів
Обприскування 

(фоліарне внесення)
2 кг/га за 15 днів до збору врожаю 

за дощових умов

Бажано застосовувати в умовах максимальної вологості (пізно ввечері або рано 
вранці) за відсутності опадів протягом 24 годин.

• СУМІСНІСТЬ: щодо будь-яких сумішей із будь-якими продуктами
зверніться за порадою до свого дистриб’ютора.
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РЕЗУЛЬТАТИ

• Короткий зміст випробувань на черешневих деревах 2009-2010.

Зменшення розтріскування плодів.

-15 % тріснутих плодів в середньому

• АКТИВНИЙ ІНГРЕДІЄНТ: гліцин бетаїн природний,
кристалізований та очищений:> 96%

• ФОРМУЛЯЦІЯ: водорозчинний порошок

• УПАКОВКА: 2 кг

• ЗБЕРІГАННЯ: 24 місяці при кімнатній температурі

• ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 
ОРГАНІЧНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ХАРАКЕРИСТИКИ
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КОНТРОЛЬ

INTRACELL®

Відсоток тріснутих плодів під час збору врожаю%
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