
Технології, що дозволяють 
вирощувати більше за менших 
витрат

Які задачі вирішують наші препарати?

AGRISOL.UA
(044) 531-97-87
(050) 284-46-33

РІШЕННЯ ВАЛАГРО
ДЛЯ МАЛИНИ ТА 

 ОЖИНИ

Нестача заліза - найбільш розпо-
всюджена причина хлорозу листя. 
Для кореневих підживлень ми ре-
комендуємо використовувати Фер-
рілен (Феррілен Тріум), а для ли-
стових - Брексіл Комбі.
Лінійка добрив Феррілен стійка на 
лужних ґрунтах.

Ягода малини може бути достатньо 
щільною, якщо рослина забеспече-
на кальцієм. Та під час дозрівання 
ягоди можна застосовувати лише 
добрива, вільні від азоту, хлору і на-
трію.  Брексіл Ca відповідає цим ви-
могам. Він ефективно задовольняє 
потребу в кальції та не викликає 
опіків за високих норм внесення. 
Брексіл Дуо додатково містить ком-
плекс мікроелементів.

Малина буде прибутковою, якщо 
ягода буде дуже якісною. Щоб 
збільшити розмір ягоди, рекомен-
дуємо застосовувати Бенефіт в 
суміші з МС Крем. А Світ у суміші 
з Мегафол пришвидшать плодо-
ношеня, покращать щільність та 
транспортабельність, смак та аро-
мат, вирівняють ягоди за калібром.



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 малини та ожини

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

Схема застосування препаратів

Фаза
Висадка/

Відновлення 
вегетації

Ріст 
пагонів

Перед 
цвітінням Цвітіння Зав’язь Ріст 

плодів
Дозрі- 
вання

Фертигація, кг(л)/га

Радіфарм - 4-5 Віва - 15-20 Активейв - 10-15

Валагро ЕДТА Мікс 5 - 3-5 Феррілен Тріум - 3-5

Мастер - 10-25 кг кожні 5 днів

13:40:13 20:20:20 15:5:30+2 3:11:38+4

Позакореневі підживлення, г(мл)/100л

Мегафол  
350-600

МС Екстра  
200-300

МС Зав’язь 
300-400

Бенефіт ПЗ + МС Крем 
300-400 + 250-350

Світ + Мегафол 
300-400 + 100-150

Мегафол - 
250-300

Брексіл 
Комбі - 300

Брексіл 
Нутре - 250

Брексіл 
Мікс - 300

Брексіл Дуо - 300-
400

Бороплюс - 50-100

Кендал ТЕ - 
250-300 Кендал + Мегафол 250+200

Плантафол - 1-3 кг кожні 3-7 днів.

10:54:10 30:10:10 10:54:10 20:20:20 5:15:45

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

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.

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.

МС СЕТ 
Екстракт з водоро-
стей, створений для 
стимуляції процесів 
цвітіння та запилен-
ня. Значно підвищує 
кількість зав’язей та 
захищає рослину від 
стресів. 

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

Компанія Валагро має в своєму портфелі 4 біостимуля-
тори для кореневої системи.  
Радіфарм сприяє укоріненню саджанців та росту ко-
ренів весною. 
Віва активує мікрофлору, що робить ґрунт/субстрат ком-
фортним для рослини. 
Активейв стимулює рослину споживати більше добрив. 
Кендал Рут забезпечує швидке відновлення кореневої 
системи після будь-яких пошкоджень (механічних, після 
хвороб та нематоди, підмерзань, підмокань, тощо). 


