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Vase lemnoase sanatoase,
circulatie optima a sevei,
butuc sanatos de vita
• de vie

In zilele noastre, una dintre problemele
legate de cultivarea plantelor lemnoase
este reprezentata de bolile vasculare de
origine diferita. Ne putem a�tepta la apari1ia
unor sindroame complexe in principal in
cazul fructelor samburoase (drupe/or) $i
a strugurilor (vi1ei de vie). Potrivit date/or
din literatura de specialitate, anual pot fi
infectate pana la 5% din butucii de vi1a
de vie, astfel 1ncat planta1ia de cultura are
o pierdere semnificativa de recolta 1ntr-o
perioada scurta de timp �i, de asemenea,

limiteaza in mare masura randamentul
planta1iei. Aspectul $i evolu1ia simptomelor
pot fi diferite in funqie de starea plantei,
de aportul de nutrien1i $i de factorii externi
de mediu. lnsa, in general, se poate afirma
ca primele simptome vizibile sunt, in toate
cazurile, lipsa nutrientilor ca urmare a
absorbtiei !imitate a nutrientilor �i a apei,

reducerea vigorii de cre�tere a lastarilor.

Vitaseve - care este eel mai nou produs
specializat al companiei Valagro, disponibil
acum pe pia1a din Ungaria, - este o solutie

pentru absorbtia limitata a nutrientilor
�i a apei din cauza blocarii vasculare.
Vitaseve, care se folose�te de peste 20
de ani in zonele de productie de vin
franceze, este un produs unic pana in
ziua astazi.

Ce este VITASEVE?
Vitaseve este o noua formula a tehnologiei GEA 841. Pentru plantele (culturile)
perene $i de scurta durata, asigura o vascularizare adecvata a vase/or lemnoase
$i o circula1ie mai buna a fluidelor vegetale (sevei) pentru o dezvoltare optima
a plantelor, o buna calitate a par 1ilor lemnoase $i o rezisten1a crescuta la stres.
Prin utilizarea acestui produs, putem 1mbunata1i toate acele procese fiziologice
la plante, prin care se pot intarzia sau elimina simptomele care rezulta din

blocarea vaselor.

Mecanism de actiune
lntensifica funqionarea
cambiului �i diviziunea celulara
Cre�te produqia de energie
a plantei

Faciliteaza cre�terea celulelor

Cambium vascular
Cambium
vascular

Stimuleaza sinteza celulozei
�i formarea ligninei

Cambium vascular
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FERTILE GARDENS SRL - ROMANIA
CUI: RO39973565, Reg. Com.: J5/2346/2018 localitatea: Tămășeu nr. 275, județul BIHOR
Orice informație scrisă sau verbală, orice ilustrație sau sfaturi tehnologice comunicate de societatea Malagrow Kft. se bazează pe rezultatele
experimentelor efectuate și pe practica de cultivare. Fotografiile, experimentele, diagramele au fost realizate în urma unor examinări compa-rative,
acestea nu reprezintă rezultate oficiale (cu excepția celor care sunt astfel indicate), nu se pot garanta rezultate identice, în condiții de cultivare
similare. Cumpărătorul și utilizatorul trebuie să decidă dacă informațiile, datele publicate, se pot aplica în condițiile locale.
Această broșură ați primit-o, pentru că v-ați înscris pe Fișa de date a Partenerilor, iar prin aceasta ați consimțit ca Malagrow Kft. să vă
comunice mesaje marketing. În cazul în care nu mai doriți să primiți astfel de mesaje de la noi, aveți posibilitatea să solicitați ștergerea datelor
Dumnea-voastră, oricând, în mod gratuit și fără motivare, la adresa poștală: 5000 Szolnok, Újszászi út 38, respectiv la adresa de e-mail
iroda@malagrow. hu. Informații complementare, referitoare la prelucrarea datelor personale, informații detaliate despre drepturile
Dumneavoastră, puteți găsi pe pagina www.malagrow.ro, în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
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