Výhody LIQUIFiX Glycine:
Aplikace na farmě a před setím

Proč LIQUIFiX Glycine?
LIQUIFiX Glycine je špičkový moderní tekutý
přípravek pro snadnou inokulaci osiva sóji
těsně před výsevem.
Použití tekutého inokulantu je pohodlný
a efektivní způsob, jak dodat potřebné
množství živých bakterií do půdy pro
rychlou a dostatečnou tvorbu hlízek.
LIQUIFiX Glycin obsahuje minimálně 3x109
bakterií Bradyrhizobium japonicum (532 C)na
gram přípravku (s garancí použitelnosti až18
měsíců při správném skladování).

Inokulace osiva přímo na farmě je levnější a flexibilnější, než používání již nainokulovaného osiva.
Je možné například zvýšit dávku inokulantu v případě, že se bude osivo sít do nepříznivých půdních
podmínek, nebo v případě, že se na daném pozemku sója ještě nepěstovala, a současně minimalizovat
objem nainokulovaného osiva, které je nutné skladovat před zasetím.

Snadná aplikace

Aplikace tekutého inokulantu pomocí aplikátoru je snadnější, než aplikace přípravků na bázi rašeliny.
Aplikaci lze také provádět pomocí mořičky. Navíc je možné použití speciálního barvícího přípravku,
který zajistí vizuální kontrolu rovnoměrnosti aplikace. Jedno balení inokulantu (3 l)zajistí ošetření 1
tuny osiva.

Nulová kontaminace

Díky přísným hygienickým podmínkám výroby a balení jsou inokulanty LIQUIFiX zaručeně aseptické
(bez obsahu nežádoucích příměsí).

Dlouhá doba skladovatelnosti

Doba skladovatelnosti přípravku je při dodržení skladovacích podmínek (teplota nesmí přesáhnout
15°C) 18 měsíců. Ošetřené osivo je nutné zasít do 7 dní (při skladování v teplotě
do 15°C)

Vysoký obsah živých bakterií

LIQUIFiX Glycine obsahuje minimálně 3x109 bakterií Bradyrhizobium japonicum
(532 C) v jednom gramu přípravku. Díky důkladnému výběru nejlepších a
výkonných kmenů bakterií je dodáváno optimální množství dusíku. Přípravek
obsahuje látky, které pomáhají bakteriím přilnout k osivu, a tím usnadňuje
aplikaci přípravku a umožnuje bakteriím lépe přežít v průběhu manipulace
s osivem a setí.

Kompatibilita s mořidly

Inokulant je možno aplikovat po namoření osiva
registrovanými mořidly.
Pro detailnější informace kontaktujte prodejce nebo
výrobce mořidel.

Proč aplikovat kvalitní
inokulanty?
Kořeny sóji, které mají dostatečné množství
hlízek, jsou schopné zajistit až 70% dusíku, který
rostliny potřebují pro svůj růst, ze vzduchu.
Hlízky na kořenech jsou vytvářeny díky symbióze
s bakteriemi, které se vyskytují v půdě. Vzhledem
nízké intenzitě pěstování sóji jich však není
dostatečné množství a je potřeba je do půdy
dodávat, což zajišťuje právě inokulace osiva.
Dusík, který je získán fixací ze vzduchu, jsou
rostliny schopné mnohem lépe využít na tvorbu
a růst kořenového systému a plodů, než dusík
dodávaný přes půdu.

Legume technology, Ltd.
Legume technology, Ltd. je společnost založená
v roce 2000 se sídlem ve Velké Británii, která
vyrábí vysoce kvalitní inokulanty do široké škály
luskovin a jetelovin:
•
•
•
•
•
•
•

Sója
Lupina
Jetel
Hrách
Vikev
Čočka
Fazole

Společnost je aktivní ve 20 zemích severní a jižní
Ameriky, Afriky, blízkého východu, Evropy a Číny.

Použití inokulantů je nezbytné na polích, kde se
sója ještě nepěstovala, v podmínkách suchých,
ale i příliš vlhkých půd. Inokulaci doporučujeme
také tam, kde v minulých letech nebylo
dosaženo dostatečného výnosu, nebo se hlízky
tvořily nedostatečně.
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Před použitím čtěte příbalový leták.
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Kapalný přípravek pro inokulaci
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