
Які задачі вирішують наші препарати?
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Технології, що дозволяють 
вирощувати більше за менших 
витрат

РІШЕННЯ
ВАЛАГРО

ДЛЯ ГРУШЕВИХ 
САДІВ  

Механічні пошкодження (градом, 
технікою, тощо) можуть значно 
знизити ціну реалізації та стати 
«вхідними воротами» для хвороб. 
Щоб якомога швидше загоїти рани, 
рекомендовано провести мінімум 
дві обробки хелатним добривом 
Брексіл Дуо.

Щоб вирішити проблему залізного 
хлорозу, ми пропонуємо відразу 
декілька продуктів. Для фертигації 
найкраще застосовувати Феррілен 
Тріум або Феррілен за сильних 
проявів. Для листових підживлень 
ми рекомендуємо хелатне добриво 
Брексіл Fe (10% заліза) або Брексіл 
Комбі (6,5% заліза, 0.9% бору, 0.3% 
мыды, 2.5% марганцю, 0.2% молыб-
дену та 1.1% цинку)

Успішність запилення груші зале-
жить від багатьох факторів. Це один 
із найбільш критичних моментів 
під час вирощування. Тому ми ре-
комендуємо застосовувати біости-
мулятор цвітіння МС Зав’язь (МС 
Сет) в суміші з борним добривом 
Бороплюс. Це захистить рослину 
від стресів, простимулює процеси 
запилення і зав’язування плодів.



Схема застосування препаратів

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

Рішення Валагро для грушевих садів

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ GEAPOWER
Використання наукових досліджень з метою 
повного розкриття потенціалу природи та еколо-
гічної стабільності.
Основний принцип технології GeaPower – це ек-
склюзивна технологічна платформа, розроблена 
компанією Валагро для перетворення потенційно 
активних інгредієнтів у високоякісні поживні роз-
чини

Лінійка Плантафол створена, щоб зробити позако-
реневі підживлення максимально ефективними. Ці 
добрива поєднали в собі гарну розчинність, доступні 
форми елементів живлення та м’який ад’ювант. В склад 
Плантафол входять хелати мікроелементів та відсутні 
натрій і хлор.
Плантафол добре сумісний з більшістю ЗЗР.
Плантафол 10:54:10 доцільно вносити під час вкорінен-

ня, в холодну пору, під час цвітіння і підготовки саду до зимівлі. 
Плантафол 5:15:45 - під час росту плодів та підготовки до зимівлі.
Плантафол 20:20:20 - під час активного росту дерево весною.

БРЕКСІЛ ДУО
Хелат  кальцію на 
основі лігносульфо-
натів. Не викликає 
фітотоксичності за ви-
соких норм внесен-
ня. Містить  18% каль-
цію, 4% магнію, 2% 
марганцю, 2% цинку, 
0.5% бору та 0.5% міді.

БОРОПЛЮС
Бороплюс - це 11% 
(або 150 г/л) бору в 
органічній формі. Не 
викликає фітотоксич-
ності та добре змі-
шується з більшістю 
агрохімікатів.

МЕГАФОЛ
Мегафол є одним з 
кращих антистре-
сантів у світі, завдя-
ки вдало підібра-
ному складу діючих 
речовин. Додатково 
виконує транспорт-
ну функцію для 
добрив та ЗЗР.

КЕНДАЛ ТЕ
Потужний імуномо-
дулятор з властиво-
стями антисептика.
Посилює власний 
імунітет рослини та 
лікувальну дію фун-
гіцидів. Містить 23% 
міді, що пригнічує 
розвиток хвороб.

БЕНЕФІТ
Бенефіт стимулює 
поділ клітин у зав’язі 
плодів. Це дозволяє 
збільшити їх масу 
та розмір, покращи-
ти якість, щільність, 
вирівняність. 

СВІТ
Біостимулятор на-
копичення цукрів у 
плодах, що направле-
но підвищує всі якісні 
показники продукції 
та виконує роль доза-
рювача (прискорює 
дозрівання).

Фаза Початок 
бутонізації

Рожевий букет 
(до цвітіння)

Опадання 
вінчика

Зав’язь 5-20 
мм Ріст плодів Перед зби-

ранням
Після зби-

рання

Фертигація, кг(л)/га

Віва 
15-20

Активейв + Феррілен 
Тріум 

10-15 + 3-5

Феррілен 
Тріум 

3-5

Мастер 10-25 кг кожні 5 днів

13:40:13 15:5:30

Позакореневі підживлення, мл (г)/100 л

МС Зав’язь 
200

МС Крем + Бенефіт ПЗ 
200 + 300-400

МС Екстра 
100-150

Світ + 
Мегафол  
300-400 + 

200
(за 28 та 

21 день до 
збору)

Брексіл 
Zn  
100Брексіл Мікс  

200

Брексіл 
Нутре  

200

Брексіл Комбі  
200-300

Бороплюс - 50-100 Брексіл Дуо - 300-400 Бороплюс 
100

Мегафол - 300

Плантафол 1-3 кг кожні 3-7 днів

20:20:20 10:54:10 10:54:10 5:15:45


