Кісточкові
фруктові дерева

LALLEMAND PLANT CARE

СПЕЦІАЛІСТ
у світі
мікроорганізмів

Сприяє більш швидкому вступу
у плодоношення
Характеристика

RISE™ P - висококонцентрований інокулянт для розвитку
кореневої системи, що містить ризосферні бактерії
Bacillus amyloliquefaciens штаму IT45.

Переваги
 Збільшує об'єм крони в перший рік після посадки.
 Сприяє фотосинтетичній активності:
збільшує засвоєння поживних елементів.
 Покращує врожайність на початку плодоношення.

•
•
•
•

Способи дії
Бактерії Bacillus IT45, що містяться в RISE™ P, розмножуються і
швидко колонізують ризосферу (зону біля коріння), живлячись
кореневими виділеннями.
У свою чергу ця популяція бактерій
дає рослині:

Bacillus amyloliquefaciens штам IT45

Діюча речовина:

2*1010 КУО/г
Bacillus amyloliquefaciens штам IT45

Форма:

Змочуваний порошок

Упаковка:
1 кг

Використовується в органічному
землеробстві

Розчиняє недоступний
фосфор у грунті:
фосфору в
+28 % наявного
ризосфері *.
P Фосфор недоступний
P Фосфор доступний

Стимулює ріст
кореневої системи:

5
Bacillus IT4

+20 % кореневої біомаси*.
Збільшення площі
для засвоєння поживних речовин
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*Результати, отримані з ряду тестів протягом 10 років

www.lallemandplantcare.com

Кісточкові
плодові дерева

Застосування
Культура

Норма

Терміни

Спосіб застосування

Кісточкові
плодові дерева

1- 3 внесення*
200 г/га

Перша обробка в період розкривання бруньок,
потім повторне внесення через 1 місяць

Краплинне зрошення

Сумісність: з питань сумісності із засобами захисту рослин, зверніться за консультацією до свого дистриб'ютора.
Умови застосування: оптимальна температура від 10 ° C до 30 ° C. Рекомендовано робити внесення у вологих умовах.
Уникайте нанесення на суху землю в періоди високих температур.
* Залежно від агрономічних умов, зверніться за консультацією до свого дистриб'ютора.

Результати
 Збільшує об'єм крони та сприяє фотосинтетичній активності.
Багаторічні
випробування
Essai
pluriannuel
sur jeunes
наpommiers
молодих насадженнях
(2015-2015),
персика (2009-2014pp)
Région
Rhône
Alpes
(26).
Rhône
Alpes,
Франція

Виміри окружності стовбура взимку 2013 року (в см)
На відстані 5 см над місцем щеплення

OM + N (50 U)

OM + N (50 U) + Технологія RISE™ P + MYC

28.7

30.6

Variety Тардіф де Тайн
Rootstock Montclar (персик)
Місце Tain l’Hermitage
Посадка у 2009p
обробки після розкривання
Застосування 3бруньок
(1 раз на місяць)

OM + N (50 U)

+7%

OM + N (50 U) + Технологія. Rise™ P + MYC
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Більший об'єм стовбура
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
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