
მცენარეთ
ა ბიოსტიმულატორი

MEGAFOL
მეგაფოლი

სტიმულატორი, რომელიც იცავს ყველა 
სახის სტრესისგან: 

ყინვა, გვალვა, ტენი, სეტყვა



მეგაფოლის ანტისტრესული აქტივობა
   VALAGRO-ს მრავალ წლიანი კვლევებისა და აქტივობების წყალობით, მეგაფოლი არის ბიოსტიმულატორი, 
რომელსაც შეუძლია შეამციროს სტრესის უარყოფითი გავლენა მოსავლის წარმოებაზე: ეს ნიშნავს, რომ 
მეგაფოლს შეუძლია დაიცვას მოსავლიანობა სტრესის ქვეშ მყოფ კულტურაში. მეგაფოლით დამუშავებული 
კულტურები სტრესის შემდეგ უფრო მეტს გამოიმუშავებენ, ვიდრე დაუმუშავებელი კულტურები. მრავალი ტესტი 
(საველე ცდები, გენომური და ფენომური მიდგომები) ადასტურებს, რომ მეგაფოლი არის უსაფრთხო ბუნებრივი 
პროდუქტი, რომელსაც შეუძლია სტრესის შემთხვევაში უზრუნველყოს მცენარეთა გაუმჯობესებული აქტივობა 
და მოსავლის გაუმჯობესება. 

წყლის სტრესი იწყება მაშინ როდესაც მცენარის მიერ მის 
მიმართ მოთხოვნილება ასცდება, ნიადაგიდან წყლის 
მიწოდების მაჩვენებელს. წყალი მცენარისთვის შეუცვლელია 
და მისი ნაკლებობა იწვევს ფოთლების ჭკნობას.

სტრესის გამოწვევა მრავალ მექანიკურ დაზიანებას შეუძლია - 
მაგალითად როგორიცაა სეტყვა. სტრესს იწვევს ასევე გასხვლაც.

სტრესს ასევე იწვევს მაღალი ტემპერატურა - როდესაც 
ტრანსპირაციის ოდენობა სცდება წყლის მიწოდების 
ოდენობას - რა დროსაც მაღალი რადიაციის გამო ბაგეები 
ნაწილობრივ, ან სრულიად იხურება.

დაბალი ტემპერატურა იწვევს სტრესს - რაც გამოწვეულია 
მეტაბოლიზმის შენელებით და მოსვენების ფაზაში გადასვლით.
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აღწერა შედარება

ამინომჟავები 
& ცილები

ბეტაინები

ვიტამინები

ზრდის
ფაქტორები

ამინომჟავები ბიოლოგიურად მნიშვნელოვანი 
ნივთიერებებია, რომლებიც ცილების საშენ 
მასალად გამოიყენება. ცილები წარმოადგენენ 
მცენარეული და ცხოველური უჯრედების 
ფუნდამენტს.

ბეტაინები არის ამონიუმის ნაერთები, 
რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს 
ამინომჟავების წარმოებულებად. ისინი 
გადამწყვეტ როლს ასრულებენ მცენარის 
რეაქციაზე სტრესის მიმართ.

ვიტამინები ორგანული ნაერთებია, რომლებიც 
არეგულირებენ ქსოვილებისა და უჯრედების 
მეტაბოლიზმს ფერმენტებთან შეკავშირების გზით.

ტერმინით „ზრდის ფაქტორები“ განვიხილავთ 
ნაერთების ჯგუფს, რომლებიც აქტიურია მცენარეთა 
მეტაბოლიზმის სტიმულირებასა და გაუმჯობესებაში. 
ზრდის ფაქტორებს შორის არის ბუნებრივი მცენარეული 
ჰორმონები (აუქსინები, გიბერელინები, ციტოკინინი და 
სხვ.), რომლებიც არეგულირებენ ზრდის, 
დიფერენციაციისა და განვითარების პროცესებს.

აბიოტური დანაკარგების გავლენა მოსავლიანობაზე 
ძირითად კულტურებში

აბიოტური სტრესი

ბიოტური სტრესი

საშუალო

მოსავალი
წყარო: მცენარეთა ბიოქიმია და 
მოლეკულური ბიოლოგია, 
ბუკენანი, გრუისემი, ჯონსი, 
მცენარეთა ფიზიოლოგთა 
ამერიკული საზოგადოება, 2000 წ..

აბიოტური სტრესი იწვევს 
მოსავლიანობის 70%-ით 

შემცირებას.

ბევრი კულტურა არ აღწევს  
პოტენციური წარმოების

20%-ს.

სიცხე



აირჩიეთ მეგაფოლი
უპირატესობები:

დაფუძნებულია ნარჩევ მცნარეულ ექსტრაქრტზე

სწრაფი ეფექტი სტრესობრივმდგომარებებში

ინარჩუნებს მოსავლის ხარისხსა და პოტენციურ მოსავალს.

კარგი თავსებადობა სხვა პროდუქტებთან

მეგაფოლის აქტიური ნივთიერებების ფუნქციები

ანტი - სტრესი: მეგაფოლი შეიცავს ზრდის ფაქტორებს, რომლებიც აკონტროლებენ სტომატას აქტივობას. 
ამ გზით, სტრესის დროს მცენარე სტიმულირებულია, რომ  თავი დაიცვას უარყოფითი გარემო 
პირობებისგან. ბეტაინები არიან აქტიური ოსმოლიტები, რაც იცავს მცენარეს ოსმოტური სტრესისგან 
(გვალვა, დამლაშება და მაღალი ტემპერატურა). მათი მოგროვება იწვევს უჯრედში წყლის შეკავებას, 
რითაც იცავს მას დეჰიდრირებისგან. მეგაფოლში სპეციფიკური ამინომჟავების, რაც ოპტიმალურად 
აღმოფხვრის და აღადგენს ძირითად მეტაბოლურ ფუნქციებს.

ხელს უწყობს მცენარის განვითარებას: მეგაფოლი შეიცავს ამინომჟავებს, რომლებიც ზრდიან 
ფოტოსინთეზის აქტივობას, რაც მცენარეს აძლევს მეტ ენერგიას ზრდისთვისის. 

სხვა პრეპარატებთან თავსებადობა: მეგაფოლი აუმჯობესებს სასუქებისა და სხვა აქტიური 
ნივთიერებების შეთვისებას.  მეგაფოლის გამოყენება წარმატებულად შეიძლება ჰერბიციდთან, 
ინსექტიციდთან, ფუნგიციდთან და სასუქთან ერთად. მეგაფოლთან გამოყენებული სხვა პროდუქტების 
ეფექტურება იზრდება.

კულტურები

ხეხილოვანი კულტურები (ყურძენი, ვაშლი, 

მსხალი,  ციტრუსი, ზეთის ხილი, მარწყვი) 

ბოსტნეული(პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი,  

ყაბაყი, კიტრი, სალათი)

ტექნიკური კულტურები( თამბაქო, შაქრის 

ჭარხალი,  ბამბა, გადასამუშავებელი  პომიდორი)

მწკრივში სათესი კულტურები( ხორბალი, სიმინდი, 

რაფსი,  მზესუმზირა, სოია, ბრინჯი, სორგო)

გამოყენების პერიოდები

ყვავილობამდე, გამონასკვიდან, ნაყოფის 

გავითარებისას;  გარემო სტრესის მოახლოვებამდე

ღია გრუნტში ან სათბურებში ყოველ 10-15 დღეს

1-2 წამლობა ციკლის განმავლობაში

1-2 წამლობა ციკლის განმავლობაში

დოზა ლ/ჰა

2 - 3 ლ / ჰა

2 - 3 ლ / ჰა

150 - 250 მლ/ 100 ლ წყალში

2.5 - 3 ლ / ჰა

1 – 3 ლ / ჰა

გამოყენების
მეთოდი 

ფოთლოვანი 

ასტიმულირებს

მცენარის ზრდას



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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