Які проблеми вирішують наші препарати?
Обробка насіння біостимулятором
Радіфарм та мікродобривом Валагро ЕДТА МІкс 5 забезпечують
рослини необхідними мікроелементами. Це знижує ризик поганої
перезимівлі.
Листове застосування біостимулятора Мегафол захистить культуру
від гербіцидного стресу та затримки у рості.

РІШЕННЯ
ВАЛАГРО
ДЛЯ РІПАКУ

Швидке відновлення вегетації культури напряму залежить від достатнього забезпечення елементами
живлення. В багатьох випадках
необхідно проводити позакореневі
підживлення добривами Мастер
або Плантафол та мікродобривом
Брексіл Мікс.
Для ріпака одним з найважливіших елементів є бор. Важливо, щоб
борне добриво було високої якості,
адже цей елемент є критичним за
фази цвітіння, коли рослина найбільш вразлива. Щоб ріпак заклав
якомога більше продуктивних
квітів, рекомендовано застосовувати добриво Бороплюс.

AGRISOL.UA
(044) 531-97-87

Технології, що дозволяють вирощувати більше, витрачаючи менше.

Схема застосування препаратів

Обробка
насіння

Поява
справжніх
листків

Початок
утворення
розетки

Радіфарм +
Валагро
ЕДТА Мікс5
1 л + 0,25 кг
на 1 т

Бороплюс
0.5-1 л/га

Мегафол
1-2 л/га

Рішення Валагро для ріпаку

Відновлення
Утворення
вегетації
Бутонізація
стручків
(стеблування)

Мегафол 2 л/га

Брексіл
Комбі

Брексіл
Мікс

Брексіл Мікс
0.5 кг/га

2 кг/га

1 кг/га

Мастер або Плантафол
20:20:20
(2 кг/га) +
Бороплюс (0.5 л/га) з
кожною обробкою ЗЗР

Мастер
3:11:38 або
Плантафол
0:25:50
2 кг/га

лінійка МАСТЕР

МЕГАФОЛ

лін. ПЛАНТАФОЛ

БРЕКСІЛ

БОРОПЛЮС

МС ЕКСТРА

Ідеально
розчинне добриво (NPK
+ Me), очищене від
всіх шкідливих домішок. Рекомендовано
вносити 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 роль транспортера добрив та ЗЗР.

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

Комплекс
фітогормонів, що вдосконалюють вегетативно-генеративний
баланс рослини. Стимулює
закладання
більшої кількості продуктивних пагонів.

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

