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ФИЗИОАКТИВАТОР

• Вид/описание: Аминокиселини. Удостоверение за регистрация №332/30.11.2018.

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

• Регистър  Sandach №: 02.44.PTC.006.

• Процес на получаване: Аминокиселини от животински произход.

• Органични суровини: Хидролизиран протеин 50%.

Не е разрешена пашата на домашни животни или използването на растенията като храна на животни минимум 21 дни след приложението.

ФОРМА:

Течен разтвор (LS). 

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

гр/кг гр/л

Свободни Аминокиселини 12.0 % 14.4 %
Азот  (N)  общ           8.0 % 9.6 %
Азот  (N)  органичен 2.5 % 3.0 %
Азот (N) амиден 5.5 % 6.6 %
pH 5

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

Калиев оксид (K O)  разтворим във вода 1.0 % 1.2 %
Общи Аминокиселини 14.0 % 16.8 %
Органична материя           41.0 % 49.2 %
Въглерод органичен 24.0 % 28.8 %

Течен органичен стимулант, богат на органични материя и концентрирани свободни аминокиселини, 
за бързо усвояване при листно приложение и капково напояване. Въздейства върху развитието, 
цъфтежа и плодообразуването, благоприятствайки възстановяването на отслабените култури. 
Стимулира растежа на растенията, позволявайки да се постигнат високи добиви. Когато се прилага 
заедно с хербициди, той повишава тяхната ефективността и намалява стреса за културите.

Аминограмата му се подсилва от наличието на PROLINE, жизненоважна аминокиселина за стресови 
ситуации и регулатор на водния баланс в растението. Наличието на ПОЛИОЛИ, от своя страна, 
спомага за засилване на реакцията на растението срещу евентуален воден дисбаланс.

При приложение в корените на растенията, той засилва развитието на кореновата система и 
благоприятства дейността на микробната флора. Източник е на пептиди с къса верига, които  
благоприятстват усвояването и транспортирането на хранителните елементи налични в почвата.
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ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Листно приложение:  Като стимулант и против стрес между  200-300 мл./100 л вода. Може 

да се прилага през цялата вегетация при всички видове култури. При смесване с хербици-

ди в доза между 100 и 300мл/дка.

Приложение с поливната вода: Като ориентир може да се използва между 1-1,5 л/дка, като-

се повтори приложението през фазите на най-голяма нужда от енергия от растенията. Же- 

лателно е приложението да започне през началните фази на развитие на културите, като  

продължи през вегетацията. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПО КУЛТУРИ:

Култура Листно приложение Доза /100л. Приложение с поливната вода л/дка

Зеленчуци През 1-2 седмици 300-400 мл./100л 3-4 приложения след присаждане 1-2 л/дка

Декоративни р-ния Ранни стадии 3-4 приложения след присаждане

Ягода През 2 седмици През 15 дни 1,5-3 л/дка

Малина През 2 седмици През 15 дни 1,5-3 л/дка

Плодни дървета 2-4 приложения през фаза цъфтеж и плодообразуване 200-300 мл./100л През вегетативното развитие, цъфтеж и плодообразуване

Авокадо и Манго 1-2 приложения през фаза цъфтеж и плодообразуване 1-2,5 л/дка

Маслина 150-250 мл./100л 1,5-2 л/дка

Лоза 1-1,5 л/дка

Бобови култури Смесено с ПРЗ 100-300 мл./дка - -

Зърнено-житни Смесено с Хербициди/Фунгициди - -

Ориз 200-400 мл./дка - -

Цвекло - -

Картоф - -

Банани - - Поливно 7,5-9 л/дка

Люцерна След всеки откос Поливно 7,5-9 л/дка

Лук и Чесън Смесено с ПРЗ - -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Поради високата концентрация е препоръчително да се разклати преди употреба. Да не се смесва със силно алкални  

продукти, сяра или минерални масла. Също така не смесвайте с Мед, освен при маслинови дървета. Не прилагайте при сливи 

Инструкции за съхранение и обработка: Съхранявайте далеч от пряка слънчева светлина и влага. 

Температура на съхранение: 5ºC-35ºC.

Предотваряване на инциденти: В случай на разлив, почистете зоната с вода и не изхвърляйте в околната среда. 

Предпазни мерки:  

P102 – Дръжте далеч от достъпа на деца.

P270 – Не яжте, пийте или пушети по време на употреба.

За повече информация се свържете с нашия Технически отдел.   
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2-4 приложения през фаза цъфтеж и плодообразуване

2-3 приложения през фаза цъфтеж и плодообразуване

Смесено с Хербициди/Фунгициди

Смесено с ПРЗ

Смесено с ПРЗ

300-400 мл./100л

300-400 мл./100л

300-400 мл./100л

200-300 мл./100л

200-300 мл./100л

100-300 мл./дка

100-300 мл./дка

200-400 мл./дка

200-400 мл./дка

200-400 мл./дка

1-2 л/дка

1-2 л/дка

През вегетативното развитие, цъфтеж и плодообразуване

През вегетативното развитие, цъфтеж и плодообразуване

През вегетативното развитие, цъфтеж и плодообразуване
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