
Технології, що дозволяють вирощу-
вати більше, витрачаючи менше.

Які проблеми вирішують наші препарати?

AGRISOL.UA
(044) 531-97-87

РІШЕННЯ
ВАЛАГРО

ДЛЯ КАРТОПЛІ

Урожайність картоплі залежить від 
багатьох факторів, але одним з най-
важливіших є оптимальна закладка 
столонів і бульб. MC Extra - це біо-
стимулятор на основі Ascophyllum 
nodosum, що захищає культуру від 
стресу та стимулює розвиток бічних 
точок росту.

Картопля є дуже чутливою до не-
стачі бору. За дефіциту цього еле-
менту пригнічується точка росту, 
листя втрачає фотосинтетичний 
потенціал, а бульби можуть роз-
стріскуватись усередині. Тому клю-
чове місце в технології вирощуван-
ня займає добриво Boroplus, що 
містить бор в органічній формі.

Одна з причин поганої лежкості 
бульб є нестача кальцію. Цей еле-
мент необхідний рослині, щоб 
сформувати міцну клітинну стінку. 
Отже, за дефіциту кальцію, бульби 
легко травмуюються при збиранні 
та сортуванні. Добриво Brexil Duo 
не містить азоту та хлору, тому іде-
ально підходить для листових під-
живлень у фазу дозрівання бульб.



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 картоплі

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 МАСТЕР
Ідеально розчин-
не добриво (NPK + 
Me), очищене від всіх 
шкідливих домішок. 
Рекомендовано вно-
сити з крапельним 
поливом та по листу в  
суміші з ад’ювантом. 

МЕГАФОЛ
Megafol є одним з кра-
щих антистресантів 
у світі, завдяки вда-
ло підібраному скла-
ду діючих речовин. 
Додатково виконує 
транспортну функцію 
для добрив та ЗЗР.

лін. ПЛАНТАФОЛ
Найкраще рішення 
для листових піджив-
лень. Містить макро- 
та мікроелементи у 
формі хелатів та при-
липач, що підвищує 
ефективність добри-
ва та ЗЗР в баковій 
суміші.

БРЕКСІЛ
На відміну від EDTA, 
LSA-хелати у складі 
Brexil, є повністю без-
печними для росли-
ни, навіть за високих 
норм використання 
не викликають фіто-
токсичності.

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

МС ЕКСТРА
Комплекс фітогор-
монів, що вдоско-
налюють вегетатив-
н о - г е н е р а т и в н и й 
баланс рослини. Сти-
мулює закладання 
більшої кількості сто-
лонів та бульб.

Дозрівання бульб

Master 3:11:38
або

Plantafol 0:25:50
3 кг/га

Brexil Ca 
1 кг/га

Після цвітіння

Master 20:20:20
або Plantafol

20:20:20
2 кг/га

Boroplus
0.5 л/га

Brexil nutre
1 кг/га

Бутонізація

Master 13:40:13
або 

Plantafol 
10:54:10
2 кг/га

Boroplus
0.5 л/га

Megafol
1 л/га

Утворення бічних 
пагонів

MC Extra
0.5 кг/га

для кращого закладання 
столонів і бульб

Brexil Combi
1 кг/га

попередження дефіциту 
мікроелементів


