Які задачі виконує Світ?
Підвищує вміст цукрів в плодах та ягодах (Brix°). Це покращує смак та аромат
продукції, підвищує щільність плодів,
спрощує перевезення на далекі відстані. Оброблений Світом плід раніше
достигає та має вищу споживчу якість,
а при потребі може довше зберігатися
з меншим відходом.
Після використання Світу плоди забарвлюються яскраво та рівномірно.
Світ допомагає побороти проблему зелених плям на плодах полуниці, біля
місця кріплення томату, покращує
забарвлення червоноплідних сортів
яблук.

БІОСТИМУЛЯТОР
ЦУКРИСТОСТІ
SWEET

Рекомендації по застосуванню Світ
Культура

Час внесення

Норма внесення

Яблуні, груші, ви- Два внесення: за 30 та за 20
ноград (столовий днів до дати збирання врота для вина)
жаю.

2-3 л/га
або 300-500
мл/100 л

Суниці,
кущові Коли плід припинив рости,
ягідники
кожні 8-10 днів.

2-3 л/га
або 350-600
мл/100 л

Томати, кавуни, Коли плід припинив рости,
1,5-2,5 л/га
дині та інші ово- кожні 10-15 днів.
або
25-35 мл/10 л
чеві культури
Рекомендовано вносити в баковій суміні з Мегафол (1-2 л/га або 200400 мл/100 л)
Склад: полісахариди - 25%, уронова кислота - 0.2%, CaO - 10%, MgO - 1%,
B - 0.1%, Zn - 0.01%.
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Технології, що дозволяють вирощувати більше, витрачаючи менше.

Що такое Світ?

Результати застосування

Це біостимулятор накопичення цукрів у
плодах, що направлено підвищує всі якісні
показники продукції та виконує роль дозарювача (прискорює дозрівання).
Сумісний з більшістю агрохімікатів та не
викликає фітотоксичності.
Полісахариди та мікроелементи підвищують вміст цукрів у плодах овочевих та садових культур.

Полуниця та томат набувають рівномірного яскравого забарвлення

Уронова кислота покращує щільність
плодів, позитивно впливає на їх смакові
якості.
Кальцій та магній покращують лежкість та
транспортабельність.
Комплекс біостимуляторів та мікроелементів, обгрунтований численними дослідженнями, покращує смак, товарні якості,
сприяє яскравому забарвленню плодів
На відміну від продуктів на основі етефону, Світ не містить генераторів етилену.
Тому його застосування не призводить до
старіння рослини, розм’якшення плодів та
передчасного дозрівання верхніх зав’язей.

Валагро - це італійська компанія, що
виробляє унікальні біостимулятори та
високотехнологічні добрива, спираючись на передові наукові досягнення.
Основна мета компанії - більша врожайність за менших витрат ресурсів.

Сорт Айдаред - оброблений Світ (2 рази по 2 л/га) та контроль
Яблука

Виноград

Контроль Світ

Світ + Мегафол Контроль Світ + Мегафол

-

400
мл/100л

300+200
мл/100л

-

300+300
мл/100л

Brix° (Брікс)

15,6

16

16,7

14,3

15,3

Твердість (кг)

7,5

8,2

8,8

-

-

Доза використання

На яблуках було проведено дві обробки (2 та 17 вересня), збір відбувся 13 жовтня.
На винограді - одна обробка за 19 днів до збирання.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ GEAPOWER
Використання наукових досліджень з метою
повного розкриття потенціалу природи та екологічної стабільності.
Основний принцип технології GeaPower – це ексклюзивна технологічна платформа, розробленнакомпанією Валагро для перетворення потенційно
активних інгредієнтів у високоякісні поживні розчини

