
RADIFARM
რადიფარმი

ხელს უწყობს ფესვთა სისტემის განვითარებას

ეხმარება მცენარეს გადარგვის შემდგომი 
სტრესის დაძლევაში

მცენარეთ
ა ბიოსტიმულატორი



ნიადაგში ადაპტაციის პროცესი შეიძლება სტრესფაქტორი იყოს 
ნერგისთვის, თუ მისი ფესვთა სისტემა ვერ დაუკავშირდება 
ნიადაგში არსებულ წყალსა და საკვებ ნივთერებებს. შესაბამისად, 
ახლად გადარგული მცენარისთვის სტრესის დაძლევა 
დამოკიდებულია ფესვთა სისტემის ზომასა და ფორმაზე, მის 
კავშირზე ნიადაგთან და ფესვის გამტარიანობის უნართან.
(Grossnickle, 2005).

კრიტიკული ფაზა პირველადი 
ფესვების ზრდისთვისა და გადარგვის 
შემდგომი სტრესისთვის.

ახლად  გადარგული ჩითილის ფესვთა 
სისტემის  ფიზიოლოგიური  გაძლიერება 
მნიშვნელოვანია  ნიადაგში  
ოპტიმალურად  მოჭიდებისთვისა და  
გადარგვის  სტრესის დაძლევისთვის.

GEAPOWER   არის ვალაგროს ექსკლუზიური ტექნოლოგიური პლატფორმა, რაც განაპირობებს  
ვალაგროს პრეპარატების უნარს, გარდაქმნან პოტენციურად აქტიური ინგრედიენტები  
მაღალხარისხიან საკვებ ხსნარებად.

რადიფარმი: კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემის 
გაძლიერება გადარგვისას. 

რადიფარმი არის შექმნილი უშუალოდ ფესვთა სისტემის სტიმულაციისთვის სპეციფიკური ბიოლოგიური 

აქტიური ნივთიერებებითა და მიკროელემენტებით. პროდუქტის ბიომოლეკულების შემცველობა ზრდის 

წყლისა და საკვები ნივთიერებების  მცენარის უჰრედებში შეღწევასა და ტრანსლოკაციას, რაც ანიჭებს 

მცენარეს გადარგვის შემდგომი სტრესის დაძლევის ძლიერ უნარს.

ეხმარება გვერდითი 

ფესვების 

განვითარებას



აირჩიეთ რადიფარმი
მცენარეზე ფიზიოლოგიური ეფექტისთვის

ფესვთა სისტემის 
გაძლიერებული 
განვითარება

ეხმარება მცენარეს 
გადარგვის შემდგომი 
სტრესის დაძლევაში

უპირატესობები:

საკვები ნივთიერებების გაუმჯობესებული ტრანსპორტი;

ხელს უწყობს კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემის  

ჩამოყალიბებას, რომელსაც აქვს  ნივთირებების მაღალი შეთვისების უნარი;

უზრუნველყოფს ნერგის სრულ დაფესვიანებას;

გამოსადეგია ყველა მცენარისთვის;

წამლობის სხვადასხვა მეთოდი;

ბუნებრივი და უსაფრთხო.

უპირატესობები:

ეფექტურად ასტიმულირებს 

ფესვთა სისტემას

კარგი თავსებადობა სხვა 

პროდუქტებთან

თავსებადობა ნებისმიერ 

კულტურასთან
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მაქსიმუმამდე ზრდის 

მცენარის აქტივობას

გააჩნია კონკრეტული 

სამიზნე

ნული ნალექი/ნარჩენი

გამოყენების
მეთოდი 

ფერტიგაცია

კულტურები

ბოსტნეული ფერტიგაციის სისტემით

ბოსტნეული ფერტიგაციის სისტემის გარეშე

ხეხილოვანი კულტურები

ორნამენტული და დეკორაციული მცენარეები

გამოყენების პერიოდები

გადარგვის დროს და 7 დღის შემდეგე

გადარგვის დროს და 7 დღის შემდეგ

გადარგვის დროს, 7 დღის შემდეგ ან 

ვეგეტატიური ციკლის დასაწყისში

2-3 წამლობა გადარვიდან ყოველი 7 დღის შემდეგ

      დოზა 

5 ლ/ჰა

150-200 მლ/100ლ წყალი

5 ლ/ჰა

1.5 - 2ლ/ტ წყალი



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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