FLOW
Водоразтворими торове с хелатирани
микроелементи и проточни свойства

Водоразтворими торове за високо добивни култури
www.fertinagro.bg

ОПИСАНИЕ:
Водоразтворими торове с хелатирани микроелементи и технология „FLOW“

ХАРАКТЕРИСТИКА:
•Пълна и балансирана гама от водоразтворими NPK торове, обогатени с микроелементи.
•Отличават се с висока разтворимост във всички типове вода.
•Минимално влияние върху водата за напояване след приложението на тора.
•Различни NPK формулации, адаптирани към всеки етап от вегетацията на растенията.
•Микроелементите са хелатирани с EDTA, за да се повиши тяхната достъпност.
•Формулациите не съдържат Хлор или Натрий (вредни елементи за някои култури).

СВОЙСТВА „FLOW“:
Гамата „FLOW“ се характеризира с няколко свойства произтичащи от природата на суровините и производствения
процес:
•Бедни на Хлор: намаляват се формирането на опасни соли и последващата токсичност за културите.
•Кисела реакция: природата на производствените суровини придава на работния разтвор кисели стойности на pHподходящи за капково напояване, намалявайки ретроградацията на хранителните елементи и образуването на утайки.
•Ниска проводимост: След разтваряне формулациите проявяват по-ниска соленост в сравнение с традиционите формули
на пазара за капково напояване. Това дава агрономическа полза, тъй като по-голямо количество хранителни вещества
без да се повишава солеността във кореновата система.
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ПРОВОДИМОСТ

АГРОНОМИЧНИ ПОЛЗИ:
•По-добра подвижност и използване на приложените хранителните вещества.
•Възможност за използване на „твърда“ и „солена“ вода за капково напояване.
•По-удобни нива на pH и продовимост за капково напояване.
•Намаляване формирането на химични препятствие, запушващи дюзите и тръбите.
•Нужда от по-малко работни резервоари в сравнение с използването на прости или двукомпонентни торове.
•Повишава произведената продукция и качествата на плодовете.
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