
გაზრდილი 
მოსავალი

ვეგეტაციური განვითარების 
ბალანსი

რიზოსფეროს ეფექტურობის 
გაუმჯობესება

ვივა
ახალი ენერგია მცენარეებისთვის 

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



რიზოსფეროსმნიშვნელობა
რიზოსფერო არის ნიადაგის ეკოსისტემის ის ნაწილი, 
სადაც მცენარეთა ფესვები, ნიადაგი და ნიადაგის ბიოტა 
ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან. რიზოსფეროში 
სუბსტრატის რაოდენობა და ტიპები არსებითად 
განსხვავდება ნიადაგის მასისგან ქიმიური და ფიზიკური 
პირობების გამო, როგორებიცაა: მჟავიანობა, ტენიანობა, 
ელექტროგამტარობა და რედოქს პოტენციალი. 
რიზოსფეროში მიკრობული პოპულაცია აუცილებელია 
ფესვების უკეთესი ზრდისა და ნიადაგის სტრუქტურისა 
და ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

ნიადაგის გადაღლა
ნიადაგ-მცენარეთა სისტემაში დისბალანსი იწვევს მცენარის 
განვითარებისა და წარმოების ნელ კლებას. მონოკულტურები 
და არასწორად შემუშავებული თესლბრუნვები იწვევს 
ნიადაგის „გადაღლას“ ან „გამოფიტვას“ - სიტუაცია, 
როდესაც მცენარეთა ზრდა და განვითარება შეფერხებულია, 
რაც იწვევს მოსავლიანობის ხარისხისა და რაოდენობის 
შემცირებას, ასევე ყვავილობისა და ნაყოფიერების 
დაქვეითებას. ზოგადად, ამ მოვლენების მიზეზები შემდეგია:

რატომ ვივა?

ვივა

უპირატესობები

o უზრუნველყოფს მცენარის დაბალანსებულ ზრდას და მაღალ 
მოსავალს;

o ხელს უწყობს ნაყოფის მიმაგრებას, ამცირებს ცვენას;
o ამცირებს ნიადაგის გამოფიტვას, აუმჯობესებს

რიზოსფეროს.

ვივა უპირველესად მოქმედებს ნიადაგის რიზოსფეროს ფორმირებაზე, რითაც უზრუნველყოფს როგორც 
მცენარის ფესვთა სისტემის განვითარებას, ისე ნიადაგის სტრუქტურისა და მიკროფლორის 
გაუმჯობესებას. რაც უფრო ხშირად გამოიყენება ვივა, მით მეტად უმჯობესდება ნაყოფის მიმაგრების 
უნარი და მცირდება მისი ჩამოცვენის ალბათობა.

მოქმედი ელემენტები:  N, P, K, Ca, Mg, S & B

• ნიადაგის სტრუქტურის მოდიფიკაცია;
• სასარგებლო მიკროფლორის აქტივობის შემცირება;
• ნუტრიენტების გამორეცხვა.

ხელმისაწვდომი შეფუთვები:
1 ლ, 20 ლ

ფერტიგაციაფერტიგაცია

გაუჯობესებული 
რიზოსფერო

დაბალანსებული 
მოქმედება

ყვავილობა 
და 

უკეთესი 

უკეთესი 
საბოლოოდ 

მოსავალი

თავსებადია 
თითქმის ყველა 

ტიპის ნიადაგთან თუ 
კულტურასთან

გამოსაყენებლად 
მარტივი



ვეგეტატიურ -
პროდუქტიული 

ბალანსი

ერთი ნაბიჯით წინ !
GEA930 პროცესით მიიღება გაწმენდილი ჰუმინის 

მჟავები - გამდიდრებული ვიტამინებით, 

პოლისაქარიდებით, ამინომჟავებითა და 

მცენარეული ექსტრაქტებისგან მიღებული 

ცილებით.

მოკლე მიმოხილვა

ჰუმინური მჟავები

ბაზარზე არსებული 
ჰუმინის მჟავებზე 
დაფუძნებული 
პროდუქტების 
უმეტესობა მაღალი 
პროცენტულობით  
შეიცავს ჰუმინს, 
რომელიც არ არის 
ხსნადი და არ არის 
გამოსაყენებელი 
მცენარეებისთვის.

ამინომჟავები

რადიკალურ 
პროდუქტებს მხოლოდ 
ამინომჟავებით არ 
შეუძლიათ გააუმჯობესონ 
რიზოსფეროს 
ეფექტურობა; მათ არ 

აქვთ დაბალანსებული 
მოქმედება მცენარეზე, 
რაც ხელს უწყობს 
ზედმეტ ვეგეტატიურ 
ზრდას.

ვივა

აქტიური 
ინგრედიენტების, 
რომელიც აცოცხლებს 
და აუმჯობესებს 
რიზოსფეროს 
სტრუქტურას, ხელს 
უწყობს ფესვების 
ზრდას და ვეგეტატიურ-
პროდუქტიულ 
ბალანსს.

ვივას პოლისაქარიდები ხელს უწყობს მიკრობული ფლორის 
განვითარებას რიზოსფეროში. ვივაში არსებული გაწმენდილი 
ჰუმინის მჟავები დადებითად მოქმედებს ნიადაგის სტრუქტურის 
გაუმჯობესებაში. ეს ნიშნავს იდეალურ პირობებს ფესვების 
განვითარებისთვის და, შესაბამისად, რიზოსფეროში საკვები 
ნივთიერებების გაძლიერებულ ხელმისაწვდომობას.

ვივაში არსებული გაწმენდილი ჰუმინის მჟავები ხელს უწყობს 
მცენარეებში სასარგებლო ნივთიერებების ბუნებრივ შეკავებას 
და შეწოვას. ფორმულაში შემავალი ვიტამინები, კერძოდ, 
ვიტამინი PP, B9 და B6 ასტიმულირებს მცენარის მეტაბოლურ 
აქტივობას, ხელს უწყობს მის დაბალანსებულ ზრდას.

ამინომჟავები და ცილები ასრულებენ სტრუქტურულ, მეტაბოლურ 
(ფერმენტებთან მიმართებაში), სატრანსპორტო და სარეზერვო 
ფუნქციებს, ზრდის წარმოების ხარისხს და მოსავლიანობას. ვივაში 
არსებული გაწმენდილი ჰუმინის მჟავების მინერალიზაცია 
უზრუნველყოფს თანდათანობით გამოყოფას ნიადაგის საკვები 
ელემენტების, რომლებიც მცენარისთვის მყისიერად ხელმისაწვდომი 
ხდება.

გაზრდილი 

მოსავალი

აუმჯობესებს 
რიზოსფეროს 
ეფექტურობას

რა არის ვივა?
ვივა არის აქტიური ინგრედიენტებით სავსე ბიოსტიმულატორი, რომელსაც შეუძლია 

გააუმჯობესოს რიზოსფეროს ეფექტურობა მცენარეზე კარგად დაბალანსებული მოქმედებით. 

ვივა ბაზარზე 20 წელზე მეტია, რაც არსებობს. ფორმულირება არის განახლებული და 

გაუმჯობესებული GEAPOWER ტექნოლოგიის (GEA930) მეშვეობით.

ნიადაგს ანიჭებს სიცოცხლეს და  
აბალანსებს მცენარეს
ფორმულირება პირდაპირ არის შექმნილი ყველა 

ნიადაგისა და მცენარისთვის, რათა გააუმჯობესოს 

მცენარეული და პროდუქტიული წონასწორობა                                

მისი უნიკალური და განახლებული                                  

ფორმულირებით. 



მითითებები გამოყენებისთვის
გამოყენების მეთოდი კულტურა გამოყენების პერიოდი დოზირება

ფერტიგაცია

ლოკალიზებული შეტანა 
(ძირებში დასხმით)

ხეხილი

მარწყვი

ბოსტნეული

ფოთლოვანი 
ბოსტნეული

არტიშოკი

დეკორატიული 
მცენარეები

ვარდი

მწკრივი კულტურები

ვეგეტატიური ზრდის ფაზიდან ნაყოფის ფორმირების 
შემდგომ ფაზამდე (2 – 3 შეტანა)

გადარგვის შემდგომ, მცენარის ზრდისას და ნაყოფის
ფორმირებამდე.

გადარგვის შემდგომ, მცენარის ზრდისას და ნაყოფის 
ფორმირებამდე, ყოველ 10 – 15 დღეში ერთხელ

1 – 2-ჯერ

მცენარის ზრდისა და ცენტრალური თავის განვითარების
ფაზაში

გადარგვის შემდეგ, ციკლის დასრულებამდე, ყოველ 15 –
20 დღეში ერთხელ

მცენარის ხელახალი ზრდისას, ყოველ 15 – 20 დღეში 
ერთხელ

ლოკალიზებულად თესვისას

25-30 ლ/ჰა

20-40 ლ/ჰა

20-40 ლ/ჰა

20-40 ლ/ჰა

15-20 ლ/ჰა

30-50 ლ/ჰა

60-70 ლ/ჰა

10-20 ლ/ჰა

ოფიციალური წარმომადგენელი და 
დისტრიბუტორი საქართველოში:  შპს 
„ბორან სოფქიმია“. საქართველო, 
მარნეულის რაიონი, ს. წერეთელი. 
ტელ: (+995) 599 300 205
ელ.ფოსტა: agro@borun.ge

მომქედება გენომის დონეზე

გენომიური ანალიზი მიუთითებს ვივას 
დაბალანსებულ მოქმედებაზე მცენარის 
მრავალ ფიზიოლოგიურ პროცესში:

• მცენარის განვითარება

• ჰორმონალური აღქმა/სიგნალიზაცია

• რეაქცია სტრესზე

• მეტაბოლური აქტივობა

ციფრული ბიომასის ანალიზი

ვივამ ქვიშიან ნიადაგში და წყლის სტრესის პირობებში 
გაზარდა მცენარის ციფრული ბიომასა 130%-ით.

ჰორმონები 9% განვითარება 18%

ტრანსპორტი 3%

არამარკირებული
გენები 6%

სხვა 23%

სტრესი 20%

მეტაბოლიზმი 21%

OMICS ტექნოლოგია:
უახლესი გენომური და ფენომური მონაცემები
გენების ფუნქციური ჯგუფების განაწილება გამოხატულია სამჯერ მეტად ვივას გამოყენების შემდეგ.

დღეები გადარგვის შემდეგ (DAT)
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მოქმედება ფენოტიპის დონეზე

ცდა ციფრული Lemnatec Scanalyzer 3D გაზომვებით 
პომიდორზე (cv. Ikram) სტრესის პირობებში:

• ქვიშიანი ნიადაგი და წყლის სტრესი (- 60% მორწყვა 
სტანდარტულ პირობებთან შედარებით დაწყებული 
გადარგვის დღიდან მე-15 დღეს).

• ვივას ორჯერ გამოყენება (გადარგვიდან მე-11 და მე-15 
დღეს, თითოეული 25 ლ/ჰა).

კონტროლი

ვივა

დღე გადარგვიდან1511

ვივა ვივა

წყლის 
სტრესი

Control

Viva

www. orun-agro.geb
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