
Препарат для активIзацII руху 
вуглеводiв 
вiд вегетативних органiв 
до запасаючих тканин

Дiючi речовини

Дозування

РекомендацII
до застосування

B – 9,0%
Mo – 0,005%

Позакореневе підживлення
1 – 2,5 л/га

* Nitrate Balancer застосовують для 
позакореневого підживлення. Сумісний 
з більшістю пестицидів.

Nitrate Balancer застосовується 
позакоренево перед зимівлею для 
озимих та багаторічних культур. 
Рекомендований для застосування 
в період дозрівання врожаю для 
коренеплодів, цибулі, часнику, 
картоплі.

Час вирощувати по-новому

Tел: +38 044 393 93 39
Моб: +38 097 498 52 35

info@stollerukraine.com
www.stollerukraine.com.ua



ДIя препарату

Контроль

Контроль

Бiологiчнi функцii активних компонентiв

* Пригнічує вегетативний ріст, сприяючи природному      
    дозріванню рослин
* Активізує рух фотосинтатів від вегетативних органів до  
   запасаючих тканин
* Сприяє фіксації азоту та нормальному протіканню          
    метаболічних  процесів за участі цього елемента  
    (перетворення нітратного азоту в більш метаболічно  
    функціональні форми)
* Забезпечує накопичення поживних речовин в кореневій  
    системі озимих та багаторічних культур, сприяючи         
    нормальній зимівлі
* Сприяє збільшенню розмірів запасаючих органів,       
   підвищує цукристість буряків
* Підтримує ріст кореневої системи

* Бере участь в процесах метаболізму азоту
* Задіяний у процесах перетворення цукру в крохмаль
* Блокує ауксин-оксидазу, завдяки чому підвищує   
    концентрацію  ауксину в рослині
* Необхідний для нормального перебігу процесу цвітіння,  
   запилення та запліднення: бере участь у проростанні пилку  
   та рості пилкової трубки

* Необхідний для перетворення нітратів у нітрити й     
   наступного їх відновлення до амонію
* Задіяний в процесі синтезу абсцизової кислоти
* Необхідний для фіксації азоту мікроорганізмами

B

Mo

Bioforge 1,2 л/T + 
позакореневе пIдживлення 
Nitrate Balancer 1 л/га

Nitrate Balancer 
2,5 л/га 
перед морозами

Науково-
виробниче 
агропромислове 
підприємство 
«Ель Гаучо»

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПIДЖИВЛЕННЯ 
ЗА 5 ТИЖНIВ ДО ЗБОРУ ВРОЖАЮ 
NITRATE BALANCER 2,5 Л/ГА

* Дані польових випробувань препаратів 
Stoller на полях ПП «Західний Буг», 
с. Суходоли
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Програма обробки 
цукрових бурякiв:


