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Bio-20
Уникална комбинация от биостимулатор и течно NPK с органични вещества добити от водо-
расли. Коренов и растежен биостимулатор, с високо съдържание на органични вещества, 
макро- и микроелементи за приложение при зеленчукови, овощни, житни и маслодайни 
земедески култури за оптимален добив и високо качество.
Bio-20 е биостимулатор с най-високото съдържание на хранителни елементи. Придим-
ството на Bio-20 е освен 100% водоразтворимата му емулсионна форма, най-вече високото 
съдържание на растежни хормони – цитокинини и ауксини, както и високото органично 
съдържание.
Съдържа 28% екстракт от водорасли (Kelpak)
Съдържанието на Цитокинини и Ауксини спомага за:
 - коренообразуването
 - нарастването на растението
 - по-пълното усвояване на хранителните вещества
 - синтез на повече протеини
 - устоучивост на заболявания и стресови фактори
Съдържание:

Eлемент Символ Wt/Vol
Общ Азот N 20%
Фосфор P2O5 20%
Калий K2O 20%
Магнезий MgO 1.50%
Желязо Fe 0.146%
Цинк Zn 0.073%
Мед Cu 0.073%
Манган Mn 0.073%
Бор B 0.029%
Кобалт Co 0.0012%
Молибден M 0.0012%
Органична материя 28%

Функция:
Постига максималния потенциал за добив, дори и при стрес породен от високи температу-
ри, засушаване, болести и неприятели.
Органичната материя извлечена от водорасли стимулира коренообразуването, нараства-
нето, разклоняването и залагането на генеративни органи. При използването  на Bio-20 се 
постига увеличен обем  на кореновата система, а оттам и по-голямо усвояване на хранител-
ни елементи и вода.

Препоръки за приложение:
Bio-20 може да се използва при широк кръг от култури, тъй като съдържа естестевни със-
тавки и хранителни елементи в оптимално съотношение. 

Култура Доза мл/дка Препоръки
Пшеница, Ечемик 250 2-кратно – 3-4 същински лист, и братене 

до вретенене
Рапица 50-250 3-кратно от розетка до цъфтеж
Слънчоглед 250 3-4 двойка същински листа
Зеленчуци 200-250 2-4 пръскания след разсаждане
Овощни, лозя 100-300 Предцъфтежно и през 14 дни
Картофи 400 1-2 пръскания в ранните фази



Sulphomex
Високо концентрирана формулация от Азот и Сяра.
Съдържание:

Eлемент Символ Wt/Vol
Азот N 15%
Сяра S 87.50%

Функция:
Sulphomex е чиста комбинация от Азот и Сяра с много бърз видим ефект, който се постига 
благодарение на бързата абсорбция от растението. Синергизма между двата елемента води 
по-голямо усвояване на Азота през корените. 
Чрез Sulphomex растението усвоява Азот и Сяра, които са съставната част на ензимите и 
протеините. Липсата на един от тези елементи засяга както добива, така и качеството на 
зърното.
Препоръки за приложение:
Sulphomex може да се използва при широк кръг от култури.

Култура Доза мл/дка Препоръки
Пшеница, Ечемик 500

500
есенно приложение до братене
до вретенене

Рапица 500 3 - кратно от розетка до цъфтеж
Слънчоглед 250 при дефицит
Царевица 500 3 - 8 лист

Зеленчуци 200-250 при дефицит след разсаждане, 2 - 4 при-
ложения през вегетацията през 14 дни

Тревни площи 1000 2 - кратно – след 1-ви и 2-ри откос
Картофи 500 1-2 приложения през ранните етапи от 

вегетацията

3х Emulsion
Водоразтворим листен тор създаден по уникална суспензионна
технология, съдържащ основните Макро- и Микроелементи.
Съдържание:

Eлемент Символ Wt/Vol
Общ Азот N 24%
Фосфор P2O5 24%
Калий K2O 18%
Магнезий MgO 1.50%
Желязо Fe 0.16%
Цинк Zn 0.08%
Мед Cu 0.08%
Манган Mn 0.08%
Бор B 0.0325%
Кобалт Co 0.001%
Молибден Mo 0.0012%



Функция:
3х Emulsion е най-висококонцентрирания течен листен тор, тип “NPK” с микроелементи, 
предлаган на българския пазар. Със своята балансирана формула е подходящ за приложе-
ние при широк кръг от  култури. Съдържанието на микроелементи подобряват метаболи-
зма на растението и коригира дефицита им.
Препоръки за приложение:
3х Emulsion можете да използвате във всяка фаза от развитието на културите за по-добър 
растеж и развитие.

Култура Доза мл/дка Препоръки
Пшеница, Ечемик 250 Фаза братене, вретенене, изкласяване
Рапица 250 при нарастване на стъблото
Слънчоглед 250 3 - 4 двойка същински листа
Царевица 250 4 - 8 лист

Зеленчуци 200 - 250 1- во приложение -  3 седмици след за-
саждане, 2 - 4 приложения през вегета-
цията през 14 дни

Овощни, лозя 150 - 300 1-во третиране преди цъфтеж, следва-
щите през 14 дни

Картофи 200 - 300 1 месец след засаждане, 2-4 приложения 
през вегетацията през 14 дни

Foliar Boron
Листен тор с високо съдържание на Бор и Азот. Най-концентрира-
ният листен тор по отношение съдържанието на БОР за корекция 
дефицита му при рапица, слънчоглед, кореноплодни култури ябъл-
ки, домати и захарно цвекло за високо качество и добиви 
Съдържание:

Функция:
Борът е елемент участващ в изграждането на редица важни клетъчни органели  както и в 
синтеза на ензими, а от там и регулатор на цялостния метаболизъм на растението. Недос-
тига му нарушава синтеза, транспорта и отлагането на протеини, въглехидрати, витамини и 
други, в растението. Това води до по-слабо и забавено развитие, по-малко заложени, опло-
дени и изхранени плодове, а от там – и по-малко продукция. Качеството на продукцията е в 
пряка корелация с бора.
Препоръки за приложение:

Култура Доза мл/дка Препоръки
Рапица 250 след розетка – 5-6 лист и преди нара-

стване на страничните разклонения
Слънчоглед 250 5 – 8-ми лист
Зеленчуци 200 - 300 след разсаждане 2- приложение преди 

стопанска  зрялост
Овощни 200 3-кратно през вегетацията, I-во – след 

опадване на венчелистчетата, а послед-
ва- щите – през 2-3 седмици

Eлемент Символ Wt/Vol
Азот N 6.50%
Бор В 15%
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