Які проблеми вирішують наші препарати?
Урожайність картоплі залежить від
багатьох факторів, але одним з найважливіших є оптимальна закладка
столонів і бульб. MC Extra - це біостимулятор на основі Ascophyllum
nodosum, що захищає культуру від
стресу та стимулює розвиток бічних
точок росту.

Картопля є дуже чутливою до нестачі бору. За дефіциту цього елементу пригнічується точка росту,
листя втрачає фотосинтетичний
потенціал, а бульби можуть розстріскуватись усередині. Тому ключове місце в технології вирощування займає добриво Boroplus, що
містить бор в органічній формі.

РІШЕННЯ
ВАЛАГРО
ДЛЯ КАРТОПЛІ

Одна з причин поганої лежкості
бульб є нестача кальцію. Цей елемент 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 ідеально підходить для листових підживлень у фазу дозрівання бульб.
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Технології, що дозволяють вирощувати більше, витрачаючи менше.

Схема застосування препаратів
Утворення бічних
пагонів

MC Extra
0.5 кг/га
для кращого закладання
столонів і бульб

Brexil Combi
1 кг/га
попередження дефіциту
мікроелементів

Бутонізація

Після цвітіння

Master 13:40:13 Master 20:20:20
або Plantafol
або
Plantafol
20:20:20
10:54:10
2 кг/га
2 кг/га

Boroplus
0.5 л/га

Boroplus
0.5 л/га

Megafol
1 л/га

Brexil nutre
1 кг/га

Рішення Валагро для картоплі
Дозрівання бульб

Master 3:11:38
або
Plantafol 0:25:50
3 кг/га

Brexil Ca
1 кг/га

лінійка МАСТЕР

МЕГАФОЛ

лін. ПЛАНТАФОЛ

БРЕКСІЛ

БОРОПЛЮС

МС ЕКСТРА

Ідеально
розчинне добриво (NPK +
Me), очищене від всіх
шкідливих домішок.
Рекомендовано вносити з крапельним
поливом та по листу в
суміші з ад’ювантом.

Найкраще рішення
для листових підживлень. Містить макрота мікроелементи у
формі хелатів та прилипач, що підвищує
ефективність добрива та ЗЗР в баковій
суміші.
Boroplus - це 11% (або
150 г/л) бору в органічній формі. Не
викликає фітотоксичності та добре змішується з більшістю
агрохімікатів.

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.

Megafol є одним з кращих антистресантів
у світі, завдяки вдало підібраному складу діючих речовин.
Додатково
виконує
транспортну функцію
для добрив та ЗЗР.

На відміну від EDTA,
LSA-хелати у складі
Brexil, є повністю безпечними для рослини, навіть за високих
норм використання
не викликають фітотоксичності.

Комплекс
фітогормонів, що вдосконалюють вегетативно-генеративний
баланс рослини. Стимулює
закладання
більшої кількості столонів та бульб.

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

