Produse avansate
pentru nutriția și întreținerea
culturilor de legume

Ghesaf Trade SRL vă oferă o nouă gamă de produse avansate pentru nutriția
și întreținerea culturilor de legume, majoritatea organice, astfel structurate
încât să răspundă atât necesităților de fertilizare, cât și aspectelor legate de
prevenția și tratarea carențelor generate de stresul biotic și abiotic.

LINIA BIOACTIV - BIO-ACTIVATORI
VitaRoot (Radix) - Organic
VitaGrow (Augment) - Organic
VitaMare (Siladvance) - Organic
Promax Vital (Glymax Pro) - Organic

LINIA VITAFERT - NUTRIACTIVA
Kaligro (Kalium) - Organic
Vitafert Calcio (Calcis) - Organic
Vitafert ZiMa (MicroCap ZnMn) - Organic
VitaCooper -Organic
Actifruit (Fruitset)
Terragreen (NeoRoot) - Organic

LINIA BIOCONTROL NATURAL REGENERATOARE
VitaProtect (Neodefence) - Organic
VitaCare (Neocon) - Organic

LINIA
BIOACTIV

VitaRoot (Radix)

Biostimulator natural, activator al sistemului radicular
VITAROOT este un produs complet natural
care conține aminoacizi, complexe biologice
și peptide naturale, ideal pentru sistemul
radicular al plantelor cărora le furnizează
macro și micronutrienți, oligopeptide, pentru
o dezvoltare mai bună a rădăcinilor, creșterea
plantelor și accelerarea multiplicării celulare,
precum și îmbunătățirea funcțiilor hormonale.
Protejează plantele împotriva nematozilor.
Recomandat pentru toate tipurile de culturi.

COMPOZIȚIE

w/w

Azot total
Azot organic
Pentaoxid de fosfor (P2O5)
Oxid de potasiu (K2O)
Oligopeptide
Aminoacizi
Materie organică
Densitate
pH

5,2 %
5,2 %
1%
0,6 %
34 %
15 %
40 %
1,14 g / ml
4-5

COMPOZIȚIE

w/w

Azot total
Azot organic
Fosfor
Potasiu
Amino acizi
Oligopeptide
Materie organică
pH
Densitate

2,5 %
2,5 %
0,6 %
0,9 %
6%
18 %
20 %
4-5
1,1 g / ml

Aplicări foliare: 200 - 250 ml / 100 L de apă
Fertirigare: 6 - 8 L / ha

Lichid

VitaGrow (Augment)
Activator organic pentru legarea, creșterea
și dezvoltarea fructelor

Activator organic obținut printr-o formulă nouă, de ultimă
generație a tehnologiei Pevesa Biotech, conceput pentru a stimula
și îmbunătății legarea și creșterea fructelor. Datorită compoziției
sale, acesta activează metabolismul plantelor mai ales la
pre-înflorire, legare și dezvoltarea fructelor, oferind în același timp
o uniformitate și o culoare mai atractivă la maturitatea deplină.
Reduce stresul cauzat de lipsa luminii, apei și a temperaturilor
scăzute. Recomandat tuturor culturilor.
Aplicări foliare: 200 - 250 ml / 100 L de apă
Fertirigare: 6 - 8 L / ha
Lichid

LINIA
BIOACTIV

VitaMare (Siladvance)

Bio-stimulator organic, pentru legarea și creșterea fructelor
Formula nouă, pe bază de aminoacizi, oligopeptide, proteine
și micronutrienți, pentru o creștere mai bună și o dezvoltare
armonioasă a culturii.
Intensifică înflorirea, ajută la legarea și creșterea fructelor. Poate fi
utilizat și pentru stimulare în concentrația recomandată.
Se recomandă tuturor culturilor.
Aplicări foliare: 300 ml / 100 L de apă
Fertirigare: 6 - 8 L / ha

Lichid

COMPOZIȚIE

w/w

Azot total
Azot organic
Extracte vegetale
Fosfor
Potasiu
Oligopeptide
Aminoacizi liberi
Densitate
Ph

3%
3%
5,5 %
0,4 %
0,2 %
20 %
6%
1,1 g / ml
4-6

Promax Vital
(GlymaxPro)

Aminoacizi, obținuți prin procesul de hidroliză
enzimatică a proteinelor.

COMPOZIȚIE

w/w

Aminoacizi liberi:
Azot total
Azot organic
Oligopeptide:
Materie organică:
Carbon total:
pH

25 %
12,8 %
12,8 %
80 %
85 %
49 %
5-6

Biostimulator organic care induce sinteza clorofilei în celule. Foarte
bogat în aminoacizi liberi, cu un nivel ridicat de oligopeptide, crește
capacitatea de apărare a plantelor și ajută la recuperarea acestora
după perioadele de stres biotic și abiotic (pesticide, boli, sol și
climă nefavorabilă) care afectează cultura. Se recomandă aplicarea
produsului de fiecare dată când este nevoie.
Aplicări foliare : 100 - 200 g / 100 L de apă
Fertirigare: 1 - 3 Kg / ha
Lichid

LINIA
VITAFERT

Kaligro (Kalium)

COMPOZIȚIE

Formula nouă, bogată în potasiu organic, microîncapsulat,
recomandat tuturor stadiilor de dezvoltare a fructelor, de la formare
până la coacere.
Îmbunătățește fermitatea, grăbește coacerea și crește conținutul
de zaharuri din fructe (Brix). Crește greutatea fructelor și
îmbunătățește perioada de păstrare după recoltare. Rezultate
deosebite la toate culturile: legume, pomi, viță de vie.

Azot total
Azot organic
Potasiu
Aminoacizi
Oligopeptide
Materie organică
Densitate		
Ph

Potasiu organic microîncapsulat, cu absorbție imediată

Aplicări foliare: 400 ml / 100 L apă
Fertirigare: 5 - 10 L / Ha

w/w
w/w

1,1 %
1,1 %
30,8 %
8,4 %
8,4 %
37,8 %
1,4 g / ml
6-7

Lichid

Vitafert Calcio (Calcis)
Calciu cu amino acizi, obținuți prin hidroliză enzimatică
a proteinelor vegetale.

Fertilizator organic, pe bază de Calciu și amino acizi, recomandat
pentru prevenirea daunelor fiziopatologice cauzate de lipsa
de Calciu - crăpare, gust amar, patarea fructelor. Favorizează
înrădăcinarea, legarea fructelor și pastarea acestora după recoltare.
Se recomandă tuturor tipurilor de culturi.
Aplicări foliare: 250 - 350 ml / 100 L de apă
Fertirigare: 5 - 10 L / ha
Lichid

Vitafert ZiMa
(MicroCap ZnMn)

Zinc cu mangan și amino acizi, obținuți prin hidroliza
enzimatică a proteinelor.
Corector bio pe bază de zinc și mangan microîncapsulat.
Fertilizator pe bază de Zinc și Mangan microîncapsulat care
îmbunătățește fotosinteza, dezvoltarea vegetativă și legarea
fructelor. Ajută plantele pe întreaga perioadă de vegetație și se
recomandă solurilor alcaline, intensiv lucrate, unde microelementele
lipsesc sau nu sunt accesibile plantei.
Aplicări foliare: 400 ml / 100 L de apă
Fertirigare: 5 - 10 L / Ha
Lichid

COMPOZIȚIE

w/v

Azot total
Azot organic
Calciu
Amino acizi liberi
Oligopeptide
Materie organică
Carbohidrați
pH
Densitate

1,5 %
1,5 %
9,2 %
6,9 %
6,9 %
28 %
17 %
4-6
1,15 g / ml

COMPOZIȚIE

w/v

Azot total
Azot organic
Zinc
Mangan
Aminoacizi liberi
Total oligopeptide
pH
Densitate

1,4 %
1,4 %
4,8 %
3,6 %
7,2 %
9%
3-4
1,2 g / ml

LINIA
VITAFERT

VitaCopper

Cupru cu aminoacizi, obținuți prin hidrolizarea
enzimatică a proteinelor vegetale.
Cupru bio încapsulat cu aminoacizi și peptide cu greutate
moleculară mică obținută prin hidrolizarea enzimatică a proteinelor
vegetale pentru apărarea naturală a plantei. Este folosit ca și
corector al deficiențelor deoarece acționează ca un catalizator al
reacțiilor enzimatice pentru plante. Cuprul protejază planta de
atacul fungilor și bacteriilor și actionează la nivelul întregului sistem
imunitar. Se recomandă tuturor tipurilor de culturi.
Aplicări foliare: 10 - 20 ml / 10 L de apă
Fertirigare: 1,5 - 3 L / ha

COMPOZIȚIE

w/w

Aminoacizi liberi
Cupru
Oligopeptide
Materie Organică
Densitate

6%
6%
6%
20 %
1,2 g / ml

Lichid

Atenționări speciale: Produs toxic pentru mediul acvatic. A se evita eliberarea în mediul înconjurător.
A se depozita conform regulilor în vigoare. A nu se lasa la îndemâna copiilor. A nu se folosi în scopuri alimentare.

Actifruit (Fruitset)

COMPOZIȚIE

w/v

Bogat în precursori de molecule funcționale (ATP și ADN) cu
molibden bioîncapsulat, produsul intensifică legarea, ajută
coacerea și mărește greutatea fructelor. Recomandat tuturor
tipurilor de culturi, pentru întreaga perioadă de la înforire până la
recoltarea fructelor.

Azot total
Azot organic
Fosfor
Potasiu
Aminoacizi liberi
Molibden
pH
Densitate

1,8 %
1,8 %
28,4 %
25,7 %
8,1 %
0,01 %
5,1 - 6,9
1,35 g / ml

COMPOZIȚIE

w/w

Aminoacizi
Materie organică
Azot total
Azot organic
Fosfor
Potasiu
Fier
Magneziu
Zinc
Oligozaharide
Polizaharide
Densitate:

6%
50 %
1,2 %
1,2 %
1%
1%
0,05 %
0,05 %
0,05 %
40 %
10 %
1,2g / ml

Biostimulator-intensificator pentru înflorire, legare și
accelerarea creșterii fructelor.

Aplicări foliare: 300 - 500 ml / 100 L de apă
Fertirigare: 5 - 9 L / ha

Lichid

Terragreen (NeoRoot)
Biostimulator organic pentru dezvoltarea
sistemului radicular

Fertilizator organic, pentru aplicări radiculare, ce stimulează
rizogeneza, îmbunătățește calitatea solului, crește conținutul de
humus și activitatea microbiană a solului. Recomandat mai ales
culturilor intensive și solurilor grele, unde accesul plantelor la
nutrienți este limitat. Recomandat tuturor culturilor.
Fertirigare: 5 - 10 L / ha
Lichid

LINIA
BIOCONTROL

VitaProtect
(Neodefence)

Amino acizi, obținuți prin hidroliza enzimatica
a proteinelor cu acizi organici.
Activator prebiotic pentru întărirea sistemului imunitar al
plantei. Bio-stimulator prebiotic bazat pe aminoacizi cu greutate
moleculară mică și oligopeptide, obținut prin hidrolize enzimatice
de proteine vegetale cu biomolecule. Regenerează daunele celulare
provocate de toate tipurile de stres, inclusiv după distrugerile
provocate de atacurile de insecte și activează mecanismele de
auto-aparare ale plantei permițând o recuperarare mai rapidă a
culturii. Este folosit înainte și după situația de stres. Recomandat
pentru toate tipurile de culturi.

COMPOZIȚIE

w/w

Aminoacizi liberi
Bioflavonoide
Acizi organic
Extracte vegetale
pH
Densitate

6%
1%
50 %
5,5 %
3,5 - 4,5
1,1 g / ml

COMPOZIȚIE

w/w

Aminoacozi liberi
Bioflavonoide
Acizi organici
Extracte vegetale
pH
Densitate

6%
1%
50 %
5,5 %
3,5 - 4,5
1,1 g / ml

Aplicări foliare: 0,75 - 1 ml / L
Fertirigare : 1,5 - 2 L / ha
Lichid

VitaCare (Neocon)
Aminoacizi, obținuți prin hidroliza enzimatică a
proteinelor cu acizi organici.

Biostimulator pentru creșterea și dezvoltarea fructelor.
Stimulator bio bazat pe bioflavonoide și extracte vegetale împreună
cu acizi organici cu greutate moleculară mică, emulsifianți. Permite
repararea leziunilor celulare cauzate de stres sau agenți abiotici
externi. Ajută plantele să se dezvolte oferind vigoare și o calitate
mai bună a fructelor. Utilizarea sa este recomandată înainte și după
factorii de risc cum ar fi excesul de umiditate, îngheț și grindină
etc. Pentru toate tipurile de culturi.
Aplicări foliare: 10 ml / 10 L de apă
Fertirigare: 1 - 1,5L / ha

Lichid

Atenționări speciale: Produs toxic pentru mediul acvatic. A se evita eliberarea în mediul înconjurător.
A se depozita conform regulilor în vigoare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se folosi în scopuri alimentare.
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Informațiile din acest catalog se bazează pe datele furnizate de producator și observațiile noastre. Performanța lor în producție depinde de respectarea recomandărilor, de condițiile
și modul de aplicare și nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la rezultate sau eventuale pierderi generate de diferite cauze.

