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• Подобрява структурата на почвата, както и повишава нейната способност да задържа вода.

• Повишава почвеното плодородие и подобрява ефекта от използваните торове (глинесто-хумусен комплекс).

• По-добра наличност и подвижност на хранителните вещества в почвата.

• Намалява блокирането на фосфора при алкални почви.

• По-добра усвояемост на калий при глинести почви.

• Предотвратява появата на хранителни дефицити (хлороза по листата).

• Стимулира растежа на кореновата система и повишава тяхната активност при усвояването на хранителни ве-

щества от почвения разтвор.

• Повишава производителността на културите.

Агрономични ползи

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

• Идеален баланс между хуминови и фулвинови киселини.

• Течен биостимулант, съвместим с всички видове напоителни системи 

и подходящ за всички култури.

• Продукт, извлечен от леонардит, характеризиращ се с високо качество.

• Високо съдържание на азот и калий, жизненоважни елементи за вегетативното развитие и производителността 

на културите.

• Продуктът отговаря на Европейския регламент за биологично земеделие. (EC N°835/2007).

Разклатете преди употреба. 

Да не се смесва с киселинни продукти.

Бидони от 20 л.   Бидони от 5 л

Състав
Хуминовите и фулвиновите киселини позволяват: 

•  Бързо образуване на стабилни органометални ком-

плекси и олигоелементи.

• Силна пропускливост на клетъчните мембрани, което

улеснява усвояването на хр. вещества.

• Оптимално усвояване на фосфор и калий, независимо

от типа на почвата.

• Повишаване на активността на почвената микро-

флора и увеличаване на катионния обменен капацитет

на почвата.

Азот общо (N) 37

Органичен азот (N) 37

Калиев оксид (K2O) 74

Общо хуминови екстракти 310

от които хуминови киселини 124

от които фулвинови киселини 186

Препоръчителни дози според културата*

*Препоръчителните дози са индикативни. За по-голяма прецизност, моля обърнете се към агрономическия отдел на «Сембодиа България»

Зеленчукови култури
8 - 10 л/дка

Листно пръскане: 100 до 150 мл. на 100 л. вода
3 до 5 пръскания
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