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Переваги
Насіннева та 
рання картопля

Основний урожай 
картоплі

 Зменшення абортації
 Збільшення кількості бульб 
 Збільшення бульб однакового 
       розміру

 Збільшення бульб однакового 
       розміру
 Збільшення рівномірності калібру
 Покращення структури м’якоті

Рослинний осмопротектор
IntraCell®

LALLEMAND PLANT CARE

СПЕЦІАЛІСТ 
У СВІТІ 

МІКРООРГАНІЗМІВ

Гліцин бетаїн 

Специфікація

 Діюча речовина: 
Гліцин бетаїн природний, 
кристалізований і очищений: >96%

Формуляція: 
Розчинний порошок  

Пакування: 
Мішок 2 кг 

Використовується в органічному 
землеробстві відповідно до (ЄС) 
834/2007

•
•
•

•
Тканина рослини з клітинами 
нормальної активності 

ЦУКРИ, 
БІЛКИ, O2

Поживні 
речовини, 

вода,
CO2

GBGB

Метаболізм клітин припиняється, з’являються 
мікротріщини і вміст вологи в клітині знижується.

Метаболізм клітин підтримується і фізична 
цілісність рослинної тканини зберігається.

АБІОТИЧНІ СТРЕСИ
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IntraCell® - це водорозчинний порошок для збагачення клітини 
природним гліцин бетаїном. Ця молекула рослинного походження 
регулює осмотичний тиск клітин, що дозволяє:

   підвищити здатність рослини утримувати воду.
 покращити тканинну стійкість і підтримати обмін речовин, 

особливо у випадку водяного стресу, засоленості або 
температурного удару.

 сприяти мобілізації поживних речовин, таких як кальцій і 
мікроелементи.

Принцип дії 



Застосування

Рузультати

Кількість бульб однакового калібру для кожного класу

Випробування на картоплі. Oise (60). 
France 2014

Випробування на картоплі. Pas de Calais (62). 
France 2015

Сорт Ratte du Touquet
Рання Рання картопля

Тип ґрунту глина
Попередник Озима пшениця

Дата вибірки 20/08/2014

Тест смугового типу з геометричним зважуванням

Сорт Bintje
Рання урожай картоплі

Тип ґрунту глина
Попередник Озима пшениця

Дата вибірки 28/09/2015

Тест смугового типу з геометричним зважуванням

Тип картоплі Норми Фаза Спосіб нанесення

Насіннєва, салатна та рання 
картопля

1 кг/га min
1 кг/га min

Початок зав’язування бульби 
Через 15 днів

Обприскування
Основний урожай 1 кг/га min

1 кг/га min
Початок формування бульби 

Через 15 днів

Примітка:  – рекомендовано застосовувати при хорошій вологості повітря (> 70 %) без дощу, що випадає в момент або відразу після нанесення.
                           – можна змішувати з фунгіцидами, інсектицидами та мікроелементами (зверніться до дистриб’ютора, щоб перевірити сумісність). 
                           – не змішувати з гербіцидами.

Контролькалібр (мм) IntraCell®

49

10 8

48

> 40

125 175< 28

183 23428 - 35

35 - 40

підсумок 318 454

+ 6.8 t/ha 
збільшення товарного калібру (28-40 мм)

+ 2.8 t/ha 
збільшення товарного калібру (> 35 мм)

Кількість бульб однакового калібру для кожного класу

калібр
(мм)

Контроль 
(на 29 рослинах)

IntraCell®
(на 29 рослинах)

<35 135 126

>35 472 532

підсумок 607 658

+20%

+13%

Розподіл ваги в кг за класом калібру

калібр
(мм)

Контроль
(на 29 рослинах)

IntraCell®
(на 29 рослинах)

<35 2.35 2.25

>35 46.5 48.9

підсумок 48.85 51.15

+5%

(на 16 рослинах)

IntraCell® Картопля
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LALLEMAND PLANT CARE
DANSTAR FERMENT AG. 
Poststrasse 30, 
Zug CH-6300
Швейцарія

AГPITEMA
Київ – 03150 вул. Ковпака, 3
Tel: +38 (050) 388 00 20 | +38 (044) 355 70 55
факс: +38 (044) 52114 25
e-mail: office@agritema.com | www.agritema.com LALLEMAND PLANT CARE


