Oligo Star

®

Биостимулант за подхранване на посевите и активатор
на почвата, подобряващ наличността на минерали

VALOR K +
] Изключителна формула от сяра, азот и калий, която е специално
пригодена за посеви с високи хранителни нужди.
ЕС Тор (NK Торен разтвор): 8 : 6 (59)
- 8 % азот (N) или 120 г/л под формата на амонячен азот
- 6 % Калиев оксид (K2O) или 86 г/л под формата на сулфат
- 59% Серен триокис (SO3) или 800 г/л под формата на тиосулфат. Тази молекула осигурява на
посевите необходимата им сяра – като задоволява както моментната им хранителна
нужда, така и тази на по-късен етап, гарантирайки да отговори на техните нужди до
края на целия цикъл.
Комплексообразуватели и повърхностно активни вещества, фиторегулатори сух
екстракт от Ascophyllum nodosum: кафяво водорасло богато на хидроколоиди и
алгинова киселина, които гарантират оптималното развитие на растението и
пълното задоволяване на хранителните му нужди.

VALOR K +
] Заради листното приложение, Valor K + е практичен, безопасен и
ефективен за употреба.
- Практичен: Дава възможност да бъде осигурена хранителна добавка, която да увеличи
производствения потенциал (маса на 1000 зърна, протеин) в етап, в който добавянето на азот e
по-деликатно. Valor K + е съвместим с повечето продукти за растителна защита.
- Безопасен: Гранулиран. Листно усвояване без риск от изгаряне на флаговите листове
- Ефективен: Осигурявайки значителни количества от съществени минерали, като азот и сяра,
които работят заедно в синергия. Чрез продължителното си действие, сярата гарантира,
че растението ще използва по най-добрия начин азота до физиологичното си зреене.

Oligo Star®

Марката за производителност

Био-минерална синегрия за ефективност на полето
Физиологичен ефект върху растението

Роля в растението

ASCOPHYLLUM NODOSUM

АЗОТ

на плодородието

ПОДОБРЯВАНЕ

Протеинов синтез

Повишава усвояването на минерали
чрез листата

Алгинова киселина, манитол
Ламинарин

Съществен компонент на
клетъчните ядра

Съставен елемент на ензимите

Създава минерални комплекси в
органична форма и улеснява
преноса им до целевите зони

Стимулира растежа на стъблата и
листата

Аминокиселини: АА – Глутаминова
киселина, метионин, аланин

Гиберелини

Спомага покълването

ПОДОБРЕНИЕ

във функцията на хлорофила

СЯРА

Съществен компонент на
протеини

Анти-дефицитно листно торене

N, P, K-Ca, Mg-Cu, Fe,
Mn, Zn, Mo, Co, I

Стимулира естествените защитните
сили на растението
Бетаини

Синтезиране на хлорофил
Увеличава потенциала за устойчивост
при недостиг на вода
Синергия с азот
Активира фотосинтезата.
Стимулира развитието на корените.

Норма на приложение и предпазни мерки
] Листно торене
Зърнени култури: 0.5 л/дка от края на вретенето до края на цъфтежа.
Рапица: 0.3 л/дка да се повтори в зависимост от растежа на посева, от фазата вретене до фазата на наливането на зърното.
] Третирайте през растежния период, да се избягват най-горещите часове от деня.
] Препоръчително е използването на 15л вода на декар
Съвместимост
Valor K + е съвместим с повечето продукти за растителна защита. Проведете предварителни биологични тестове
преди употребата на нова смес като вложите Valor K + последен. Тъй като формулировката на Valor K + позволява
на елементите да проникнат по-бързо в кутикула, от съществено значение е строго да се спазват условията на прилагане.

Цитокини – Ауксини: AIA

