


ელემენტების
დეფიციტი

მეზო და მიკროელემენტების დარღვევები
მცენარეებში გავრცელებული კვების
დისბალანსია და დიდ გავლენას ახდენს
მცენარის სასიცოცხლო პროცესებზე.

საკვები ელემენტების დეფიციტი  
მცენარეებში
მინერალური საკვები ნივთიერებების დეფიციტის გამო  
დაბალი პროდუქტიულობა ხშირად გვხვდება სხვადასხვა  
გარემო პირობებში. მეზო და მიკრო ელემენტების  დეფიციტი 
გავრცელებული პრობლემაა და დიდ გავლენას  ახდენს 
როგორც მცენარის ნორმალურ ფუნქციონირებაზე, ისე მის 
მგრძნობელობაზე გარემო ფაქტორების მიმართ.

საკვები ქიმიური ნივთიერებების მარაგს, რომელიც მცენარეს  ესაჭიროება 
ზრდისა და მეტაბოლიზმისათვის, ნუტრიენტები ეწოდება.

LSA არის ბუნებრივი აგენტი, რომელიც მსგავსია  
მცენარეული ქსოვილის, რადგან ის მიიღება  
ლიგნინისგან - მცენარის ორგანული მასალისგან.  
ლიგნინი არის რთული ქიმიური ნაერთი, რომელიც  
ყველაზე ხშირად მიიღება ხისგან. ის მცენარეთა  
უჯრედის კედლების განუყოფელი ნაწილია.

LSA-ს კომპლექსური მოქმედება არა მხოლოდ ხელს  
უწყობს ლითონის შეღწევას ფოთლებში, ასევე ააქტივებს 
მცენარის დამცავ მოქმედებას მეტალის მცენარეულ 
ქსოვილებში შეღწევის შემდეგ (ბიოშეღწევადობა).

მცენარე აღიქვამს LSA-ს, როგორც ენერგიის ან  საკვების 
წყაროს; ამიტომ მიკროელემენტები,  რომლებიც 
უკავშირდება LSA-ს, გამოიყოფა მცენარეში,  რაც ხელს 
უშლის მიკროელემენტების შემცირებას და  დეფიციტის 
შემთხვევაში ავსებს მას.

ბრექსილის ხაზი - კომპლექსური მიკროელემენტების სრული  
სპექტრი კულტურის მოსავლიანობისა და წარმოების ხარისხის  
გაზრდის მიზნით
ბრექსილი არის პროდუქტების ხაზი, რომელიც
დაფუძნებულია მიკროელემენტებისა და LSA-ს
(ამონიუმის ლიგნინის სულფონატი) კომპლექსზე  
მიკროგრანულ ფორმულირებაში, რომელსაც
შეუძლია როგორც მიკროელემენტების
დეფიციტის პრევენცია, ისე ამ დეფიციტის
შევსება. სხვადასხვა ფორმულირება სრულიად  
შერჩევითია და ხასიათდება შესანიშნავი  
შეღწევადობით, ფიტოტოქსიკურობის რისკის
გარეშე მოსავლის ადრეულ ეტაპებზეც კი.
ფოთლებზე გამოყენებისას ბრექსილი
გარანტიას იძლევა მოსავლიანობის ზრდასა  და 
წარმოების მაღალ ხარისხზე.

კუტიკულა

მესრისებრი
პარენქიმა

კუტიკულა
(ბაგეების უჯრედები)



მინერალური
ნივთიერებები + LSA

კონტროლირებადი
ქიმიური რეაქცია

მდგრადი
კომპლექსი

•შესანიშნავი
შეღწევადობა

•სწრაფი შეწოვა

აირჩიე ბრექსილი
მცენარეებზე ფიზიოლოგიური ეფექტის  
ზრდისთვის

ყველაზე
უსაფრთხო
ფოთლოვანი
საკვები
ნივთიერებები

სწრაფად ხსნადი
ელემენტები,
რომლებიც
კვალს არ
ტოვებს

სარგებელი:

ქლოროზის შემცირება;

ყვავილობისას ყვავილის ცვენის შემცირება;

მიკროელემენტების უფრო სწრაფი შთანთქმა;

ფოთლებზე გრძელვადიანი ეფექტი;

არ იწვევს ფიტოტოქსიკურობას;

ერევა ფართოდ გავრცელებულ პესტიციდებს;

GEAPOWER არის ექსკლუზიური ტექნოლოგიური პლატფორმა, რომელიც შემუშავებულია  Valagro-ს 
მიერ, რათა გარდაქმნას პოტენციური აქტიური ინგრედიენტები მაღალი ხარისხის  საკვებ 
ხსნარებად.

ხეხილი                                                                ფოთლოვანი                                              200 – 300 გ/100 ლ  წყალში

დოზირებაკულტურა გამოყენება

დოზირება და გამოყენების ფორმა

ბოსტნეული                                                       ფოთლოვანი                                                    150 – 200 გ/100 ლ  წყალში

მწკრივი კულტურები                                      ფოთლოვანი                                                           1.5 – 2.5  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!

http://www.borun-agro.ge/
http://www.valagro.com/

