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

Які проблеми вирішують наші продукти?

AGRISOL.UA
(044) 531-97-87

РІШЕННЯ
ВАЛАГРО

ДЛЯ  КУКУРУДЗИ

Кукурудза є однією з найбільш тех-
нологічних культур. Та успішність 
її вирощування дуже залежить від 
вдалого старту. Тому при посіві реко-
мендовано застосовувати мікрогра-
нульоване стартове добриво Micro 
NP, що містить 30% фосфору, 4% азо-
ту (NH4), 1% Zn (ЕДТА-хелат) та біости-
мулятор росту кореневої системи. 
Внесення проводиться аплікатора-
ми у нормі 15-40 кг/га.

Дуже часто можна помітити, що 
листя кукурудзи набуває фіолето-
вого забарвлення. Найчастіше це 
говорить про дефіцит фосфорних до-
брив. В більшості випадків цю про-
блему зручніше виправити за допо- 
могою листових підживлень. Ми ре-
комендуємо внести 2кг/га добрива 
Plantafol 10:54:10.

Кукурудза часто відчуває неста-
чу цинку, та застосування сульфа-
ту цинку може нашкодити культурі. 
Тому рекомендовано двічі вносити 
добриво Brexil Zn, яке добре змі-
шується з більшістю ЗЗР, швидко 
проникає в рослину та не викликає 
фітотоксичності.



Схема застосування препарати

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 кукурудзи

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

8-10 листків

Плантафол 5:15:45 
або 20:20:20

2 кг/га 
або

Мастер 
13:40:13 або 20:20:20

4 кг/га 

Мегафол 1 л/га
+

Брексіл Цинк
 1 кг/га

Контроль ДМП разом з ЗЗР

4-6 справжніх листків

Плантафол 10:54:10
 2 кг/га 

або 
Мастер 
13:40:13 
4 кг/га

Мегафол 1 л/га
+

Брексіл Цинк
 1 кг/га

Посів

Мікро НП
15-40 кг/га

Обробка насіння

Радіфарм +
Валагро ЕДТА 

Мікс5
по 250-300
 мл/тонну

лінійка МАСТЕР
Ідеально розчин-
не добриво (NPK 
+ Me), очищене від 
всіх шкідливих домі-
шок. Рекомендовано 
вносити по листу в  
суміші з ад’ювантом. 

МЕГАФОЛ
Megafol є одним з 
кращих антистре-
сантів у світі, завдяки 
вдало підібраному 
складу діючих речо-
вин. Додатково вико-
нує роль транспор-
тера 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 бакових 
сумішах.

БРЕКСІЛ
На відміну від ЕДТА 
(EDTA), LSA-хелати у 
складі Brexil, є повні-
стю безпечними для 
рослини, навіть за ви-
соких норм внесення 
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.

CONTROL DMP
Комплексний ад’ю-
вант, що дозволяє 
повністю розкрити 
потенціал ЗЗР. Діє як 
ПАР (прилипач), під-
кислювач, диспер-
гант, транспортер та 
моногенізатор робо-
чого розчину.


