Ние от АГРЕДО сме много развълнувани от възможността
да продължим растежа си и през този сезон с още по-силен
екип. Портфолиото от Биостимулатори продължава да
се развива. Новата селекция на МОМОНТ както в пшеница
така и в ечемик и категоричната подкрепа на KWS ни дава
възможност за още по-силно развитие.
Добре дошли в АГРЕДО, началото на вашата промяна с активни решения!
ДИМИТЪР ПЕТКОВ

БИОСТИМУЛАТОРИ
През последните години в областта на храненето на растенията навлизат нови продукти,
които се наричат биостимулатори. Те не са класически торове, а иновативна група продукти,
които подпомагат храненето на растенията през полезни ефекти в самите растения и/или в
пространството в непосредствена близост до корените (ризосферата). По изходни суровини
и начин на производство се делят на няколко групи: протеинови хидролизати, хуминови и фулвокиселини, екстракти от водорасли, микробиални продукти и др.
Биостимулаторите съдържат значителна палитра от вещества с биологична активност –
свободни аминокиселини, фитохормони, въглехидрати, витамини, органични киселини и др. Наред със тях в съставите на много продукти са включени необходими на растенията микро- и
макроелементи, разширяващи спектъра на полезното им действие.
Биостимулаторите могат да повишат достъпността на минералните елементи в почвата
и да увеличат тяхното поглъщане и асимилация в растенията. Тези продукти могат да активират и усилят естествените защитни механизми на растенията, в резултат на които
те по-лесно преодоляват неблагоприятни стресови въздействия. Не на последно място, Биостимулаторите могат да подобрят различни качествени показатели на растениевъдната
продукция (цвят, еластичност, изравненост на плодовете, съдържание на полезни хранителни
вещества и др.).
Използването на биостимулатори в съвременното земеделие постоянно нараства. Това, от
една страна, се дължи на доказаните им в производството полезни качества, а, от друга, на
приемливата им цена, както и на възможността за съчетано приложение с други земеделски
продукти. Необходимо е да се подчертае, че успешното използване на тези иновативни продукти зависи не само от потенциалните им полезни качества, но и от стриктното спазване
на специфичните препоръки за тяхното приложение - подходяща фенофаза, точната доза на
внасяне, прецизност на обработката, подходящи климатични условия и др.
Проф. д-р АНДОН ВАСИЛЕВ

KWS Momont

ГРУПА НАТУРАМИН

СВОБОДНИ АМИНОКИСЕЛИНИ

Аминокиселините са от съществено значение за храненето и развитието на всеки жив
организъм. Те определят нормалното протичане на физиологичните процеси при растенията. Аминокиселините съществуват в 2 изомерни форми.
Най-качествените биостимулатори съдържат САМО L-свободни аминокиселини. Тази
форма се усвоява най-пълно от клетките на растенията.
Продуктите от фамилията НАТУРАМИН съдържат САМО L-свободни аминокиселини.
Те са основни структурни звена за образуване на протеини, ензими, фитохормони и са
изходен материал за синтеза на основни и важни за растенията вещества. Тези продукти стимулират развитието на културите и им помагат да превъзмогнат стреса.
НАТУРАМИН съдържа спектър от аминокиселини, с които влияе в различните фази от
развитието на растенията. Аминокиселините имат своята важна роля в една или повече фази:
Поникване на семената
(кълняемост)
Развитие на кореновата система
Катализиране на синтеза
на хормони за бърз растеж
Транспортиране на азот
Производство на хлорофил
Регулиране на устицата
Образуване на лигнини
Опазва от засоляване и засушаване
Толерантност към високи
и ниски температури

Аргинин
Триптофан
Аспаргинова киселина
Серин, Глутамин, Глицин, Аргинин, Аланин, Лизин
Серин, Глутамин
Фениланин
Пролин, Серин, Изолевацин, Тирозин, Таурин,
Треснин, Валин
Серин, Пролин

Покълване на полени, опрашване

Серин, Пролин, Глутамин, Изолевцин, Тирозин.

Синтез на хормони, определящи
цвета на плодовете

Аргинин

Зреене на плодовете
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Глутамин, Валин, Тироизин, Лизин,
Аспаргинова киселина

Хистидин

Растенията рядко се развиват в оптимални условия и често са подложени на абиотичен
(засушаване, преовлажняване, големи температурни амплитуди, градушки, засоляване
- Ph на почвата и др.) и биотичен (неподходящи почвени обработки, дълбочина на сеитбата, растително-защитни мероприятия, повреди от болести и неприятели и др.)
стрес.
Аминокиселините подкрепят растенията в преодоляването на всички неблагоприятни
условия и фактори по време на тяхното развитие. Всички биостимулатори от фамилията НАТУРАМИН съдържат само L свободни аминокиселини и са комбинирани в оптимално
съотношения, осигуряващо максимално положително въздействие върху посевите.
Всяка аминокиселина има различен начин на действие в растенията: важно е използването на продукти с балансирана и постоянна аминограма.
СЕРИН

Регулира водния баланс и влияе на температурния стрес. Той е прекурсор на, и е
в основата на важните осмопротектори, извести като Глицин - Бетаин.

ПРОЛИН

Подобрява фертилността на полена и заздравяването на клетъчните стени.
Защитава клетъчната мембрана и протеините от високи концентрации на
неорганични йони (засоляване), воден стрес и стреса от високи температури.
Предотвратява денатурацията (разграждането) на белтъчините.

АРГИНИН Участва в развитието на кореновата система и образуването на хлорофилните молекули. Има важна роля по време на цъфтеж и формирането на зърното и
залагането на плодовете.
ГЛУТАМИНОВА КИСЕЛИНА Ускорява транспорта на азота в растенията. Много добър
хелатиращ агент. Влияе върху развитието на меристемните тъкани и хлорофила, повишава стресовата устойчивост на растенията.
ГЛИЦИН

Основен метаболит за образуване на хлорофил и засилване на фотосинтезата.

ФЕНИЛАЛАНИН Участва в синтезата Лигнин и повишава устойчивостта на полягане,
влияе в натрупването на антоциани.
АЛАНИН

Регулира физиологични процеси,които повишават съдържанието на хлорофил в
растенията.

АСПАРГИНОВА КИСЕЛИНА Улеснява усвояването на азота от растенията. Стимулира
кълняемостта. Базова аминокиселина, участваща в синтеза на други важни
аминокиселини.
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НАТУРАМИН-WSP
Фармацевтичен клас аминокиселини.
Подобряване на вегетативните процеси в периоди на най-усилено развитие на
културата, с цел постигане възможно най-висока производителност.
Подпомага културите да превъзмогнат стреса, предизвикан от
фитотоксичност, воден дисбаланс, неприятели, екстремни температури и
болести
НАТУРАМИН - WSP стимулира хармоничния
растеж на растенията. Taka те преодоляват влиянието на неблагоприятни условия, с
цел постигане на оптимални добиви.
Препоръчва се когато растенията изискват по-голямо потребление на енергия и
в моменти, когато културите се намират
в неблагоприятни условия (презасаждане,
високи или ниски температури, градушка,
вятър, излишък или недостиг на вода, засоляване, фитотоксичност и т.н.).
Защитни действия срещу стреса.
 Тази уникална формула, богата на Серин и
Пролин защитава растенията от вредното въздействие на високи, ниски температури, солеви и воден стрес.
Ефекти върху фотосинтезата.
 Глицин, Аланин и Глутаминова киселина, са
основни метаболити за образуване на хлорофил в растителната тъкан. Те повишават нивото на хлорофил като засилват
фотосинтезата и в резултат на това се
получават по-здрави растения и по-високи добиви.
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Опрашване, растеж и образуване на плодовете.
 L-Пролин и Глутаминова киселина са основни в процеса на опрашване. Валин, Изолевцин и Левцин са тясно свързани с процесите на узряване на плода.
Фитохормонален и метаболитен ефект.
 НАТУРАМИН - WSP стимулира образуването на Ауксини, повишава ефективността на кореновата система, подобрява растежа и цъфтежа на растенията.
 НАТУРАМИН - WSP стимулира образуването на ензими и синтеза на основните
протеини за правилна физиология и развитие на културите.
Баланс на почвената флора.
 Биологично активните съставки на НАТУРАМИН - WSP съдържат азотни форми,
позволяващи микробната флора на земната повърхност да се поддържа в равновесие.

МОЩНА ФОРМУЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ ФИЗИОЛОГИЧНАТА АКТИВНОСТ НА РАСТЕНИЯТА
НАТУРАМИН - WSP е най-богатият на свободни аминокиселини продукт на пазара
(80%), отличаващ
се с високо съдържание на Серин, Пролин, Глицин-Бетаин, основна
%
защита на растенията при термичен и воден стрес.
16,00

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Asp

GLU SER GLY His

ARG Thr

ALA PRO

Tyr

Val

Met

I le

leu

Phe

lys

Cys

Аминокиселини

Дози и приложение
Пшеница, рапица, нахут и бобови
(листно)

2–3 третирания по време на вегетация
20–30 г/дка

Царевица, слънчоглед (листно)

2–3 третирания по време на вегетация
30 г/дка

Зеленчуци, лозя,
овощни култури – листно

3–5 третирания по време на вегетация
50–100 г/дка

почвено

300–500 г/дка. Прилага се 2-3 пъти

Етерично-маслени

2–3 третирания по време на
вегетация 50 г/дка

Ягодоплодни

2–3 третирания по време на
вегетация 50 г/дка

Биоземеделие: съгласно Държавни биологични стандарти
USDA-NOP; JAS; Регламент (ЕО) N° 834/2007 и 889/2008;
Контрол ECOCERT SAF - 32600. Контрол СААЕ.

INSUMO CERTIFICADO
No Certificado: NVT-01
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НАТУРАМИН ПЛЮС
Фармацевтичен клас аминокиселини
Висока концентрация на основни
аминокиселини
Високо съдържание на микроелементи
НАТУРАМИН – ПЛЮС е продукт,
който има стимулиращ ефект
върху растението по време на
фазите на активен растеж и
цъфтеж. Формулата му съдържа
перфектен баланс между свободни
аминокиселини и олигопептиди.
Този продукт е обогатен с важни
микроелементи.
НАТУРАМИН – ПЛЮС стимулира
растенията особено в стресови
ситуации, които могат да повлияят неблагоприятно върху
развитието им като: коренова
асфиксия, засушавания, градушка,
фитотоксичност причинена от
пестициди и др. Културите реагират особено добре при листно
приложение, въпреки че може да се
използва и чрез капково напояване.
НАТУРАМИН – ПЛЮС е обогатен
с микроелементи, които са хелатирани от глюконова киселина,
която е основен кофактор за максималната им ефективност.
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СИЛА ЗА РАСТЕНИЯТА

Гарантирано съдържание
Свободни аминокиселини

40,0 % w/v 400 г/л

Азот (N)

7,5 % w/v

75 г/л

Желязо (Fe)

1,25 % w/v

12 г/л

Манган (Mn)

0,75 % w/v

7,5 г/л

Бор (B)

0,13 % w/v

1,3 г/л

Мед (Cu)

0,12 % w/v

1,2 г/л

Цинк (Zn)

0,25 % w/v

2,5 г/л

Молибден (Mo)

0,05 % w/v

0,5 г/л

Дози и приложение

Пшеница, ечемик,
царевица (листно)
Люцерна
(листно)

2–3 третирания
0,1-0,15 л/дка
след втори откос:
0,2 – 0,25 л/100л
вода

Зеленчуци, лозя,
овощни култури
(листно) почвено

2–3 третирания 0,20,25 л/100л вода
1,0–1,5 л/дка.
Прилага се 2-3 пъти.

Етерично-маслени

2–3 третирания по
време на вегетация
0,2 л/дка

НАТУРАМИН - Ca/B
Мощен метаболитен активатор
с Калций и Бор

КАЧЕСТВО И ТРАЙНОСТ

Високо ефективен коректор на Ca-недостиг

НАТУРАМИН-Ca/B се възползва от химичните и биологични
свойства на аминокиселините,
за да се подобри усвояването
на Калций и Бор от културата.
Аминокиселините, които продуктът съдържа са в комплекс с
Калций, така че веднъж приложен те лесно го запазват в усвоимa форма.
НАТУРАМИН-Ca/B съчетава
метаболитни активатори с
Калций и Бор за подобряване на
качеството и съхранението на
продукцията.
Контролира липсата или небалансираното приемане на Калций, което причинява:






Върхово гниене при краставици, пипер и домати.
Изсъхване на върховете
при марули.
Разпукване на плодовете.
Горчиви петна по ябълката.
Изсъхване на младите листа при ягоди.

Гарантирано съдържание
Свободни
аминокиселини

6,5 % w/v

65 г/л

Калций (CaO)

13,0 % w/v

130 г/л

Бор (B)

0,26 % w/v

2,6 г/л

Общо азот (N)

8,0 % w/v

80 г/л

Дози и приложение

При зеленчуци, житни и овощни култури
приложенията започват след образуване
на плодовете или формирането на
репродуктивните органи
Маслодайна
рапица (листно)

Овощни, лозя,
зеленчуци (листно)
почвено

0,1-0,2 л/дка преди
цъфтеж, в начало
на стрелкуване и
второ приложение
при образуване на
съцветията.
0,25-0,35 л/100л вода, 2-3
третирания .
1 л/дкa
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НАТУРФРУТ – ОРГАНИЧЕН
Натурфрут Oрганичен Калий е специален продукт с висока концентрация на органичен
Калий. Бързо се асимилира, транспортира и осигурява Калий и органични киселини в растението с максимална ефективност и води до пряко увеличение на добива. Продуктът
е с pH 7 и не съдържа неорганични соли като карбонати, сулфати, тиосулфат, нитрати,
хлориди, фосфати, ...
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Органичните киселини в Натурфрут
К са с ниско молекулно тегло. Участват в основните физиологични процеси като дишане, фотосинтеза и
усвояване на хранителни вещества.
Влияят пряко на добива и качеството
на културите.



Органичните киселини, съдържащи
се в Натурфрут К, имат пряк ефект
върху метаболизма и транслокацията
на фотосинтатите в критични фенологични етапи.



Органичните молекули в Натурфрут
К имат филмообразуващ ефект, който подобрява не само усвояването
на продукта, но и усвояването на останалите продукти, които влизат в
сместа.



Органичните вещества, съдържащи
се в Натурфрут К , са съставени от
карбоксилни и карбоалкохолни групи,
които се включват директно в цикъла
на Кребс. По този начин, освен високоефективен органичен Калий той е и
директен източник на енергия за растенията.



Калият е основен хранителен елемент за растенията и се счита за
втори по-важност след азота.



Калият при фотосинтезата регулира
отварянето и затварянето на стомата(устицата) и следователно регулира усвояването на CO₂.



Калият задейства активирането на
ензимите и е от съществено значение
за производството на аденозин трифосфат (АТФ е важен енергиен източник).



Калият играе основна роля в регулирането на водата в растенията. Той
влияе, както на поемането на вода
през корените, така и на отделянето
и през стомата.



Калият подобрява устойчивостта на
суша на растенията.



Калият е от съществено значение в
целия процес от синтеза на протеини. При синтеза на нишесте ензимът
отговорен за процеса се активира от
Калий.



Калият активира ензими свързани с
растежа в растенията.

KАЛИЙ
ОСИГУРЯВА КАЛИЙ И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ С МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРЕДИМСТВА

ПОЛЗИ

 Натурфрут К е с неутрално pH и не алкализира
работния разтвор.

 Натурфрут К Висока съвместимост с други
агрохимикали.

 Натурфрут К Нисък риск от фитотоксичност.
 Натурфрут К Лесно усвояване и
транспортиране.

 Натурфрут К Ефективен при транслокация и
асимилация на хранителни вещества

 Натурфрут К Фактът, че не съдържа азот,

позволява използването му в последната
фаза на растеж и узряване на плодове и
зеленчуци, без да се отразява отрицателно
след прибирането на реколтата върху нейното
качество.

 Натурфрут К увеличава пластичността при
засушаване и контролира скоростта на
фотосинтеза.

 Натурфрут К е от съществено значение за
образуването на протеин и масло.

 Натурфрут К подобрява и ускорява

формирането и мобилизирането на захари в
плодовете.

 Натурфрут К увеличава съдържанието на сухо
вещество в плодове, зърна, стъбла, листа и
грудки.

 Натурфрут К осигурява твърдост,

консистенция, аромат и цвят на плодовете
и листата, повишавайки качеството на
реколтата.

 Натурфрут К предотвратява неравномерното

узряване и получава по-добро изхранване на
плодовете.

Гарантирано съдържание
Калий (К2О)
водоразтворим

380 гр/л

Органични киселини

574 гр/л

Дози и приложение
При слънчоглед, рапица и
житни се препоръчва в доза:

0.08–0.1 л/дка.

Овощни култури
Листно:
Почвено с капково напояване:

0.25–0.3 л/100л вода
3–4 л/дка.

Зеленчукови и декоративни
листно
Почвено с капково напояване)

0.2–0.3 л/100л вода;
2–3 л/дка.
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ФИТОХОРМОНИ
В растенията съществува строга ерархия и съгласуваност в протичането на всички процеси от покълване до узряване. Kонтролирът на протичащите физиологични процеси се
осъществява чрез растителните хормони (фитохормоните). В различните фази на развитието си растенията имат повишена или понижена нужда от определени фитохормони.
Основните групи фитохормони, които активират растежа и стимулират развитието на
растенията, са ауксини, гиберелини и цитокинини, докато абсцисиновата киселина и етилена имат обратно действие.
Ауксини: Синтезитат се основно в младите листа и бързо се предвижват базипетално към корена на растенията. Участват в изграждането на здрава и ефективна
коренова система.

Гибералини: Стимулират разтежа и контролират мобилизирането на резервните
вещества в плодовете и семената.

Цитокинини: Ускоряват деленето на клетката ускоряват и контролират важни
процеси в органогенеза, цъфтеж и опрашване.
Неумелата човешка намеса по време на растежа с неподходящи биостимулатори може да
доведе до забавяне, ранно форсиране или най - общо казано объркване на растенията с насочване на тяхната енергия в неправилна посока в неподходящо време.


Вътрешната конкуренция между земеделците, както и конкуренцията между държави и
райони производителки налага все по прецизно и професионално отношение към отглеждането на всичи земеделски култури. Правилното използване на богати на фитохормони
продукти точната фаза и доза е един от основните фактори на успеха в земеделието.
Естествените фитохормони получени след прецизно извличане от водорасли Ascophyllum
nodosum активно влияят върху основни физиологични процеси в растенията.
АБИОТОЧЕН СТРЕС

БИОСТИМУЛАТОРИ

екстракт от водорасли
фитохормони
H

R
O
N Ca C
OH
H
H

протеини
аминокиселини
ψ
Na +
Zn2+
Cd3+
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почвени
микроорганизми
хуминова и
фулвокиселини

ПЛЕНИФЛОР
ПЛЕНИФЛОР съдържа естествени цитокинини, алгининова киселина, манитол, малки количества
микроелементи, полизахариди и
витамини, висококачествен извлек от водорасли.
ПЛЕНИФЛОР съчетава цитокинини с Бор и Молибден за по-добър
цъфтеж и плодообразуване. Неговата формула позволява отлична
усвояемост от растението, при
листно и кореново приложение.
ПЛЕНИФЛОР подобрява усвояването на основните хранителни
вещества по време на цъфтеж и
плодообразуване и играе ролята
на мощен биостимулатор.






Стимулиране на физиологичните процеси на маслодайните култури по време
на цъфтеж за получаване на
по-високи добиви.
Биостимулаторите със съдържание на цитокинини
стимулират деленето на
клетките и увеличават фертилността на растенията.
Предназначен за всички култури, които са чувствителни на Бор и Молибден

СТИМУЛИРА ЦЪФТЕЖА И ПЛОДООБРАЗУВАНЕТО

Гарантирано съдържание
Разтворим екстракт от водорасли
Бор (B)
Молибден (Mo)

11,7% w/v

117 г/л

1,3% w/v

13 г/л

Дози и приложение
Прилага се при маслодайни, зеленчукови, овощни,
цветя, тютюн. Листно приложение – когато има
достатъчно листна маса за усвояване на продукта.
Маслодайни

0,05–0,1 л/дка след фаза
4–6 лист и преди цъфтеж

Овощни култури

0,2–0,3 л/100 л вода преди
цъфтеж и при образуване
на плода

Зеленчукови и
декоративни (листно)
Почвено
(капково напояване)
Етерично-маслени

0,15–0,2 л/100л вода;
0,15–0,2 л/дка.
преди цъфтеж 100 мл/дка
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РАЙСА МИКС

РАЙСА МИКС

Високо съдържание на ауксини
Стимулира кълняемостта
		
Подобрява развитието на корена
			
Бърз и балансиран растеж

Здрав, ефективен корен
Осмопротекторни агенти
Бързо усвояване на
хранителни вещества
Естествени фитохормони

РАЙСА МИКС е уникален висококачествен извлек от водорасли на ауксини и
фитохормони, комбиниран със свободни
аминокиселини и микроелементи.
РАЙСА МИКС има много балансирана
аминограма с преобладаване на важни
аминокиселини като Серин и Пролин,
които помагат за преодоляване на
стреса след презасаждане. Наличието на
значителни количества Аргинин действа стимулиращо за развитието на кореновата система.
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РАЙСА МИКС действа като биостимулатор на кореновата система, и е особено
полезен, както за развитието на корените, така и за увеличаване количеството на усвоените хранителни вещества.
РАЙСА МИКС съдържа пълен набор естествени фитохормони – ауксини, гиберелини, цитокинини, бетаини; осмопротекторни агенти, олигопептиди, полиамиди и витамини.

ВКОРЕНИТЕЛ
Гарантирано съдържание
Разтворим екстракт от водорасли
Свободни аминокиселини

14,16 % w/v

142 г/л

Общо азот (N)

2,27 % w/v

22,7 г/л

Бор (B)

0,24 % w/v

2,4 г/л

Мед (Cu)

0,12 % w/v

1,2 г/л

Желязо (Fe)

1,30 % w/v

13 г/л

Манган (Mn)

2,27 % w/v

22,7 г/л

Молибден(Mo)
Цинк (Zn)

0,024 % w/v 0, 2 г/л
0,24 % w/v

2,4 г/л

с Райса Микс

нетретирано

Дози и приложение
Tретиране на семената
царевица и пшеница
слънчоглед
рапица, нахут, грах
Листно приложение
Рапица, пшеница, царевица, слънчоглед и
люцерна, етерично-маслени
След презасаждане
Зеленчукови култури, ягоди, и
декоративни растения
Нови насаждения

Трайни насаждения

150 мл/100кг семена.
400 мл/100кг. семена.
200 мл/100кг семена.
40-75мл/дка

300-400 мл/дка при първите поливания
след презасаждане
4-5 пъти от първото поливане нататък,
след засаждане, през интервал от две
седмици, приблизително 400 мл/дка
2-3 пъти в началото на всеки
вегетативен цикъл, около 500 мл/дка

Биологично земеделие: одобрен за употреба
съгласно Регламент (ЕО) N° 834/2007 и 889/2008;
Контрол ECOCERT SAF - 32600.
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НАТУРФОС – Zn/Mn
НАТУРФОС-Zn/Mn лесно се абсорбира от растенията, независимо от метода на приложение, със
забележителен възходящ и низходящ системен ефект.
НАТУРФОС-Zn/Mn използва този
системен ефект и коригира цинковия и манганов дефицит при културите, където се използва.
Прилагането му се препоръчва при
култури, чувствителни към недостиг на тези микроелементи и при
почвени условия, които блокират
тяхното усвояване.
Фосфора участва в метаболизма
на растението, подобрява здравословното му състояние и играе
важна роля в синтеза и натрупването на въглехидрати, плодообразуването и зрелостта.
Препоръки:
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Царевицата е силно чувствителна при липса на Цинк
и най-подходящата фаза за
приложение е 4–6 лист



Може да се прилага листно или чрез напояване при
овощни, зеленчуци, декоративни, ягоди и лозя.



Трябва да се прилага най-вече в етапите на интензивно
развитие на културите.

КЛЮЧ КЪМ ЕДНО ДОБРО НАЧАЛО

Гарантирано съдържание
Фосфор (P2O5)

20,7 % w/v

207 г/л

Азот (N)

8,2 % w/v

82 г/л

Цинк (Zn)

6,9 % w/v

69 г/л

Манган (Mn)

4,1 % w/v

41 г/л

Дози и приложение

Царевица (листно)
Житни култури
Овощни, лозя
и зеленчуци: листно
почвено

0,1 – 0,15 л/дка, във фаза
4-6 лист
0,3 до 0,35 л/100 л вода –
2–3 третирания
0,5 до 2 л/дка, разделено
на няколко приложения

НАТУРФОС – Mg
НАТУРФОС-Mg стимулира естествените защитни механизми
на растенията.
НАТУРФОС-Mg стимулира процеса на фотосинтеза, води до общо
укрепване, жизненост, вегетативен растеж, цъфтеж и плододаване. Азотът подпомага развитието на растенията, Магнезият
подобрява усвояването на CO2,
абсорбцията на Фосфор и синтеза
на въглехидрати.
Независимо от формата на приложение НАТУРФОС-Mg се усвоява
лесно от растенията и има забележителен низходящ и възходящ
системен ефект.
Растенията използват свойствата на фосфитните йони да подобряват усвояването на хранителни вещества и стимулират
образуването на фитоалексини в
растенията.
Фитоалексините имат изразено
фунгицидно действие, те се образуват в тъканите на растенията като отговор на вирусни или
гъбни инфекции, на механични или
химични повреди. Фитоалексините имат системно действие и засилват естествената защита на
растенията.

ЕСТЕСТВЕНА ЗАЩИТА И КАЧЕСТВО

Гарантирано съдържание
Фосфор (P2O5)

56,0 % w/v

560 г/л

Магнезий (MgO)

14,0 % w/v

140 г/л

Азот (N) уреа

5,6 % w/v

56 г/л

Дози и приложение

Житни
култури
Зеленчуци
и ягоди: почвено
листно
Семкови овощни
почвено
листно
Лозя
почвено
листно

0,1 – 0,15 л/дка
от 15 дни след разсаждане до
един месец преди прибиране
на реколтата 0,7-0,8 л/дка
0,25-0,30 л/100 л вода няколко приложения
0,6 – 0,8 л/дка
0,15 – 0,25 л/100 л вода
от начало на прорастване до
затваряне на чепката
0,6 – 0,8 л/дка
0,15 – 0,25 л/100 л вода
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СПРЕЙФИКС
Спрейфикс придава на работния
разтвор оптимизирани свойства на
разпределяне, задържане и фиксиране
на активните вещества върху
повърхността на растенията.

ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПРЪСКВАНЕ

Аджувант

Увеличава количеството на активното вещество в растението.

Ключов фактор за повишаване ефективността на контактни, проникващи и системни продукти. Намалява UV-разграждането.

Гарантирано съдържание

Фиксатор

Повишава устойчивостта на измиване на
активното вещество.

Спрейфикс увеличава повърхността на равновесен контакт.

Прилага се в доза 100 мл/дка
в 80-100л работен разтвор.
Дозата може да се увеличи до
0,2% концентрация. Прилага се в
резервоарна смес с продукти за
растителна защита

Анти-дрейф

Хомогенизира размерът на капчиците, намалява отвяването.
СПРЕЙФИКС силно подтиска разпенването на
разтвора.
СПРЕЙФИКС намалява повърхностното напрежение при листно третиране.
СПРЕЙФИКС може да се използва с различни видове пръскачки включително и тези за малообемно
пръскане. Неговите характеристики позволяват
намаляване на обема на водата, която ще се използва.

борово масло

Дози и приложение

Начин на употреба:
Напълнете резервоара на
пръскачката до средата,
добавете СПРЕЙФИКС при
включена бъркалка. След
това добавете продукта,
който трябва да се приложи и
изпълнете пръскането съгласно
указанията за използване на
продукта.

Биологично земеделие: одобрен за употреба
съгласно Държавни биологични стандарти USDA-NOP;
Регламент (ЕО) N° 834/2007 и 889/2008; Контрол
ECOCERT SAF - 32600. Контрол СААЕ, Контрол INTER ECO.
INSUMO CERTIFICADO
No Certificado: NVT-01
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СЕМЕНА
ПОРТИЧИО
ЗИМНА ПШЕНИЦА

ново в
нашата
листа

Много ранна осилеста пшеница, с много висок
добивен потенциал, притежава много добра
толерантност на болести. С ранно изкласяване и узряване.

KWS ФИЛАНТЕ
ЕЧЕМИК

ново в
нашата
листа

Нов 6-редов ран зимен ечемик, с висок добивен потенциал, с отлична толерантност към
основните заболявания и толерантност към
мозайка Y1.
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KWS ЛАЗУЛИ
ЗИМНА ПШЕНИЦА

ЗИМНА ПШЕНИЦА

KWS ЛАЗУЛИ е ранна осилеста зимна пшеница със силно братене. Слабо
чувствителна на ниски температури, слабо чувствителна на полягане.
Толерантна към Хлортолурон
(Chlortoluron).

СТРОМБОЛИ е безосилеста зимна
пшеница средно ранна във фаза вретенене с ранно изкласяване, в пълна
зрялост е средно ранна до ранна.
слабо чувствителна на ниски температури. Mного слабо чувствителна на полягане, висок коефициент на братимост.

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и първата на
октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ
ПОСЕВИ

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Началото
на Октомври. Посевната норма е мин. 350
кълняеми семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПРЕДИМСТВА: Висок хектолитър, средно съдържание на протеин, висока маса на
1000 семена, и ниско P/L (0,7).
ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница с висок добивен потенциал, добро специфично тегло
и ниско P / L. Притежава подходящи за условията в България характеристики (фертилен клас и висока маса на 1000 семена).
УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: слаба чувствителност към мана и жълта ръжда, ниско
чувствителна към Септориоза (Septoriosa
spp.) и толерантна към Фузариум (Fusarium
spp.).
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СТРОМБОЛИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПРЕДИМСТВА: Много висок хектолитър
(77-80), Висока маса на 1000 семена (43/47),
брой семена на клас 50/55, ниско P/L (0,6), добро W (180).
УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ:
Слаба чувствителност към кафява ръжда,
мана и Септориоза (Septoriosa spp.)
Много слаба чувствителност на жълта
ръжда, толерантна към Фузариум (Fusarium
spp.).

СИЛВЕРИО
ЗИМНА ПШЕНИЦА

БАСМАТИ
ЗИМНА ПШЕНИЦА

СИЛВЕРИО е ранна осилеста зимна
пшеница с висока абсолютна маса и
реални предимства при динамични
климатични условия. Слабо чувствителна на ниски температури,
слабо чувствителна на полягане и
със силно братене. Толерантна към
Хлортолурон (Chlortoluron).

БАСМАТИ е осилест сорт мека пшеница, средно ран във фаза вретенене и пълна зрялост.
БАСМАТИ е изключително устойчив
на полягане, с плътни и изравнени
класове. Слабо чувствителен на
ниски температури и много висока
степен на братимост.

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и първата на
октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ
ПОСЕВИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПРЕДИМСТВА: Високо съдържание на протеин, висока маса на 1000 семена.
ПРЕДИМСТВА: Пшеница с висок добивен
и качествен потенциал. Притежава комплексна пластичност към различни почвено-климатични условия.

ЗАСЯВАНЕ: Последната седмица на септември
и началото на октомври. Посевната норма е
норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. ЗА
СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ
УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: БАСМАТИ е с
висока толерантност на кафява и жълта
ръжда, брашнеста мана и с много добра толерантност към Септориоза (Septoria spp.)
и Фузариум (Fusarium spp.).
ПРЕДИМСТВА: Пшеница с много висок здравен статус и отличен добивен потенциал

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Слаба чувстХЕРБИЦИДИ: БАСМАТИ е чувствителен
вителност към мана и кафява ръжда, слабо
към Хлортолурон (Chlortoluron)
чувствителна към Септориоза (Septoriosa
spp.) и толерантна към Фузариум (Fusarium
spp.).

19

СОЛЕХИО
ЗИМНА ПШЕНИЦА

ЗИМНА ПШЕНИЦА

СОЛЕХИО е нисък осилест сорт мека
зимна пшеница, слабо чувствителен
на полягане, с ранно вретенене и узряване.

ФОРКАЛИ е ранна осилеста зимна пшеница. Изключителна хлебна
пшеница с удивителни качествени
показатели
Толерантна към Хлортолурон
(Chlortoluron).

СОЛЕХИО отлично комбинира добри качествени показатели с изключително висок
добивен потенциал.
Слаба чувствителност на болести.
Много добър хектолитър високо съдържание на протеин, със средно P/L (0.9)

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и първата на ок¬томври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ
ПОСЕВИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и първата на
октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ
ПОСЕВИ
ХЕРБИЦИДИ: Толерантен към Хлортолурон
(Chlortoluron).
ФУНГИЦИДИ: СОЛЕХИО притежава много
добра толерантност на болести. Въпреки
това ние ви препоръчваме да следите внимателно посева за развитие на болести.
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ФОРКАЛИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Много високо хектолитрово тегло (78–81), много високо съдържание на протеин (14–15%),
ниско P/L (0,6–0,8), средно до ви¬сока маса
на 1000 семена
ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница, много високо съдържание на протеин, което може да се
повиши с подходящо азотно торене.
УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много слаба
чувствителност към кафява ръжда, слаба
чувствителност към жълта ръжда, мана и
Септориоза (Septoriosa spp.), ниска чувствителност на Фузариум (Fusarium spp.)

ЕКЗОТИК
ЗИМНА ПШЕНИЦА

КАЛИСОЛ
ЗИМНА ПШЕНИЦА

Нисък сорт ранна зимна осилеста
Безосилеста пшеница, средно ранна
пшеница. Отлични резултати при
във фаза вретенене, с ранно изкларазлични почвено-климатични усло- сяване и жътва.
вия.
Характерно за него е силното братене, висок хектолитър, едро зърно, отлично съдържание на протеин и високо W. Особено
внимание към Кафява ръжда и Септориоза.

Отличава се сдобро съдържание на протеин, слабо чувствителна на ниски температури , слабо чувствителна на полягане. Толерантна към Хлортолурон (Chlortoluron).

ФЕНОМЕН

МОДЕРН

ЗИМНА ПШЕНИЦА

ЗИМНА ПШЕНИЦА

Средно-късна осилеста зимна пшеница, със средно ранно изкласяване.

Среднаранна осилеста зимна пшеницасъс силно братене.

Много слабо чувствителна на ниски температури и на полягане. Висок хектолитър,
високо съдържание на протеин, много добро W, висока маса на 1000 семена.

Слабо чувствителна на ниски температури и на полягане. Висок хектолитър, средно съдържание на протеин, висока маса на
1000 семена, добро W и ниско P/L.
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ФЪНКИ
ЕЧЕМИК

ТВЪРДА ПШЕНИЦА

ФЪНКИ е 6-редов средно ран
зимен ечемик. Слабо чувствителен
на ниски температури, устойчив
на полягане и толерантен на
мозайка Y1.

АУГУСТО е средно ран осилест
сорт твърда пшеница. Той перфектно комбинира висок добивен
потенциал с много високи качествени показатели, висок протеин и
глутен и много добра стъкловидност

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПРЕДИМСТВА:

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Оптимален срок на сеитба – средата на октомври. Препоръчителна посевна норма
– 350–450 кълняеми семена на м2.

 Много висок хектолитър (64-67)
 Висока маса на 1000 семена (44/46)
 Ниско съдържание на протеин (10,6%)
ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Oт края
на септември до края на октомври. Посевната норма е мин.350 кълняеми семена
на м2
УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Слабо
чувствителен на вджуджаваща ръжда, мрежести петна и листен пригор и
чувствителен на брашнеста мана.
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АУГУСТО

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПРЕДИМСТВА: Отлично хектолитрово
тегло), висока до много висока маса на
1000 семена – 45–50 г
УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Слаба
чувствителност към брашнеста мана и
Септориоза (Septoriosa spp.), средна толерантна към Фузариум (Fusarium spp.) и
кафява ръжда.
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ПШЕНИЦА

Третиране
на семена
РАЙСА МИКС
вкоренител
150 мл/100кг

след 3-ти лист

Братене

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Вретенене

Флагов лист

Цъфтеж

РАЙСА МИКС
вкоренител –
40-75 мл/дка
НАТУРФОС Zn Mg – 60–100 мл/дка
НАТУРФОС Mg – 60–100 мл/дка
НАТУРАМИН WSP 20-30 г/дка през цялата вегетация
НАТУРАМИН ПЛЮС 100 мл/дка през цялата вегетация
НАТУРФРУТ К 80-100 мл/дка
СПРЕЙФИКС 100 мл / 100 л вода

РАЙСА МИКС: Стимулатор на кореновата
система за повишена активност и висок капацитет на усвояване на хранителни вещества и
вода.
Дружно поникване, растенията са по-устойчиви
на неблагоприятни климатични условия.
НАТУРФОС ZN/Mn: се абсорбира от растенията със забележителен възходящ и низходящ
системен ефект и коригира цинковия и манганов дефицит при царевицата
НАТУРФОС Mg: Стимулира процеса на фотосинтеза, води до общо укрепване, жизненост, вегетативен растеж, цъфтеж и плододаване.
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НАТУРАМИН (WSP,ПЛЮС): Стимулира растенията по време на активните фази на растеж
и по-специално в ситуации, които могат да
повлияят неблагоприятно на тяхното развитие, като например: коренова асфиксия, суша,
градушка, фитотоксичност, причинени от пестициди и т.н.Този продукт е обогатен с важни
микроелементи.
СПРЕЙФИКС е естествен прилепител за
подобряване на ефикасността на листни
торове и препарати за растителна защита.

ЗИМНА
МАСЛОДАЙНА
РАПИЦА
Третиране
на семена
РАЙСА МИКС
вкоренител
200 мл/100кг

4-ти лист
розетка

стрелкуване

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Преди
цъфтеж

Цъфтеж

РАЙСА МИКС
вкоренител
40–75 мл/дка
или

НАТУРАМИН WSP 20-30 г/дка
НАТУРАМИН ПЛЮС 100 мл/дка
ПЛЕНИФЛОР 50-100 мл/дка
НАТУРАМИН Ca/B 100-150 мл/дка
НАТУРФРУТ К 80-100 мл/дка
СПРЕЙФИКС 100 мл / 100 л вода

РАЙСА МИКС: Стимулатор на кореновата
система за повишена активност и висок капацитет за усвояване на хранителни вещества и
вода.
Дружно поникване, растенията са по-устойчиви на неблагоприятни климатични условия.
НАТУРАМИН-WSP: Стимулира растенията по
време на активните фази на растеж и по-специално в ситуации, които могат да повлияят
неблагоприятно тяхното развитие, като например: коренова асфиксия, суша, градушка, фитотоксичност, причинени от пестициди и т.н.

НАТУРАМИН-Ca/B: Подобрява силата на клетъчната стена и увеличава броя зърна в шушулката. Формулиран с аминокиселини, които
повишават приемането и транспорта през
растението на калций и бор.
ПЛЕНИФЛОР: Съчетава цитокинини с Бор и
Молибден. Стимулира физиологичните процеси
на маслодайните култури по време на цъфтеж
за получаване на по-високи добиви.
СПРЕЙФИКС: е естествен прилепител за подобряване на ефикасността на листни торове и
препарати за растителна защита.
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СЛЪНЧОГЛЕД

Третиране на семена
РАЙСА МИКС
вкоренител
400 мл/100кг

4-ти – 6-ти лист

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

бутонизация

начало на цъфтеж

РАЙСА МИКС
вкоренител
40-75 мл/дка
или

НАТУРАМИН WSP 20-30 г/дка
НАТУРФРУТ К 80–100 мл/дка
ПЛЕНИФЛОР 50-100 мл/дка
СПРЕЙФИКС 100 мл / 100 л вода

РАЙСА МИКС: Стимулатор на кореновата
система за повишена активност и висок капацитет на усвояване на хранителни вещества и вода. Дружно поникване, растенията са
по-устойчиви на неблагоприятни климатични
условия.
НАТУРАМИН-WSP: Стимулира растенията по
време на активните фази на растеж и по-специално в ситуации, които могат да повлияят
неблагоприятно на тяхното развитие, като
например: коренова асфиксия, суша, градушка,
фитотоксичност, причинени от пестициди и
т.н. Особено подходящ при отглеждане на КлиърФилд технология
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НАТУРФРУТ К: Увеличава пластичността при
засушаване, контролира скоростта на фотосинтеза и е от съществено значsение за образуване на протеин и масло.
ПЛЕНИФЛОР: съчетава извлек от водорасли с
висока концентрация на цитокинини с Бор и
Молибден. Стимулира физиологичните процеси
на маслодайните култури по време на цъфтеж
за получаване на по-високи добиви.
СПРЕЙФИКС: е естествен прилепител за подобряване на ефикасността на листни торове и
препарати за растителна защита.

ЦАРЕВИЦА

Третиране
на семена

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

след 3-ти лист

РАЙСА МИКС
вкоренител
150 мл/100кг

РАЙСА МИКС
вкоренител
40 мл – 75 мл/дка
НАТУРФРОС Zn/Mn 100 мл/дка
или

НАТУРАМИН WSP 30 г/дка
НАТУРАМИН ПЛЮС 100 мл/дка
СПРЕЙФИКС 100 мл / 100 л вода

РАЙСА МИКС: Стимулатор на кореновата
система за повишена активност и висок капацитет за усвояване за хранителни вещества и вода. Дружно поникване, растенията са
по-устойчиви на неблагоприятни климатични
условия.
НАТУРАМИН ПЛЮС: Стимулиращ ефект върху
растението по време на фазите на активен
растеж и цъфтеж. Формулата му съдържа перфектен баланс между свободни аминокиселини
и олигопептиди. Този продукт е обогатен с важни микроелементи.

НАТУРФОС ZN/Mn: се абсорбира от растенията със забележителен възходящ и низходящ
системен ефект и коригира цинковия и манганов дефицит при царевицата
НАТУРАМИН-WSP: Стимулира растенията по
време на активните фази на растеж и по-специално в ситуации, които могат да повлияят
неблагоприятно на тяхното развитие, като
например: коренова асфиксия, суша, градушка,
фитотоксичност, причинени от пестициди и
т.н.
СПРЕЙФИКС: е естествен прилепител за подобряване на ефикасността на листни торове
и препарати за растителна защита.
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ЛОЗЯ

Преди цъфтеж

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Цъфтеж

Образуване
на чепка

Начало на
узряване

НАТУРАМИН-WSP 50-100 г/дка

Стимулира растенията по време на активните фази на растеж и по-специално в ситуации, които могат да повлияят неблагоприятно на тяхното развитие, като например:
коренова асфиксия, суша, градушка, фитотоксичност, причинени от пестициди и т.н.

НАТУРАМИН ПЛЮС
200 мл/дка

НАТУРФОС Mg
200 мл/дка

Стимулиращ ефект върху растението по време
на фазите на активен
растеж и цъфтеж.
Формулата му съдържа
перфектен баланс между
свободни аминокиселини
и важни микроелементи.

Стимулира процеса на фотосинтеза, води до общо
укрепване, жизненост, вегетативен
растеж, цъфтеж и
плододаване.

Листно: повишава действието
на фунгицидите

НАТУРАМИН-Ca/B
250 мл/дка
Подобрява силата на
клетъчната
стена.
Формулиран с аминокиселини, които повишават приемането
и транспорта през
растението на калций и бор.

НАТУРФРУТ К: Увеличава пластичността при засушаване, контролира скоростта на фотосинтеза и е от
съществено значsение за образуване на протеин и масло.
СПРЕЙФИКС 100 мл/100 лит вода.
Спрейфикс е естествен прилепител за подобряване
на ефикасността на листни торове и препарати
за растителна защита.
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Листно: при всички
агрохимически приложения

ЧЕРЕША

Миши уши

Цъфтеж

НАТУРАМИН-WSP 50-100 г/дка

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Образуване
на плода

Нарастване
на плода

Листно:
повишава
действието
на фунгицидите

Листно: за
НАТУРАМИН-Ca/B 250 мл/дка
Подобрява силата на клетъчната стена. Фор- подобряване
качеството
мулиран с аминокиселини, които повишават
на плодовеприемането и транспорта през растението
те
на калций и бор.

Стимулира растенията по време на активните фази на растеж и по-специално в ситуации,
които могат да повлияят неблагоприятно на тяхното развитие, като например: коренова
асфиксия, суша, градушка, фитотоксичност, причинени от пестициди и т.н.

ПЛЕНИФЛОР 0.2–0.3 л/100 л вода
преди цъфтеж и при образуване на
плода
Съчетава извлек от водорасли с
висока концентрация на цитокинини с Бор и Молибден. Стимулира
физиологичните процеси по време
на цъфтеж за получаване на по-високи добиви.

СПРЕЙФИКС 100 мл/100 лит вода.
Спрейфикс е естествен прилепител
за подобряване на ефикасността на листни
торове и препарати за растителна защита.

НАТУРФОС Mg 200 мл/дка
Стимулира процеса на фотосинтеза, води до
общо укрепване, жизненост, вегетативен
растеж, цъфтеж и плододаване.

Листно:
Стимулира
образуването на фитоалексини

НАТУРФРУТ К: Увеличава пластичността
при засушаване, контролира скоростта на
фотосинтеза и е от съществено значsение за
образуване на протеин и масло.

Листно: при
всички агрохимически
приложения
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ПРАСКОВА

Набъбване на пъпките

Цъфтеж

Образуване на
плодовете

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Нарастване на
плодовете

НАТУРАМИН-WSP 50-100 г/дка

Стимулира растенията по време на активните фази на растеж и по-специално
в ситуации, които могат да повлияят неблагоприятно тяхното развитие, като
например: коренова асфиксия, суша, градушка, фитотоксичност, причинени от пестициди и т.н.

ПЛЕНИФЛОР
0.2–0.3 л/100 л вода преди
цъфтеж и при образуване
на плода
Съчетава извлек от водорасли с висока концентрация на
цитокинини с Бор и Молибден.
Стимулира физиологичните
процеси по време на цъфтеж
за получаване на по-високи
добиви.

Листно: запазване
на тургорното
налягане в клетката. овишава
действието на
фунгицидите

НАТУРАМИН-Ca/B: 250 мл/дка

Листно: за подобряване качеството на плодовете

НАТУРФОС Mg 200 мл/дка

Листно: Стимулира образуването
на фитоалексини

Подобрява силата на клетъчната стена.
Формулиран с аминокиселини, които повишават приемането и транспорта през
растението на калций и бор.

Стимулира процеса на фотосинтеза, води
до общо укрепване, жизненост, вегетативен растеж, цъфтеж и плододаване.

НАТУРФРУТ К: Увеличава пластичността при засушаване, контролира скоростта на фотосинтеза и е от
съществено значsение за образуване на протеин и масло.
СПРЕЙФИКС 100 мл/100 лит вода.

За подобряване на ефективността при листно третиране с инсектициди, фунгициди,хербициди и листни торове.
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Листно: при всички агрохимически
приложения

ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИ

преди разсаждане

засаждане

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

рано напролет

при стрес

РАЙСА МИКС ВКОРЕНИТЕЛ 40-75 мл/дка

РАЙСА МИКС
ВКОРЕНИТЕЛ

Стимулатор на кореновата система за
повишена активност и висок капацитет
на усвояване на хранителни вещества и
вода. Растенията са по-устойчиви на неблагоприятни климатични условия.

Потапяне на растенията в
0,5% р-р или при капково
напояване мин. 6 часа

НАТУРАМИН WSP 50 г/дка

или

Особено полезен за намаляне на стреса след косене. Стимулира растенията по време на активните фази на растеж и по-специално в
ситуации, които могат да повлияят небла.гоприятно на тяхното
развитие, като например: коренова асфиксия, суша, градушка, фитотоксичност, причинена от пестициди и т.н.

НАТУРАМИН ПЛЮС 200 мл/дка
Коригира недостига на микроелементи. Формулата му съдържа перфектен баланс между свободни аминокиселини и олигопептиди. Стимулиращ ефект върху растението по време на фазите на активен
растеж и цъфтеж

НАТУРФРУТ К: Увеличава пластичността при засушаване, контролира скоростта на фотосинтеза и е от съществено значsение за
образуване на протеин и масло.
СПРЕЙФИКС 100 мл/100 лит вода.
Естествен прилепител за подобряване на ефикасността на листни
торове и препарати за растителна защита.
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