
По-здрави растения

По-високо
качество
Подобрена 
ефективност
на наторяването

По-високи
добиви 

Е Ф Е К Т И В Н О С Т  П Р И  В С И Ч К И  К У Л Т У Р И

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Значително повишена
устойчивост на стрес

Опаковка: 5 L

Култури Дозировка, ml/Ha Вода, L/Ha

Полски култури 40

Зеленчуци 80-160

Декоративни култури 80-160

Овощни култури 80-160

200

200

200

400-1000

Приложение и дозировка 
GO-Pro подобрява естествения защитен механизъм на растението като го стимулира да произвежда 
повече захари в периоди на стрес. Прилагайте върху всички
култури, за да стимулирате имунната система на растението. Използвайте по време на абиотичен 
стрес (суша, студ, преовлажняване), а също и за ускоряване на процеса на възстановяване на културите 
след края на зимата. GO-Pro също така помага на растенията да се възстановят от ефекта на използ-
ването на пестициди (пестициден стрес). GO-Pro може да се използва през всички сезони и да се прила-
га върху всички култури, когато това е необходимо.

GO-Pro може да се смесва с пестициди, листен тор и/или микронутриенти.
Следвайте инструкциите на етикета на продукта при смесване.

Съвместимост

1 л от продукта може да се използва за третиране на 25 ha при ниска дозировка.
Указания

За по-силни и качествени
земеделски култури!
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В процеса на растежа растенията
могат да бъдат изложени на
различни стресови фактори:

GO-Pro тестове есен и пролет:

Контролна
група

Добив на зимна рапица 2015

Д
об

ив
 (

t/h
a)

GO-Pro  
40ml/ha през

есента

GO-Pro
40ml/ha през

есента +
40ml/ha през
пролетта

4.6

4.4

4.2

Източник:  Miranovo Wheat
Research Institute, Ukraine.

120

Контролна
група

Добив на зимна пшеница 2015 

Д
об

ив
 (

%
)

GO-Pro  
през пролетта  

40ml/ha

110

100

90

Химичен стрес 
(пестициди)

Воден стрес
(суша, подгизване на почвата)

Температурен стрес
(горещини, студ, слана)

В процеса на растежа растенията
могат да бъдат изложени на различни
стресови фактори:

GO-Pro – начин на действие:

 

Воден поток

Ниско осмотично
налягане

Високо осмотично
налягане

Поток с висока 
концентрация

на вода

Поток с ниска 
концентрация

на вода

Подобрената устойчивост на стрес се постига чрез изкуствено 
повишаване на осмолитите в растителните клетки при третиране с 
GO-Pro.

GO-Pro взаимодейства с ензимите с цел запазване на структурата 
на протеините и активността им, което от своя страна съдейства 
за поддържане на якостта на мембраната.

GO-Pro се акумулира в клетките и подпомага баланса на осмотично-
то налягане в клетките, с което се редуцира дехидратацията на 
клетките в условия на засушаване.

Официалните изследвания показват 
значително увеличаване на добива на 
тестовите култури. Прилагането на 
GO-Pro повишава добива на пшеница 
средно с 400 kg/ha

Източник: Lithuanian Agricultural University, ASU

Официалните изследвания показват значително 
увеличаване на добива на тестовите култури. 
Прилагането на GO-Pro повишава добива на 
рапица средно с 200 kg/ha

За по-силни и качествени земеделски култури! 

• 100% аминокиселини с растителен произход

Аминокиселини от ензимна ферментация• 

Богато подхранване с аминокиселини, 
органично вещество и азот (N)

• 

Високотехнологично производство
от подбрани суровини

• 

Гарантира отлично прихващане
на културите

• 

Подпомага адаптацията на посевите
след пресаждането им в друга почва.

• 

Подобрява общия растеж и развитието• 

Стимулира цветообразуването• 

Продуктът е създаден с цел редуциране на абиотичния стрес на
растенията, предизвикан от неблагоприятни фактори на
околната среда: студ, слана, суша, подгизване на почвата.

Регулира скоростта на асимилацията на хранителните
макро и микроелементи и стимулира имунната система
на растенията.

Увеличава значително продуктивността и качеството
на културите. 

Декларирано съдържание (w/v)

Свободни L- аминокиселини
(растителен произход) 5 %

Уреен азот 4.0 %

Органичен азот 0.6 %

Общо съдържание на азот 4.6 %

   Ранната превенция на стреса 
води до по-добри добиви
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