Які задачі вирішують наші препарати?
Одна з найслабших сторін суниці коренева система. Радіфарм забезпечить вкорінення розсади та розвиток коренів, Віва зробить ґрунт
комфортним для рослини, Активейв покращить доступність добрив, а Кендал Рут допоможе відновитися після пошкоджень.
Суниця досить вразлива до стресів
та хвороб. Особливо сильно це відзначається примхливою весною.
Мегафол є відмінним антистресантом, що допомагає суниці добре перенести як низькі, так і високі температури. Кендал активує імунітет
до хвороб, покращує дію фунгіцидів
та подовжує їх захисний період. Це
дозволяє отримати здорову і безпечну ягоду.

РІШЕННЯ ВАЛАГРО
ДЛЯ СУНИЦІ
САДОВОЇ

Основа урожаю - правильне удобрення. Та продуктивність рослини
треба стимулювати. Бенефіт активує поділ клітин в ягоді, що збільшує її розмір, масу та щільність. Світ
прискорює дозрівання, збільшує
кількість цукрів у ягоді, покращує
її аромат, транспортабельність та
зберігання. З ним ягода буде яскравою і без зелених «носиків».
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Технології, що дозволяють
вирощувати більше за менших
витрат

Схема застосування препаратів
Фаза

Після
висадки

Відновлення
вегетації

Швідкий ріст
рослини

Білий бутон

Рішення Валагро для суниці садової

Цвітіння

Формування плодів

Дозрівання

Після зкошування
листя

Фертигація, кг(л)/га
Радіфарм - 4-5

Віва - 5 (щотижня)

Активейв- 10-15
(двічи)

Валагро ЕДТА
Zn - 1-2

Феррілен Тріум- 0.5-1

Валагро ЕДТА Мікс5
- 3-5

Віва 10

Мастер 10-25 кг кожні 5 днів
13:40:13

20:20:20

13:40:13

20:20:20

3:11:38

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

Світ +
Мегафол 300-400 +
150-200

20:20:20

Позакореневі підживлення, г(мл)/100л

МС Екстра - 150-200

Брексіл Мікс - 300

Брексіл
Комбі - 300

Мегафол - 350

Кендал ТЕ 200-250

МС Зав’язь
- 250-300

Брексіл
Нутре -250

Брексіл
Мікс 150-200
г/100л

Брексіл
Мульті 300

Брексіл
Дуо - 300400

Брексіл
Zn - 100150

Кендал + Мегафол 250 + 200
Бороплюс - 100-150

Плантафол 1-3 кг кожні 3-7 днів
10:54:10

20:20:20

30:10:10

10:54:10

20:20:20

5:15:45

20:20:20

Лінійка Плантафол створена, щоб зробити позакореневі підживлення максимально ефективними. Ці добрива поєднали в собі гарну розчинність, доступні форми
елементів живлення та м’який ад’ювант. В склад Плантафол входять хелати мікроелементів та відсутні натрій
і хлор.
Плантафол добре сумісний з більшістю ЗЗР.

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.

ФЕРРІЛЕН ТРІУМ

БРЕКСІЛ ДУО

МЕГАФОЛ

КЕНДАЛ ТЕ

МС ЕКСТРА

СВІТ

Найсучасніший хелат
заліза для кореневих
підживлень.
Ефективно коригує хлороз
листя. Покращує його
здорове зелене забарвлення. Додатково містить калій, марганець та кайдрін.
Мегафол є одним з
кращих
антистресантів у світі, завдяки вдало підібраному складу діючих
речовин. Додатково
виконує транспортну
функцію
для
добрив
та
ЗЗР.
Екстракти водорості,
що
вдосконалюють
архітектуру рослини.
Стимулює закладання більшої кількості
продуктивних квіток.
Можна вносити на
ремонтатних сортах

Хелат
кальцію на
основі лігносульфонатів. Не викликає
фітотоксичності за високих норм внесення. Містить 18% кальцію, 4% магнію, 2%
марганцю, 2% цинку,
0.5% бору та 0.5% міді.
Потужний імуномодулятор з властивостями антисептика.
Посилює
власний
імунітет рослини та
лікувальну дію фунгіцидів. Містить 23%
міді, що пригнічує
розвиток
хвороб.
Біостимулятор
накопичення цукрів у
плодах, що направлено підвищує всі якісні
показники продукції
та виконує роль дозарювача (прискорює
дозрівання).

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

