
EFI-PHOS RAISE pH T.E. 

ФОСФОР с микроелементи за

кисели почви

✓ Фосфор с тройно действие за максимално усвояване.

✓ Подходяща комбинация от различни фосфати.

✓ Високо съдържание на водо-разтворим Фосфор (P205).

✓ Калций (Ca), хранителен елемент за растенията и коректор на почвената

киселинност.

✓ Микроелементи B, Fe, Mn, Mo y Zn, за цялостно изхранване на
растенията.



MULTIPHOS 

Фосфор обогатен с микроелементи за кисели почви.

Основни характеристики: 

EA-PHOS SUBIA pH 

• Фосфат специално предназначен за кисели почви.

• Няма нежелани реакции с Карбамид или други суровини по време на смесване, съхранение или приложение.

• Изгоден - макро и микроелементите предоставят повече стойсност и по -подходящ подход от гранулирания ТСП. 

• Гъвкавост по отношение на наличноста от микроелементи.

Фосфат с тройно действие за максимално усвояване. 

•Монокалциев Фосфат, водо-разтворим и бързо усвоим от 
корените на растенията.

•Дикалциев Фосфат, за средносрочно усвояване.

•Тликалциев Фосфат, за дългосрочна наличност.

Агрономични предимства: 

Mg 

s 

• Фосфат с променлива наличност, идеален за кисели и неутрални почви.

• Неутрализиращата способност подпомага развитието на почвените бактерии и микроорганизми.

• Максимална синергия между Фосфор, Магнезий, Цинк и Сяра .

• Повишава плътноста и здравината на корените на растенията.

• Съдържа Магнезий, който пряко участва във фотосинтезата и оползотворяването на Фосфора.

• Намалява засоляването на почвата, чрез изместване на хлорните соли.

MULTIPHOS най-добрия източник на P2O5 за кисели почви. 

Препоръчителен вид на фосфата в зависимост от почвеното pH 
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Източник: La fertilisation phosphatee. Soltner 1995 
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Влияние на почвеното pH върху наличноста на хранителни вещества 
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Агрономични ползи: 

• Фосфат с променлива наличност, идеален за кисели и неутрални почви.

• Неутрализиращата способност подпомага развитието на почвените бактерии и микроорганизми..

• Mаксимална синергия между Фосфор, Магнезий, Цинк и Сяра.

• Повишава плътноста и здравината на корените на растенията.

• Повишеното нарастване на корените, насърчава развитието на надземните части на растенията в 

началните фази от вегетацията, подобрява усвояването на вода и хранителни вещества, и в същото 

време защитава почвата от водна и ветрова ерозия.

• Съдържа Магнезий, който пряко участва във фотосинтезата и оползотворяването на Фосфора.

• Намалява засоляването на почвата, чрез изместване на хлорните соли.

MULTIPHOS най-добрия източник на P
2
O

5 
за кисели почви. 

Препоръчителен вид на фосфата в зависимост от почвеното pH 

3,5 4,0 

MULTIPHOS 1111111 
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MAP 

Източник: La fertilisation phosphatee. Soltner 1995 
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 Основни характеристики

✓ Фосфат специално предназначен за кисели почви.

✓ Няма нежелани реакции с Карбамид или други суровини по време на 

смесване, съхранение или приложение.

✓ Изгоден - макро и микроелементите предоставят повече стойсност и по -

подходящ подход от гранулирания ТСП. 

✓ Гъвкавост по отношение на наличноста от микроелементи.

Силно кисело 
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Влияние на почвеното pH върху наличноста на 12 хранителни вещества 
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