ЛАКТОФОЛ
за повече и по-качествено грозде!
С КАКВО ЩЕ МИ ПОМОГНЕ ЛАКТОФОЛ ЗА ИЗХРАНВАНЕТО НА ЛОЗЯТА
Чрез листното торене се задоволяват потребностите на лозата от хранителни вещества през критичните периоди от нейното развитие. Подхранванията с листните
торове Лактофол в лозовите насаждения могат се комбинират с растително- защитните мероприятия, предназначени за борба с маната, оидиума, гроздовия молец и др.
С препоръчаната схема на торене се постига засилване на растежа, увеличаване на
добива с 20-30%, увеличение на захарността и понижение на киселинността, зърната
наедряват, стабилизира се ципата и се намаляват загубите от загниване.
КАКВИ УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ С ЛАКТОФОЛ
Тъй като месец Май е много дъждовен се наблюдава силно преовлажняване на почвата
и има признаци на силна асфикция на корените, която се изразява в желязна хлороза и
задържане развитието на лозите. За преодоляване на това негативно действие ви препоръчваме да използвате листните торове Лактофол.
ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ И ХРАНИТЕЛНИ НЕДОСТИЗИ
Видимите признаци за липсата на хранителни елементи при лозите могат да бъдат
различни- от изсветляване до некроза на листната маса. За да не се допускат прояви
на дефицити, най-добре е да се тори с комплексен листен тор. ЛАКТОФОЛ за лозя е специално създаден комплексен листен тор, предназначен за задоволяване на специфичните
нужди на плододаващите лозови насаждения.
МОГАТ ЛИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ТОРОВЕТЕ ЛАКТОФОЛ СЪВМЕСТНО С ПРЕПАРАТИТЕ
Задължителното третиране с продукти за растителна защита може много добре да се
съчетае с листния тор Лактофол – той е смесим и съвместим с регистрираните растителнозащитни препарати и подобрява тяхното прилепване и ефективност.
КАК МОЖЕ ДА СЕ ПОВИШИ УСТОЙЧИВОСТТА НА ЛОЗЯТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ
Третираните с Лактофол лозови насаждения са по-устойчиви на неблагоприятни
климатични условия и заболявания и при стресови ситуации.
Листното торене с Лактофол оказва много добро превантивно влияние върху издръжливостта на лозята на ниски температури – постига се закаляване и изпичане на
пръчките. Торовете Лактофол, поради специфичните си съставки на база на млечната
киселина, имат превантивно антивирусно въздействие и повишават имунната защита
на растенията.
С КАКВО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ЛАКТОФОЛ ПРИ ГРАДУШКА
Торовете Лактофол спомагат за възстановяване на засегнати от градушка растения – калциращият ефект на Лактофол ограничава проникването на болести
по наранените растения. Увеличава се съдържанието на хлорофил и се активизира
фотосинтезата на останалата листна маса и на кореновата система. Това осигурява
по-добро хранене и дава на растенията възможност да преодолеят физиологичните смущения от градушката.

