Яра пшениця
Винос на 1 тону продукції: азот - 30 кг; фосфор - 12 кг, калій - 22 кг, кальцію 5 - 7 кг, магнію - 4 - 4,5 кг, сірки - 3,5 кг,
заліза - 250 - 360 г , марганцю - 70 - 120 г, цинку - 60 - 95 г ,
міді- 8 - 9 г, бору - 5 - 7 г, молібдену - 0,7 - 0,9 г.

Розрахунок потреби добрив та коштів
Загальна площа (га)
Операція (шкодочинний об'єкт)
Період обробітку

Призначення внесень

Препарат

Протруювання насіння фунгіцидом з мікроелементи - сприяє
Цеовіт мікро Зернові
підвищеню енергії проростання насіння і польової схожості, стартового
Протруювання насіння
забезпечення елементами живлення, підвищення стійкості проти
Цеовіт Завязь Плюс
хвороб та шкідників

1
Норма
витрати,
л /га

Вартість 1 л, Вартість на 1 га,
грн. з ПДВ
грн. з ПДВ

2,0

21,00

42,00

3,00

16,00

48,00

Обробка насіння
2-3 листка - початок
кущення

Фаза - вихід в трубку,
друге коліно

Захист від бур,янів, позакореневе підживлення знімає стрес від дії
гербіциду, дефіцит доступного фосфору, подовжується період
кущення, сприяє розвитку розгалуженої кореневої системи, закладки
максимальної кількості продуктивних колосків
Захист від борошнистої роси, усіх видів іржі, гельмінтоспоріозних
плямистостей, позакореневе підживлення стимулює закладку
максимальної кількості зерен в колосі, підсилює дію фунгіциду

Прапорцевий лист

Обробіток фунгіцидом проти борошнистої роси, септоріозу та
плямистостей, позакореневе підживлення для виповнення колосу,
наливу зерна, підвищення стійкості проти захворювань

Молочна стиглість

Покращення фотосинтетичної діяльності листового апарату, синтезу
цукрів та білків, попередження щуплості зерна, покращення товарних і
посівних якостей зерна

Цеовит Старт

4,00

27,00

108,00

Цеовіт мікро Зернові

1,00

21,00

21,00

Цеовіт мікро Зернові

1,50

21,00

31,50

Цеовіт моно Марганець

0,50

24,00

12,00

21,00

31,50

Карбомид
Цеовіт мікро Зернові
Карбомид

30,00
1,50

-

20,00

Цеовит Старт

4,00

Карбомид

5,00

27,00

Знижка (%)

108,00
-

Вартість макро- та мікродобрив ЦЕОВІТ на 1 га
Вартість макро- та мікродобрив ЦЕОВІТ на всю площу
Вартість макро- та мікродобрив ЦЕОВІТ на всю площу зі знижкою

22,50

0

334,50
334,50
334,50

