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• Повишава плодородието и качеството на реколтата

• Постига се равномерно хранене и оптимално наедряване на плода

• Бърза корекция при недостиг на бор

• Предотвратява появата на хлороза

• Намалява окапването на листата и плодовете

• Подобрява преминаването на калций между тъканите

• Подобрява устойчивостта на растението по време на стрес

• Активира растежа на меристемни тъкани (корени и кълнове)

• Подобрява клетъчното делене, размножаването и растежа - спомага за

бързото възстановяване на увредените тъкани и органи, което води

до повишаване на добива

• Повишава качеството на реколтата (по-малко деформирани плодове)

Агрономични ползи

Препоръчителни дози:

*Препоръчителните дози са индикативни. За по-голяма прецизност, моля да се обърнете към нашите специалисти.

Производител: FERTINAGRO FRANCE S.A.S

Вносител: СЕМБОДИА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. “Осогово” 86/5, 1303 София, България

Тел.: +359 2 829 4410; Факс: +359 2 829 3889

E-mail: office@sembodja.bg; www.sembodja.bg

Expert en Nutrition Végétale

• По-бързото усвояване и придвижване на бора в растението

• Възстановяване на културите при стрес от абиотичен

характер (студ, суша, градушка)

• Стимулиране на фотосинтезата и плодообразуването

• Цялостното балансирано развитие на културите

• Иновативна формула от хранителни елементи и стимуланти

(Бор + Аминокиселини)

• Течен продукт, бързо и лесно разтворим във вода, позволяващ хомогенно

и равномерно пръскане

• Висока концентрация на водоразвторим бор (12 %), в етаноламинна форма

• Продукт, обогатен със свободни аминокиселини (6.7 %), които са лесно

усвоими за растенията при листно подхранване

• Осигурява допълнителна енергия за растенията непосредствено след

приложение, особено по време на стрес от абиотичен характер

• Обогатен с натурални екстракти, които подобряват проникването

в листата

% w/v

Общ азот (N) 4.8
Органичен азот (N) 4.8
Бор (B) водоразтворим 10.8

%w/v

Свободни аминокиселини 6

pH  7

Лозя От набъбване на пъпките до бране 1 до 2 200 - 300 мл/хл

Маслини Заедно с други препарати 1 до 2 300 - 400 мл/хл

Плодове От напъпване до бране 2 до 3 200 - 300 мл/хл

Градинарски култури При вегетация 2 до 3 150 - 200 мл/хл

Цветя При вегетация 1 до 2 200 - 300 мл/хл

Цвекло Стадий: от 8-ми до 12-ти лист 1 250 - 400мл/дка

Слънчоглед Стадий: от 4-ти до 8-ми лист 1 200 - 300 мл/дка

Люцерна 8 до 12 дни след всяко косене 2 до 4 100 - 300 мл/дка

Да не се смесва със силно алкални про-

дукти, сяра, мед, минерални масла.

Разклатете преди употреба.

Бидони 20л.   Бидони 5л.
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