
И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Е

Н
 Л

И
С

Т

СПЕЦИАЛЕН ВОДОРАЗТВОРИМ ТОР NK (3-0-52) С ХУМУСНИ КИСЕЛИНИ

• Вид: Тор с хумусни киселини. Удостоверение за регистрация № 337/30.11.2018г.

ФОРМА:

Разтворим прах (РП).

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

гр/кг

Калиев оксид (K
2
O) разтворим във вода 52.0 %

Азот (N) общ 3.0 %

Азот (N) амиден 3.0 %

Общ хумусен екстракт 12.0 %

Хуминови киселини 5.0 %

Фулвоинови киселини 7.0 %

pH 9

Беден на Хлор

Като цяло, продукта е предназначен да повиши качеството на културите и тяхната 
устойчивост на суша, студ и болести.

Благоприятства узряването и качеството на плодовете, като по-специално влияе върху 
признаци, свързани с качеството, съдържанието на захар, цвят, аромат, размер и 
консистенция. Благоприятства натрупването на резерви в продуктивните органи на 
растенията, какъвто е случаят с картофите, цвекло и др.

Специален водоразтворим тор с висока концентрация на Калий в напълно разтворима и 
усвоима форма, в комбинация с хуминови и фулво киселини, за пълно използване на 
предоставените хранителни вещества и стимулирането на определени физиологични 
процеси в растенията.
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ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО КУЛТУРИ: 

Култура Листно приложение гр /100л Чрез водата за напояване гр/дка

Зеленчуци 10-15 дни преди прибиране на реколтата 200-300 гр/100л Капково 500-700 гр/дка

Пъпеш и Диня

Цвекло Начало на натрупване на резерви -

Картофи -

Моркови -

Плодни дървета Начало на узряване на плодовете 250-300 гр/100л 800-1500 гр/дка

Цитруси 

Тропически плодове 

Маслини 300-400 гр./100л

Лози 600-1200 гр/дка

ВНИМАНИЕ:
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Листно приложение: През цялата вегетация могат да се направят между 2 и 5 приложения, 
като фазата на максимална нужда е периодът на началото на наедряване на плодовете или 
кореноплодите. Препоръчителната доза при всички култури като цяло: 200-300 гр / 100л 
вода на приложение. При маслини: 250 - 400 гр / 100л вода.

Препоръки за листно приложение:
Напълнете резервоара до 80%, добавете продукта Neutrafol pH в доза между 30-
40 мл / 100л вода. След това добавете Fertafol Blackpot в препоръчителната доза, 
както и останалите продукти, които искате да включите в сместа.
Fertafol Blackpot може да се смесва с повечето често използвани фитосанитарни 
продукти, но ако имате съмнения относно съвместимостта, за да постигнете 
правилна смес се консултирайте се с нашия Технически отдел или направете тест 
за смесимост.

Приложение чрез вода за напояване: Броят на приложенията се определя в 
зависимост от състоянието на растенията и общия хранителен план, който се прилага. 
Препоръчителна доза 500-1000 гр / дка и приложение.
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Избягвайте листните третирания с високи температури. Не смесвайте с много 
киселинни или много алкални продукти, масла или калциев нитрат.

Предотвратяване на злополуки: В случай на разлив, почистете района с вода и не 
изхвърляйте в околната среда.

P270 - Не яжте, не пийте и не пушете по време на употреба.

Температура на съхранение: 5°C-35°C

Предпазни фрази:

Инструкции за съхранение и обработка: Пазете от пряка слънчева светлина и 
влага.

P102 - Да се   съхранява на място, недостъпно за деца.

За повече информация се консултирайте с нашия Технически отдел.
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