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შარდოვანას სხვადასხვა ტიპი
(გრანულის ფორმის მნიშვნელობა)

მასტერის ყველა პროდუქტში შარდოვანა  
წარმოდგენილია მიკროკრისტალური ფორმით 
(არა მიკროგრანულირებული), 
რათა თავიდან ავირიდოთ  უარყოფითი 
გავლენა როგორც პრეპარატის ხსნადობასთან, 
ისე მის ფიზიკურ ერთგვაროვნებასთან 
დაკავშირებით.

გავრცელებული
გრანულირებული

შარდოვანა

შარდოვანას
მიკროკრისტალები

(ვალარგო)

მცენარისთვის სასიცოცხლოდ 
აუცილებელი საკვები 
ნივთიერებები

მცენარის ზრდა-განვითარების  თითოეული 
ფაზისთვის საჭირო რაოდენობის მიხედვით 
ელემენტები შეგვიძლია დავყოთ  მაკრო
(N, P და K- ესაჭიროება დიდი რაოდენობით), 

 (Ca, Mg და S ესაჭირობა შეზღუდული მეზო
რაოდენობით მაკრო ელემენტებთან 
შედარებით) და  (Fe, Mn, B, Zn, Mo და მიკრო
Cu- ესაჭიროება მცირე რაოდენობით, მაგრამ 
აუცილებელია მცენარის დაბალანსებული 
კვებისთვის) ელემენტებად.

ნახშირორჟანგი

რას მოიცავს მასტერის ხაზი?
მასტერის ასორტიმენტი მოიცავს წყალში ხსნად მიკროკრისტალურ სასუქებს, რომლებიც ხასიათდება სწრაფი 
და სრული ხსნადობით და შეიძლება გამოვიყენოთ ყველაზე პროგრესულ ფერტიგაციის 
სისტემებში.
მასტერის სასუქებში ელემენტების სხვადასხვა ფორმულირებით შემცველობა უზრუნველყოფს კულტურების
საკვები ელემენტებით მომარაგებას ყველა ფენოლოგიურ ფაზაში და ყველა ტიპის ნიადაგზე, რაც განაპირობებს 
როგორც ხარისხის, ისე მოსავლიანობის ზრდას.

მზე

წყალი



მაღალი
ხარისხის 
ნედლეული

ვალაგროში იყენებენ უმაღლესი ხარისხის ნედლეულს მასტერის 
ხაზის პროდუქტებისთვის: 
•  შარდოვანა - მასტერის პროდუქტებში გამოყენებული შარდოვანა 
არის კრისტალური სტრუქტურის (და არა მიკროგრანულარული), რათა 
თავიდან ავირიდოთ რაიმე უარყოფითი გავლენა პროდუქტის 
ხსნადობასა და ფიზიკურ ერთგვაროვნებაზე.
•  ამონიუმის სულფატი - იყენებენ მხოლოდ ტექნიკურ ამონიუმის 
სულფატს, რომელიც არის თეთრი, სრულიად სუფთა და ხსნადი.

აირჩიე მასტერი
მცენარეზე ფიზიოლოგიური ეფექტისთვის

მცენარის
კვება 

ხარისხისა და 
მოსავლიანობის 
გაუმჯობესება

განსხვავებული ფორმულირება ყველა საკვები საჭიროებისთვის. 

სრული და სწრაფი ხსნადობა.

დამზადებულია მაღალი ხარისხის ნედლეულით.

არ შეიცავს ნატრიუმსა და ქლორიდებს.

ფორმულირებები გამდიდრებულია EDTA-სა და 

მიკროელემენტების ნაერთებით.

GEAPOWER არის ექსკლუზიური ტექნოლოგიური პლატფორმა, რომელიც შემუშავებულია 

ვალარგოს მიერ, პოტენციური აქტიური ნივთიერებების მაღალი ხარისხის საკვებად 

გარდაქმნის მიზნით.

გამოყენების ინსტრუქცია

შეტანის
მეთოდი 

ფერტიგაცია

კულტურები

ხეხილოვანი

კულტურები 

ბოსტნეული

კულტურები

დეკორატიული 

მცენარეები

შეტანის პერიოდი

ვეგეტაციის განმავლობაში

ვეგეტაციის განმავლობაში

ვეგეტაციის განმავლობაში

5-15 კგ/ჰა

დოზა

ნებისმიერი

 კულტურაფოთლოვანი 

ვეგეტაციის განმავლობაში 3 კგ/ჰა

5-15 კგ/ჰა

5-15 კგ/ჰა



ოფიციალური წარმომადგენელი და 

დისტრიბუტორი საქართველოში: 

შპს „ბორან სოფქიმია“

თბილისი, მარნეულის ქუჩა 44;

ტელ: (+995) 599 300 205; 

მეილი: agro@borun.ge

www.borun-agro.ge

დავამარცხოთ გლობალური გამოწვევა ერთად.
Valagro S.p.a

Zona Industrale Via Cagliari, 1  66041 Atessa CH - Italy

Phone +39 0872 88 11 / Fax +39 0872 89 74 16

www.valagro.com

გახდით ვალაგროს ციფრული 

საზოგადოების ნაწილი.  

გამოსცადეთ უახლესი აპლიკაცია e-Hub.

შემოგვიერთდით აქ!
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