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КАЛЦИЕВ АМИНОАТ

РАЗТВОР НА КАЛЦИЙ В КОМПЛЕКС С АМИНОКИСЕЛИНИ (АМИНОАТ)

• Вид: Аминокиселини. Удостоверение за регистрация № 476/30.10.2020г.

• Процес на получаване: Аминокиселини от животински произход.

• Суровини с органичен произход: Хидролизиран протеин 20%.

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

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

ФОРМА:

Течен разтвор (ТР).

Калцият е основен елемент при формирането на клетъчните стени, влияе върху качеството 

на плодовете и укрепването на растителните тъкани. Прилагането на Калций трябва да се 

извършва превантивно, за да се избегнат евентуалните последици от недостига му.

Съдържа комплекс EFIFOL®, които е съставен от вещества с органичен произход, които 

осигуряват ефективността на продукта при листно приложение. като се гарантира, че 

приложението му осигурява повърхностно активен, проникващ и устойчив ефект. Този 

комплекс е проектиран така, че да подобри приложението и на останалите продукти в 

работния разтвор, било те хранителни или фитосанитарни.

MICROQUEL AMIN TOPCAL e продукт, който осигурява от една страна, биостимулиращ 

ефект, поради наличието в състава му на бързо абсорбиращи се свободни аминокиселини, 

а от друга, ефективно предотвратява и коригира недостига на Калций. При производството 

на продукта се получава комплекс от калциеви катиони и аминокиселини, т.е. се образува 

КАЛЦИЕВ АМИНОАТ. Тази комбинация гарантира мобилността на Калция и подобрява 

неговата ефективност при листни и коренови приложения.

• Апикална некроза при домат, пипер, диня, краставици и маслини.

• Напукани цитрусови плодове.

• Горчива яма по ябълките.

• Листна некроза при маруля и китайско зеле.

• Връхтен пригор при ягодите.

Правилната му употреба намалява появата на:

• Кафява кора при круша.
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ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

гр/кг гр/л

Свободни Аминокиселини 5.4 % 6.48 %

Азот (N) общ 2.0 % 2.4 %

Азот (N) органичен 1.2 % 1.44 %

Калциев оксид (CaO) разтворим във вода 10.0 % 12.0 %

pH 4.0

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

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ:

гр/кг гр/л

Обща органична материя  9.0 % 10.8 %

Общи аминокиселини 8.0 % 9.6 %

Пептиди с ниско молекулно тегло 2.0 % 2.4 %

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

-

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПО КУЛТУРИ

КУЛТУРИ ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ Доза /100л.  Чрез водата за напояване мл./дка 

Плодни зеленчуци От фазата на плодообразуване 300-400 мл./100л Капково 600-1000 мл/дка

Листни зеленчуци От начало на вегетацията

Пъпеш и Диня

Тиквови

Ягода

Малина

Плодни дървета От опадане на цветовете и развитие на плодовете 400-500 мл./100л 800-1500 мл/дка

Цитруси

Тропически -

Маслини

Лози

Банани През цялата вегетация

ВНИМАНИЕ:
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Листно приложение: При листни приложения и за всички видове култури, овощни и зеленчукови се 

препоръчва приложение между 300-400 мл./100 литра вода. Броят на приложенията Калций е 

препоръчително  да се започне приложението от първите етапи на отглеждане. При плодни дървета и 

цитруси: от диференциране на клетки; листни зеленчуци: от начало на вегетацията; плодови 

зеленчуци: от фазата на плодообразуване.

Приложение чрез вода за напояване: Препоръчително е приложенияjd да се правят между 800-

1000 мл./дка и приложение. Дозата зависи от нивото на дефицит и размера на търсения добив. 

Плодни дървета: между 2-3 л./дка, от фазата на диференциране на клетките. Листни зеленчуци: 

начало на вегетацията, 1-2 л./дка; Плодови зеленчуци: от фаза на плодообразуване, 2-3 л. / дка.

От фазата на плодообразуване

От фазата на плодообразуване

От фазата на плодообразуване

От фазата на плодообразуване

От опадане на цветовете и развитие на плодовете

От опадане на цветовете и развитие на плодовете

От опадане на цветовете и развитие на плодовете

От опадане на цветовете и развитие на плодовете

300-400 мл./100л

300-400 мл./100л

300-400 мл./100л

300-400 мл./100л

300-400 мл./100л

400-500 мл./100л

400-500 мл./100л

400-500 мл./100л

400-500 мл./100л Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

Капково

600-1000 мл/дка

600-1000 мл/дка

600-1000 мл/дка

600-1000 мл/дка

600-1000 мл/дка

800-1500 мл/дка

800-1500 мл/дка

800-1500 мл/дка

800-1500 мл/дка

800-1500 мл/дка

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

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

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

среда.

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

Предпазни фрази:

Не смесвайте със силно алкални продукти, масла, сяра и мед (освен при маслини). Не прилагайте при сливи.

Температура на съхранение: 5°C-35°C
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