Fertivant - це унікальна
технологія тривалої дії в
добривах Nutrivant Plus для
інтенсифікації засвоєння
елементів живлення
Рецептура лінійки Nutrivant Plus створена
для широкого спектру культур. Асортимент
Nutrivant Plus складається з повністю
розчинних
композицій,
які
містять
спеціально розроблене співвідношення
макро- та мікроелементів, що забезпечують
потреби кожної культури.
Ефективність позакореневого підживлення може бути знижена через
перепону, яку створює кутикула листя. Це міцна мембрана, яка може
блокувати або значно уповільнювати проникнення елементів живлення
та біостимуляторів всередину рослини. Препарат Nutrivant Plus містить
Fertivant, - екологічно чистий та безпечний ад’ювант, який прориває
бар’єр створений кутикулою. Технологія Fertivant забезпечує інтенсивне
поглинання внесених поживних речовин, а це відповідно призводить до
різкого збільшення врожайності, якості отриманого врожаю та прибутку.

Переваги добрив Nutrivant Plus:

1

Склад спеціально підібраний у відповідності до культур

2

Містить унікальну технологію Fertivant

3

Значно покращені характеристики прилипання, розповсюдження
та пролонговоної дії на поверхні листка

4
5

Довершений продукт для профілактики прихованого дефіциту
Портфоліо включає продукти з високим рівенем Ca, B і Zn

Чому Nutrivant Plus працює краще?
•

Не руйнує рослинну тканину.

•

Не токсичний для рослин та для біосередовища.

•

Унікальна система прилипання та поширення по листковій

Поради щодо ефективного позакореневого
внесення продуктів Nutrivant Plus
•

Найкращий час для обприскування - рано вранці або пізно
ввечері, коли вологість вища, а листя знаходиться в стані
повного тургору, а клітини наповнені водою.

•

Не бажано здійснювати позакореневе розпилення в жаркі
години дня, поглинання при високих температурах дуже
погане, а рослини можуть постраждати від стресу та опіків.

•

Формування роси після позакореневого внесення – це
важливий елемент, що може вплинути на пролонгацію
проникнення, шляхом повторного розчинення мінеральних
добрив росою, яка збирається на листках.

•

Обприскування має проводитися при мінімальній силі вітру.
Особливо важливо це у разі використання дрібно розпилених
спреїв, оскільки вони легко зносяться вітром (дрейфують).

•

Здійснюйте внесення лише коли ґрунт достатньо зволожений.
У цьому разі листя буде зволоженим і захищеним від водного
стресу. В умовах крапельного зрошення бажано провести
зрошення (полив) за день до проведення позакореневого
підживлення.

•

Щоб запобігти змиванню розпилюваного матеріалу, не
здійснюйте обприскування листя під час дощу або одразу після
поливу .

•

Оптимальний pH спрею для позакореневого внесення є
слабокислим (5 ± 0,5).

•

Підберіть належний об’єм розпилювача і рівень тиску для
кожної культури відповідно. Використання правильного об’єму
спрею є дуже важливим для досягнення повного і рівномірного
охоплення рослинних покривів (для досягнення рівномірного
обприскування покривів рослини).

поверхні у вигляді «коралового» малюнку.
•

Процес тривалого проникнення (LLP) поживних речовин через
кутикулу рослин протягом 3 тижнів.

•

Розробка команди вчених R&D університету ім. Бена Гуріона.

•

Широкий спектр формул, специфічних до потреб конкретних
культур, дає можливість отримати найкращі результати.

•

Технологія тестувалася в широкомасштабних випробуваннях при
різних формуляціях НПК і мікроелементів.

ТОВ ВІТЕРА УКРАЇНА ексклюзивний дистриб’ютор ICLSpecialty Fertilizers для продуктів
торгових марок:
•
Nutrivant Plus
•
Nutrivant Drip
•
Nutrivant Universal
вул. Дмитрівська, 18/24
м. Київ, Україна, 01054
тел/факс +380 44 484 41 41
office@viteraukraine.com,
www.viteraukraine.com

Everris International B.V. (UK, Netherlands,
Germany) is certified according ISO - 9001.
Everris International B.V. Heerlen is also certified
according ISO – 14001 and OHSAS – 18001.
Everris International B.V. is a legal entity
under ICL Specialty Fertilizers.

Nutrivant Plus - унікальне рішення
для позакореневого підживлення
www.nutrivantplus.ua
www.icl-sf.com/ua-ua/

Рекомендації із застосування
Пшениця, ячмінь, жито
Nutrivant Plus Cereals
Нутрівант Плюс Зерновий
6-23-35+1MgO+1,5S+ME
+Fertivant

Ріпак озимий
Nutrivant Plus Oil Crops
Нутрівант Плюс Олійний
20-33-0+1MgO+7,5S+ME
+Fertivant

Шлях проникнення позакореневих добрив
кг/га

Краплинки добрив

Осінь, кущіння 4-5 листків

2-3

Епікутикулярний віск

Весна, початок кущіння

3-4

Кінець виходу в трубку
початок колосіння

3-4

Фаза молочної стиглості

2-3

Стадія розвитку

кг/га

Симпласт

Осіння розетка (5-6 листків)

2-3

Стінка клітини

Стадія розвитку

Відростання весняної розеткипочаток стеблування

3-4

(7-10 листківі)

Кутикула
Кутин
Кутиновий віск
Целюлоза

1

Змочення поверхні листа розчином добрива.

2-3

2

Проникнення через кутикулу (зовнішній епідерміс)

Стадія розвитку

кг/га

3

Входження в апопласт (клітинної стінки і міжклітинного простору)

Фаза 3-4х листків

2-3

4

Поглинання в симпласт листка (середину клітини)

6-7 пар справжніх листків

3-4

Соя

Стадія розвитку

кг/га

Nutrivant Plus Oil Crops
Нутрівант Плюс Олійний
20-33-0+1MgO+7,5S+ME
+Fertivant

Фаза 5-6 листків

2-3

На початку бутонізації

2-3

Картопля
Nutrivant Plus Potato
Нутрівант Плюс Картопля
43-28-0+2MgO+0,5B+ME
+Fertivant
Помідори, перець,
баклажани
Nutrivant Plus Tomato
Нутрівант Плюс
Пасльонові
6-18-37+2MgO+0,2B+ME
+Fertivant
Гарбузи, кабачки, дині,
кавуни, патисони
Nutrivant Plus Cucurbits
Нутрівант Плюс Гарбузові
6-16-31+2MgO+0,5B+ME
+Fertivant

У період наливу перших
бобиків

кг/га

Фаза сходів

2-3

Фаза бутонізації

2-3

Фаза цвітіння

2-3

Стадія розвитку

кг/га

У фазі 6-7 листків

2-3

На початку наростання
першої китиці та формування

Переміщення елементів живлення при
внесенні позакореневим способом
Транслокація до інших частин рослини

2-3

Стадія розвитку

3-4
2-3

Стадія розвитку

кг/га

Перед початком бутонізації

2-3

Після цвітіння

2-3

Дозрівання плодів

2-3

2

Коригуюче підживлення при виникненні дефіцитів.

3

Підтримує та стимулює рослину в критичних стадіях розвитку.

4

Nutrivant Plus забезпечує найбільш необхідними елементами.

Основа успіху - технологія Fertivant
Fertivant
заснований
на
технології
поверхневої активності, це речовина яка
може легко проникати через кутикулу
листа. Це дає змогу розчину інтенсивно
проникати всередину рослини з усіма
розчиненими у ньому речовинами. Тому
передова технологія Fertivant забезпечує
ефективне
поглинання
всіх
наявних
мінералів і біостимуляторів.
Технологія
Fertivant
різко
підвищує
ефективність
позакореневого підживлення, покращує врожайність, якість і, відповідно,
доходи виробників. Його висока ефективність означає, що обсяги
робочого розчину можуть бути зменшені, що, в свою чергу, призводить до
значного зниження витрат для виробника. Крім того, технологія Fertivant
забезпечує безперервне постачання рослині поживних елементів, що
триває до чотирьох тижнів після внесення. Ми називаємо це LLP - Ефект
продовженої дії.
Позакореневе підживлення разом з технологією Fertivant
підходить для підсилення всіх програм (схем) удобрення.

Зона

Дієвість Fertivant на культурах з восковим
шаром на листковій поверхні

потрапляння
Nutrivant Plus

Проникнення макованого Р32 через кутикулу рослини в листя.
Проникнення фосфору протягом 2 тижнів у варіанті “MKP + Fertivant”,
вдвічі більше порівняно до варіанту “MKP без ад’юванта”, - (22% проти 9%).
Високомобільні (P, K, N, S...)

Не мобільні (Ca, Mn, Zn, B...)

Fertivant - забезпечує ефект активного
прилипання та розповсюдження

Ефективність довготривалої дії завдяки Fertivant
0.30
MKP + Fertivant

0.25

квіткових горбиків
Активний вегетативний ріст

Додаткове специфічне удобреня з високою ефективністю.

% Проникнення

Nutrivant Plus Oil Crops
Нутрівант Плюс Олійний
20-33-0+1MgO+7,5S+ME
+Fertivant

1

Пектин

Фаза зеленого бутона
Соняшники

Чому Nutrivant Plus підвищує врожайність?
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