
Vineyard

Состав %w/w %w/v

Содржи секундарни метаболити и молекули кои 
промовираат раст на микроорганизмите во 
почвата.
pH: 5.5 - 7.5   

АМИНОКИСЕ ЛИНИ  14%
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Ultra

XTENDER VINEYARD ULTRA  е 
органо-минерално ѓубриво, 
регенератор на микробиотата на 
почвата формулирана со 
пребиотички молекули кои  
дејствуваат како подлога која 
промовира развој на корисни  
микроорганизми. 
XTENDER VINEYARD ULTRА е 
составен од  органски молекули со 
слична природа како и ексудатите од  
коренот на културата, кога се 
нанесуваат на почвата, ги  
потенцира позитивните 
микроорганизми што ја сочинуваат  
микробиотата на почвата, кои веќе 
се прилагодени на  културата. 
Покрај тоа, XTENDER VINEYARD 
ULTRA  содржи секундарни 
метаболити од бактериска 
ферментација со директно и 
непосредно биостимулирачко 
дејство над почвата и посевот. 
XTENDER VINEYARD ULTRA  помага 
при трансформација на органската 
материја во почвата, ја подобрува 
аерацијата и  плодноста,  ги 
комплексира хранливите материи 
што се наоѓаат во почвата, така што 
корените се развиваат во подобар 
медиум, зголемувајќи го 
усвојувањето на  хранливите 
материи.

Слободни аминокиселини 
Вкупен азот (N) 
Органски азот (N) 
Амонијачен азот (N)
Вкупна органска материја 
Фулвични киселини

 17.5
 8.1
4.4
 3.7

 66.2
31.2

Нето тежина: 

РЕГЕНЕРАТОР
на почвената МИКРОБИОТА
специфична за 
ВИНОВАТА ЛОЗА

ОРГАНО-МИНЕРАЛНО  ЃУБРИВО

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

XTENDER VINEYARD ULTRA е повеќе 
од обновувач на почва. Исто така, има 
моќно биостимулирачко дејство кога 
се применува на културата преку 
фолијарна апликација, така што се 
препорачува да се аплицира и преку 
наводнување и преку фолијарна 
апликација.



Vineyard
ВИНОВА ЛОЗА - ДОЗИРАЊЕ

Преку наводнување: 5 L/ha

Правете месечни апликации до 
2-5  L /ha

Преку фолијарна апликација: 
2-4 L/ha

Ultra

Нето тежина: 

Изведете четири апликации во
следните фази: почеток на 
вегетација, цветање, формирање 
на цветни папки и во развој на 
плодот (во интервал од две недели 
помеѓу апликациите). 

Апликациите преку наводнување и 
фолијарна апликација се 
комплементарни и неопходни за 
идеален производ. 

Поради одличната мешавина, 
комбинираната стратегија на
XTENDER VINEYARD ULTRA со други 
производи може да се прилагоди 
на секаков вид производствена 
програма.

Промовира развој на корисни почвени микроорганизми.

Го подготвува растението за зимско мирување, стрес поврзан 
со високи температури, мраз и суша.

Го зголемува приносот.
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