
ВОДОРАСТВОРЛИВО ЃУБРИВО

MYCOGEL е шпански патентиран 
производ со глобален досег на микориза 
кои формираат габи (Rhizophagus 
irregularis), гел формулиран во 
стерилни услови, совршен за апликација 
преку наводнување. MYCOGEL има 
најголема концентрација на ултрачисти 
микоризи на пазарот. Овој производ 
овозможува поголем раст на коренот 
(благодарение на габичните хифи), ја 
подобрува ефикасноста на апсорпцијата 
на вода и хранливи материи (особено 
фосфор блокиран во почвата), 
обезбедувајќи поголема физиолошка 
активност и поголемо производство, 
во квантитет и квалитет.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Чиста микориза во гел без глинени 
резидуи и други нерастворливи материи
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НАВОДНУВАЊЕ/ПРСКАЊЕ НА ПОЧВАТА: 1 л/ха.
Се нанесува 7-10 дена пред расадувањето.
Расад:  1 ml/m2. Нанесете доволно вода за целосно 
навлажнување на подлогата. Се препорачува малку 
посипување со вода по нанесувањето на MYCOGEL за 
целосно внесување на производот во подлогата.
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MYCOGEL
Нанесување на Почеток на целосното

ѓубрење 
Намалување на ѓубрењето, 

особено со 
фосфор

Денови

• pH: 4 – 6

Увозник и дистрибутер: 
МАГАН - МАК ДОО Скопје 
ул.Орце Николов бр.71, Скопје, 
РС Македонија 
тел.:02/3216-147  
maganmak.com.mk

Производител: 
Agroindustrial Kimitec S.L. 
Шпанија

ОРГАНСКИ СЕРТИФИКАТ

ОРГАНСКИ
ПРОИЗВОД

Состав
Микоризен инокулант базиран 
на Rhizophagus irregularis 
26x107 пропагули/L, во гел 
формулација. Пропагулите се 
збир на спори, микоризни 
корени и активни хифи во 
микоризниот инокулант. 
Поради гелот тие остануваат 
одржливи и активни повеќе од 
3 години.
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• Направете 1 апликација на почетокот на вегетацијата.
• Во рок од 2 недели по инокулацијата на MYCOGEL, намалете го 

хемиското ѓубрење, особено фосфорот. По овој временски период од 2 
недели, продолжете со комплетната програма за ѓубрење.

• Пробајте да направите контакт со младите корени, се препорачува 
апликацијата да се направи во фаза на расад, 7 - 10 дена по 
пресадувањето на нива. Во случај на возрасни растенија, нанесете на 
местото каде што се наоѓаат младите корени.

• Погрижете се системите за наводнување да не содржат остатоци од 
ѓубрива, фунгициди или пестициди.

• MYCOGEL е компатибилен со фунгицидите Propamocarb, Metalaxyl, 
Hymexazol и Phosetyl-Al. Во случај на примена на други фунгициди, 
контактирајте го нашиот технички оддел.

Со Mycogel Без Mycogel

 14 дена  по  бербата

Со Mycogel Без Mycogel

Подобра адаптација на почвените 
услови: Физички, хемиски и 
микробиолошки.

Загарантирана соодветност за сите 
видови култури.

Висока приспособливост на 
различни услови на животната 
средина: високи и ниски 
температури, соленост и суша.




