
ВАЖЛИВА ІННОВАЦІЯ 
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВОДНОГО СТРЕСУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ

В Р О Ж А Й Н І С Т Ь

+ 10 %

THE GREEN YIELD

Краще управляючи своїми водними ресурсами під дією
фітостеринів, натурального рослинного екстракту, Ваша
культура може проявити увесь свій потенціал.

ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

N°A 09517

Механізм дії фітостеринів

Дозволяє Вашій кукурудзі зменшити потребу у воді,  
обмежуючи її евапотранспірацію

Допомагає Вашій культурі стимулювати її кореневу систему  
і таким чином дозволяє їй отримати більший запас води
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  Протокол застосування   Рекомендації щодо використання

Посів Сходи 8/10 листків6/8 листків Цвітіння

Ефект BEST-a спостерігається до збору врожаю

Позакоренева
пульверизація 1л/га

кукурудза BEST-a

 1 Часткове змикання продихів

2 Розвиток кореня

3 Скоростиглість: цвітіння і запліднення

4 Формування качанів + ріст у висоту

5 Рослина залишається зеленою протягом 
 довготривалого часу

6 Розмір качанів та маса тисячі зерен

Гранична стадія
розвитку зернової культури Зрілість Збір врожаю

Для приготування суміші, слід добре стру-
сити ємність з BEST-а і додати препарат
в ємність у дозі 1 л/га. Заповнити водою
для досягнення кінцевого об’єму суміші,
адаптованого відповідно до звичайного
застосування. Забезпечити циркуляцію
суміші для її гомогенізації.

BEST-a вноситься шляхом позакореневого 
обприскування на етапі проходження 
трактора для отримання максимальної
площі листя, тобто від 8 до 10 листків, у
дозі 1 л/га. Продукт дуже легко потрапляє
в рослину, поглинається за 10 хвилин.

  Для використання на ділянках з дефіцитом води.

  Слід дотримуватися протоколу застосування та не 
застосовувати кілька разів.

  ВEST-a не є ані добривом, ані живильною речовиною. 
Застосовується на здорових рослинах, без дефіциту 
азоту, фосфору чи інших дефіцитів, а також на додачу  
до біостимуляторів чи добрив.

  Ніколи не слід змішувати з гербіцидом, цинком, 
марганцем або магнієм.

  Не використовувати на ґрунтах зі значною гідроморф-
ністю в літній період.

  Дотримуватися правильних умов обприскування, тобто 
достатньої вологості, не надмірної температури та 
швидкості вітру менше 19 км/год. В іншому випадку 
рекомендується використовувати зволожувач.

Одноразове застосування із залишковим ефектом
до збору врожаю

Після застосування під час циклу розвитку кукурудзи можна побачити
різні візуальні ефекти
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Продукт підходить для фермерів,
простий у використанні та поводженні

  1 одноразове застосування

  Легка інтеграція в технологічну 
карту.

  Позакореневе обприскування.

  Стійкість протягом усього 
життєвого циклу рослини

  Готовий до  
використання

  Рідкий і нелипкий

  Не створює засмічення 
форсунок

  1 L / ha

  Оптимальна ефективність 
для кукурудзи

  Легко дозувати

  Захисний ковпачок

 Легко наливати

 Приємний запах

  Гнучка ручка

 Легке змішування

 Легко брати в руку

 Легко користуватись

  Нульова токсичність

  Натуральний рослинний 
екстракт

  Нешкідливий для здоров’я

  Нешкідливий для 
навколишнього середовища

ПРОСТО - ПРАКТИЧНО - ВІДПОВІДАЛЬНО - ЕФЕКТИВНО

  1 задача, 
1 рішення

  Продукт, створений під 
конкреткну культуру



ELICIT PLANT — 1 passage de la Croix, Le Châtaignier 
16220 MOULINS-SUR-TARDOIRE — ФРАНЦІЯ 

Жерар де Ля Саль 
Представник заводу в Украïні 

+380 98 375 56 15 — lasallealfagro@gmail.com 

BEST-A®: Регулятор росту рослин, рідина, що містить: 
- Фітостироли - 25 г/л (g/l),
- Поліетиленгліколь - 38 г/л (g/l),
- Естери цукрів - 57,6 г/л (g/l). 

Номер реєстраційного посвідчення : A 09517. 

Власник реєстраційного посвідчення: Елісіт Плант.  
Дозвіл надано для застосування на таких культурах: соя, кукурудза та соняшник, що сприяє стимулюванню розвитку кореневої системи та наземної частини рослин.

Норма застосування: 1 л/га.

Забезпечення сталості Вашого 
врожаю
Кукурудза BEST-a є додатковим 
рішенням для обмеження впливу 
нестачі води та водного стресу на 
посіви, коли зрошення більше не є 
достатнім або коли культура висохла.

Убезпечення Ваших інвестицій
BEST-a змінює фізіологію рослини 
для кращого управління корисними 
запаса-ми та дозволяє убезпечити 
інвестиції, вкладені в удобрювання, 
живлення та зрошення.

Одноразове застосування  
є достатнім
BEST-a навчає рослину регулювати 
споживання води до того, як рослина 
потрапить під вплив стресу, і має 
залишковий вплив на увесь життєвий 
цикл рослини.

Підвищення врожайності
Ефект BEST-a обмежує періоди, 
протягом яких Ваші культури 
піддаються водному стресу, і таким 
чином гарантує кращий урожай.

Одне рішення,  
4 переваги для убезпечення Ваших зусиль

Виріб виготовлено у Франції

Випробування, проведені у полях
з кооперативами

та технічними експертами
Термін зберігання: 24 місяці

Зберігати BEST-а в оригінальній закритій тарі та
зберігати в прохолодному, провітрюваному,

захищеному від морозу місці.

Ваш дистриб’ютор :


