
И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Е

Н
 Л

И
С

Т

АМИНОАТ НА БОР И МОЛИБДЕН

СПЕЦИАЛЕН ТЕЧЕН БИОСТИМУЛАНТ С АМИНОКИСЕЛИНИ, БОР И МОЛИБДЕН

• Вид: Специален тор с аминокиселини. Удостоверение за регистрация № 333/30.11.2018г.

• Процес на получаване: Аминокиселини от животински произход.

• Суровини от органичен произход: Хидролизиран протеин 50%.

• Клас А: Съдържанието на тежки метали е под допустимите граници за тази класификация.

• Nº Регистър Sandach: 02.44.PTC.006.
Не е разрешена пашата на домашни животни или използването на растенията като храна минимум 21дни след приложението.

ФОРМА:

Течен разтвор (ТР).

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

гр/кг гр/л

Бор (B) разтворим във вода 9.0 % 10.8 %

Свободни Аминокиселини 5.0 % 6.0 %

Азот (N) общ 4.0 % 4.8 %

Азот (N) органичен 4.0 % 4.8 %

Молибден (Mo) разтворим във вода 0.1 % 0.12 %

pH 7.0 %

Аминограма: Al, Ar, As, Ci, Fe, Gl, Glu, Hp, Hi, Is, Le, Ls, Me, Pr, Se, Tir, Tr, Trp, Va.

Органичен биостимулатор и коректор за дефицит на Бор (етаноламин) и Молибден. От една страна, 

той осигурява биостимулиращ ефект, поради наличието в състава му на бързо абсорбиращи се 

свободни аминокиселини, а от друга, предотвратява и коригира значително дефицита на Бор и 

Молибден.

Приложението му подобрява жизненоважни процеси за растенията като покълване, цъфтеж и 

плодообразуване. Борът участва в процесите на цъфтеж и завръз, като е отговорен и за растежа на 

апикалните меристеми. Молибденът е много важен елемент за бобовите растения, тъй като наред с 

другите си свойства благоприятства развитието на почвените микроорганизми, които фиксират   

атмосферен азот в почвата. Някои култури като кръстоцветни, тиквови, бобови култури и др, 

реагират значително на внасянето на Молибден.

Той съдържа комплекс EFIFOL®, съставен от вещества с органичен произход, които придават 

свойства на работния разтвор за осигуряване ефективността на листното приложение. Така се  

гарантира, че приложението има повърхностноактивен, проникващ и устойчив ефект. Този комплекс 

е проектиран да подобри приложението и на другите продукти в работния разтвор, било те 

хранителни или фитосанитарни.
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ДРУГИ КОМПОНЕНТИ

гр/кг гр/л

Органична материя 5.4 % 6.48 %

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Листно приложение: Препоръчителна доза между 150-250 мл./100 л вода. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПО КУЛТУРИ:

КУЛТУРИ ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ Доза /100л. ЧРЕЗ НАПОЯВАНЕ мл/дка 

Плодни зеленчуци Във фаза на растеж, преди началото на цъфтежа 300-400 мл./100л Капково 300-600 л/дка 

Листни зеленчуци 300-400 мл./100л Капково 300-600 л/дка 

Пъпеш и Диня 300-400 мл./100л Капково 300-600 л/дка 

Кръстоцветни Преди формиране на централния леторас 200-400 мл/дка 300-600 л/дка 

Тиквови 300-400 мл./100л 300-600 л/дка 

Цвекло Когато културата има достатъчно листна маса 200-400 мл/дка - - 

Картоф 200-400 мл/дка - - 

Морков 200-400мл/дка - - 

Ягоди 200-300 мл./100л 300-600 л/дка 

Плодни дървета Пред цъфтежно, опадане на цветовете и плод с размер на орех 150-250 мл./100л 300-600 л/дка 

Цитруси 150-250 мл./100л 300-600 л/дка 

Маслини През пролетта преди цъфтежа 250-400 мл./100л 300-600 л/дка

Лози Във фаза на поява на ресите, пред цъфтежно и при плодообразуване 200-300 мл./100л 300-600 л/дка 

Зърнено-бобови 300-600 л/дка 

Люцерна След всеки откос - - 

Слънчоглед Преди формиране на цветната пита 200-400 мл/дка  - - 

ВНИМАНИЕ:
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Приложение чрез вода за напояване: Препоръчителната доза е между 300-600 мл./дка, 
в зависимост от нивото на дефицита и очаквания добив.

Във фаза на растеж, преди началото на цъфтежа

Във фаза на растеж, преди началото на цъфтежа

Във фаза на растеж, преди началото на цъфтежа

Във фаза на растеж, преди началото на цъфтежа

Когато културата има достатъчно листна маса

Когато културата има достатъчно листна маса

Пред цъфтежно, опадане на цветовете и плод с размер на орех

Когато културата има достатъчно листна маса 200-400 мл/дка

200-400 мл/дка

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Температура на съхранение: 5°C-35°C

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

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

Поради високата си концентрация се препоръчва да се разклати преди употреба. Да 
не се смесва със силно алкални продукти, сяра, минерални масла или мед. Не 
използвайте върху сливи.

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

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