
MULTIPHOS121

Triphos® : Мултивалентен Фосфор.

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в неутрален амониев цитрат и вода
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FUERZA
ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧЕН ХРАНИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

гр/кг

Азот (N) общ 9.0%

Азот (N) амониев 3.0%

Азот (N) амиден 6.0%
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в минерални киселини    

8.0%
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във вода 3,5%
Калиев оксид (K2O) разтворим във вода 8.0%
Магнезиев оксид (MgO) общ 2.2%
Магнезиев оксид (MgO) разтворим във вода 1.2%
Серен триоксид (SO3) разтворим във вода 10.0%

0.1%Цинк (Zn) общ

ПРИЛОЖЕНИ ТЕХНОЛОГИИ В R.F.121MULTIPHOS   

Duramón® : Контролирано освобождаване на Азот, съобразено с нуждите на културата и околната среда. 

Protect® : Защита на вложения Фосфор и избягване на ретроградацията му. 

Actibión® : Стимулиране на кореновата система за подобряване на усвояването на хранителните вещества и развитието на корените.

MEP® : Източник на важни микроелементи в защитена и усвоима форма.

  

Prolife® : Източник на микроелементи за почвените микроорганизми, които ги защитавам и стимулират. 

Форма:

Минигранули.

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Гранулометрия :  2,7-3,7 mm.

Реновейшън Фуерза е гама от NPK торове с биостимулант, специално разработени за употреба като 
основни торове при всички видове култури. В гранулите на този тор се съдържат всички полезни 
вещества, необходими за адекватното подхранване и развитие на културите, и за постигане на 
максимални резултати.  

ФОРМУЛАЦИИ С ТЕХНОЛОГИЯ  F 2®

Фертинагро България АД, гр. Варна, бул. Приморски 57, ет. 4, офис 5, тел: +359 52 810 102

ofce@fertinagro.bg / www.fertinagro.bg / www.fertinagrobiotech.com / www.tervalis.com

ЕО ТОР NPK(Mg-S) 9-12-8(2.2-10) С ЦИНК. Група Б 1.1.1 (P. 2003/2003)



 Технологията TRIPHOS означава, че тази формулация е приложима за определени нива на почвено pH, 
като е най-подходяща за почви с КИСЕЛ характер.
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ:  Описва характеристиките и свойствата на продукта във факултативна форма. За повече
информация или документация, като съдържание, лист за безопасност и т.н, се свържете с техническия отдел. , 

Nº-RF121/REV. 090917

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ :

Може да се използва като основен или стартерен тор, при всички видове култури.
  

  
Прецизната гранулометрия на Renovation Fuerza, позволява той да бъде разпределен и манипулиран,
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Размера на дозите зависи основно от заложения добив за отглежданата култура и типа почва.  

от всички видове машини за торовнасяне, като се гарантира перфектно разпръскване.

Овощни култури Полски и Зеленчукови култури

Плодни дървета Зеленчуци

Лози Зърнени култури

Маслини Бобови култури

Цитруси Картофи

Технически култури

Фуражни култури

Цветя и декоративни растения
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