
•    równomierne i trwałe pokrycie nasion
•    efektywne tworzenie brodawek korzeniowych
•    wydajne wiązanie azotu atmosferycznego

www.intermag.pl

PRIMSEED N+ Soja
inokulant do zaprawiania nasion soi

PLONVIT MOTYLKOWE
koformulator wspierający proces  

wiązania azotu atmosferycznego



 jest rozwiązaniem dwukomponentowym, skła-
dającym się z inokulantu oraz koformulatora. Inokulant przezna-
czony jest do zaprawiania nasion soi w procesie przygotowania 
materiału siewnego do siewu. Koformulator, stosowany nalistnie, 
wspiera proces wiązania azotu atmosferycznego. 

Skład:
PRIMSEED N+ Soja ZAWARTOŚĆ

Bradyrhizobium japonicum co najmniej 109 jtk/ml

Bakterie z rodzaju Bradyrhizobium pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. inokulant PRIMSEED N+ Soja, 
nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

PRIMSEED N+ Soja zawiera także składniki formulacyjne wspierające proces brodawkowania i wiązania azotu  
atmosferycznego przez bakterie symbiotyczne.

PLONVIT MOTYLKOWE zawiera mikroskładniki, w tym kobalt (co), molibden (mo) i żelazo (fe), które są bezpośrednio 
i pośrednio zaangażowane w proces wiązania azotu atmosferycznego. dolistna aplikacja PLoNVIT MoTYLKoWE 
zwiększa wydajność procesu wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe, co przyczynia się do opty-
malnego zaopatrzenia roślin w azot.

 to:

RóWNOMIERNE I TRWAłE POKRYcIE NASION SOI
biopolimerowe dodatki formulacyjne, poprawiające przyczepność  
mikroorganizmów do nasion soi

EfEKTYWNE TWORZENIE bRODAWEK NA SYSTEMIE KORZENIOWYM SOI  
NAWET W gORSZYch WARuNKAch KLIMATYcZNO-gLEbOWYch
konodulator ułatwiający i przyspieszający proces infekcji systemu  
korzeniowego przez bakterie brodawkowe

WYDAjNE WIąZANIE AZOTu ATMOSfERYcZNEgO
substancje wspierające proces wiązania n na poziomie molekularnym



Stosowanie: 

DAWKI PREPARATu 2 l/ha

uWAgI:

• stosować nalistnie w formie roztworu wodnego
• liczba aplikacji: 2
• terminy aplikacji: 

• rozwój pierwszych liści trójlistkowych
• początek rozwoju pąków kwiatowych (przed kwitnieniem)

DAWKA bIOPREPARATu,  
ILOŚĆ cIEcZY RObOcZEj:

0,2 l/100 kg nasion soi
Łączna zalecana ilość cieczy użytkowej na 100 kg nasion: 1–1,2 l
(0,2 l PRIMSEED N+ Soja + 0,8–1 l wody, w zależności od jakości 
materiału siewnego tj., wielkości nasion, czystości nasion)

uWAgI:

zaprawianie nasion:
• ręczne, na pryzmie
• przy użyciu zaprawiarek do materiału siewnego
• przy zastosowaniu mieszalników mechanicznych

KROK 1

KROK 2

PRIMSEED N+ Soja  
stosować do zaprawiania nasion soi  
w procesie przygotowywania materiału  
siewnego do siewu.

PLONVIT MOTYLKOWE 
stosować nalistnie w formie roztworu  
wodnego.
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Średnia liczba brodawek na roślinie [szt./roślina] – 
faza rozwojowa: początek kwitnienia. 
sdoo w słupi jędrzejowskiej, polska,  2021 rok. 

Średnia liczba brodawek na roślinie [szt.] – faza  
rozwojowa: początek kwitnienia. 
instytut agrobiologii, Żytomierz, ukraina, 2021 rok.

Procent roślin z brodawkami [%] .
Badania własne intermag, polska, 2020 rok.

Plon soi [t/ha].
instytut agrobiologii, Żytomierz, ukraina, 2021 rok.
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