Які задачі вирішують наші препарати?
Попередити горошіння винограду
допоможе регулярне застосування добрив Бороплюс та Мастер
13:40:14.
Для збільшення калібру ягоди застосовують бакову суміш Бенефіт та
МС Крем 2-3 рази, паралельно із інтенсивним живленням.
Щоб поліпшити систему контролю
захворювань, особливо мільдью
винограду, до бакової суміші з фунгіцидами рекомендовано додавати
біостимулятор Кендал.
Кендал ТЕ також містить мідь, що
надає йому ефект контактного фунгіциду. За регулярного внесення він
значно посилює власний імунітет
рослини та проявляє лікувальну
дію.

РІШЕННЯ
ВАЛАГРО
ДЛЯ ВИНОГРАДУ

Яскраве забарвлення та солодкий
смак ягоди - виклик для агронома, якщо виноград знаходиться у
тіні. Щоб підвищити вміст цукрів у
ягоді та покращити її зовнішній вигляд, рекомендовано провести 2-3
обробки біостимулятором Світ.
Світ є джерелом кальцію і магнію,
тому додатково покращує лежкість
і транспортабельність плодів.
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Технології, що дозволяють вирощувати більше, витрачаючи менше.

Схема застосування препаратів
До
початку
вегетації

Початок
вегетації

Ріст пагонів

Початок
цвітіння

Радіфарм
5 л/га - д
Мастер
13:40:13 15
кг/га
Мегафол
2 л/га

Кінець
цвітіння

Рішення Валагро для винограду
Ріст
ягід

Дозрівання
ягід

Після
збору

Феррілен Тріум
5-10 кг/га

Мастер
20:20:20
20 кг/га

Мастер
13:40:13 15
кг/га

Мастер 20:20:20
20 кг/га

Мастер 3:11:38+4 20 кг/га

Мегафол 1 л/га + Бороплюс 1 л/га - впродовж сезону
МС
Екстра
0.5-1 кг/га

МС Зав`язь
2 л/га

Кендал ТЕ 1 л/га
Брексіл
Мікс
3-4 кг/га

Кендал 1 л/га

Брексіл
Нутре
2-3 кг/га

Плантафол
20:20:20 3 кг/га

Бенефіт
+ МС
Крем
(2+2 л/га)

Брексіл
Мікс
2 кг/га
Плантафол
10:54:10 3
кг/га

Світ
2-3 л/га
за 28 та 21 день до збору
Кендал ТЕ 1 л/га
Брексіл
Мульті
3-4 кг/га
- двічі

Плантафол
20:20:20 3 кг/га

Брексіл Дуо
4 кг/га

Плантафол
5:15:45 4-5 кг/га

Виноград часто страждає на дефіцит заліза, особливо на грунтах з
pH >6,5. Саме тому важливо, щоб в
системі живлення були такі продукти, як Ferrilene Trium (для фертигації), Brexil Mix, Brexil Multi та Brexil
Nutre (для позакореневих підживлень).
В тісному тандемі, вони стають ефективним рішенням проблеми хлорозу протягом всієї вегетації культури.

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.

лін. ПЛАНТАФОЛ

МЕГАФОЛ

БРЕКСІЛ

БЕНЕФІТ ПЗ

БОРОПЛЮС

МС КРЕМ

Найкраще рішення
для листових підживлень. Містить макрота мікроелементи у
формі хелатів та прилипач, що підвищує
ефективність добрива та ЗЗР в баковій
суміші.
Мікродобриво на основі LSA-хелатів, що
на відміну від ЕДТА є
повністю безпечними для рослини. Навіть за високих норм
використання, Brexil
не викликає фітотоксичності.
Boroplus - це 11% (або
150 г/л) бору в органічній формі. Не
викликає фітотоксичності, добре розчиняється у воді та змішується з більшістю
агрохімікатів.

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

На
відміну
гіберелінів, Benefit безпечний за високих
концентрацій.
Він
не лише стимулює
зав’язь
до
поділу
клітин, але і є джерелом необхідних для
цього нуклеотидів.
Mc Cream - це комплекс фітогормонів,
що прискорюють
протікання метаболічних процесів
та фотосинтезу. Має
сильну антистресову
дію на рослину.

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

