ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

20:20:20
ВОДОРАЗТВОРИМ ТОР 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.

ФОРМА:
Водоразтворими кристали (ВК).
ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Азот (N) общ
Азот (N) нитратен

гр/кг
20.0%
2.8%

Азот (N) амиден

14.8%

Азот (N) амониев
Фосфорен пентаоксид(P2 O5) разтворим във вода

2.4%
20.0%

Фосфорен пентаоксид(P2 O5) разтворим във вода и неутрален амониев цитрат

20.0%

Калиев оксид (К2О) разтворим във вода

20.0%

Бор(B) разтворим във вода

0.02%

Манган(Mn) разтворим във вода

0.05%

Молибден(Mo) разтворим във вода
Цинк (Zn) разтворим във вода
Беден на Хлор
ЕО Тор. Комплексен тор NPK (20-20-20) с микроелементи. Група Б1.1(Р. 2003/2003).
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0.005%
0.05%

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Концентрация
10%
Концентрация
10%
Концентрация
16%
Концентрация
10%

pH
4,92
pH
5,13
pH
5,16
pH
5,38

РАЗТВОРИМОСТ

Проводимост (mS/cm)
Традиционен 13-40-13
FLOW 13-40-13
50,83
68,32
FLOW 18-18-18
Традиционен 13-40-13
50,72
55,91
Традиционен 19-6-6
FLOW 19-6-6
94,79
104,12
Традиционен 15-5-30
FLOW 15-5-30
94,57
106,62

pH

Температура: 25º
Понижение на ЕП
25,60%
Понижение на ЕП
9,28%
Понижение на ЕП
8,96
Понижение на ЕП
11,30

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.

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Прилагане във вода за напояване (торене): Ориентировъчно, в работния разтвор може да се прилага между 10-15кг/100л,
а в хранителния разтвор може да се прилага между 0,1 - 0,4гр/л при 2-4кг/дка седмично. Дозите на приложение зависят
от заложения добив за културата и от типа на почвата.

ВНИМАНИЕ:
Fercristal Flow не може да се смесва със силно алкални продукти. Ако имате някакви въпроси, консултирайте се с нашия технически отдел.
Инструкции за съхранение и работа: Пазете от пряка слънчева светлина и влага.
Температура на съхранение: 5°C-35°C
Предотвратяване на злополуки: В случай на разлив, почистете района с вода и не изхвърляйте в
околната среда.
Предпазни мерки:
P102 - Да сесъхранява на място, недостъпно за деца.
P270 - Не яжте, не пийте и не пушете по време на употреба.
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