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ДРУЖНЕ ЦВІТІННЯ
ДРУЖНЕ ЦВІТІННЯ – регулуу ятор росту для овочевих, ягідних,
плодових дерев, винограду та квітів.

Склад: Екстракт морських водоростей 150г/гг л// , амінокислоти –
6г/гг л// , індолілмасляна кислота, гіберелін, бурштинова кислота,
солі гумінових і фолієвих кислот (0,05-0,5г/гг л// ) та допоміжна
складова: N-10%, P(2)O(5)-10%, K(2)O-10% та мікроелементи:
MgO, B, Cu (EDTATT ), Mn (EDTATT ), Fe (EDTATT ), Mo (молібдат), Zn (EDTATT )-
(0,008-0,15%).

Упаковка: 250 мл (рідина). 

Переваги регулуу ятору росту:
Стимулює активність
Збільшує масу надземної частини
До складу регулятору росту входить азот, фосфор та калій
– важливі елементи для коригування та регулювання
процесів живлення
Підсилює системні реакції стійкості рослин
Підвищує імунітет
Активізує поділ клітин, ріст кореня, цвітіння та
плодоношення
Оптимізує та відновлює функції ослабленої рослини та
підсилює ріст рослини у нормальних умовах
Рекомендований для застосування в бакових сумішах, для
покращення ефективності обробки
Екологічно безпечне

Регулятор росту

У процесі рос тресам,
викликаним як природними умовами (заморозки, низькі і
високі температури, град, посуха, затоплення,засолення і т.д.),тт
так і інфекційними захворюваннями та шкідниками, які можуть
призводити до погіршення якості і навіть  загибелі рослин.
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Регулуу ятор росту містить:
– Полісахариди, які покращують проникнення поживних речовин і води в клітині рослин, а також є джерелом запасу енергії. Основна їхїї ня функція – підвищення

природного порогу опірності захворюванням та потовщення стінок клітин.
– Амінокислоти стимулуу юють метаболічні процеси, засвоєння поживних речовин і самі є готовим енергетичним резервом для біологічного процесу росту

і розвитку.уу ТаТТ кож вони виконують транспортні функції з доставки поживних речовин при листовому підживленні, системи поглигг нання води, підвищують
стійкість рослин до низьких та високих температур.

– ГлГГ утамінова кислота, яка входить до складу ДРУЖНЕ ЦВІТІННЯ, впливає на пори рослин, відновлює їхїї функціонування в стресових умовах є підсилювачем
метаболічноїо ефективності сільськогосподарських кулуу ьтьь ур, допомагаючи їм досягти свого генетичного потенціалу і тим самим підвищити якість і урожайність.

– Індолілмасляна кислота, гормон, який стимулуу ює утворення коренів у рослин.

Рекомендації щодо застосування:

Культура Норма витрати препарата на 1 сотку Спосіб та час обробки

Кореневе живлення

Овочеві, ягідні

Розчинити 10 мл у 10 л води
1 раз на 10-15 днівВиноград, плодові, декоративні дерева

Квіти (з березня по вересень)

Квіти кімнатні (в зимку та восени) 1 раз на 3 тижні

Листкове живлення

Овочеві, ягідні

Розчинити 5 мл у 10е л води
1 раз на 15-20 днівВиноград, плодові, декоративні дерева

Квіти (з березня по вересень)

Квіти кімнатні (в зимку та восени) 1 раз на 4 тижні

Рекомендовано до застосування при підживленні всіх культьь ур протягом вегетації.
Найкращий ефект застосування препарату ДРУЖНЕ ЦВІТІННЯ досягається при його сумісному внесенні з повним мінеральним добривом при
позакореневому підживленні рослин. ТаТТ кож доцільно використовувати препарат у складі бакової суміші з мікродобривами та засобами захисту рослин
для досягнення максимального ефекту від обробки.

Культура Норма витрати препарата на 1 сотку Спосіб та час обробки

Картопля 10-15 мл на 5 л води
Обприскування в період активного росту

рослин, до початку цвітіння 1-2 рази з
інтервр алом 10 -15 днівд


