
Концентрат от органични киселини
за подхранване на семена!
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       За постигане на
     най-добри резултати
   през фазата
на поникване!

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ
ВСИЧКИ КУЛТУРИ

SDПОДХРАНВАНЕ НА СЕМЕНА



               

Стимулиране
на кореновата
система

(фунгицид SD) (Viscofol SD + фунгицид)
За фермерите:

•  По-здрави растения
 •  По-високи добиви от културите

•  По-високо качество на зърнената реколта

•  По-високи приходи

Технически състав
Вещество % w/w

Хуминови киселини 20.5

Фулвинови киселини 4.5

Аминокиселини 5.0

Екстракт от хуминови 
киселини от 100% Леонардит, 
получен чрез естествени 
методи на екстракция със 
специално селектирани 
аминокиселини.

Външен вид: Черна течност –
Концентрирана суспензия 

100% pH = 4.2

Концентрат от органични киселини за подхранване на семена!
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Ранното развитие на кореновата система е от 
съществено значение за доброто прихващане на растенията, 
за устойчивостта им на стрес и за крайните добиви.
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Третирани с  Baytan Trio

Третирани с  Baytan Trio + Viscofol SD

Baytan Trio е регистрирана търговска марка на Bayer CropScience Ltd.

За растенията:

• Повишава степента на усвояване на
хранителните вещества от растенията
Стимулира покълването, развитието на
кореновата система и растежа

Съществено подобрява устойчивостта на стрес

Стимулира естествените защитни механизми на
културите и по-бързото им възстановяванe

Стимулира естествения синтез на захари с цел
подпомагане на възстановяването след стрес

•
 

•
 

•
 

•
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Устойчивост
на стрес

Продуктът е предназначен за редуциране
на абиотичния стрес в растенията, 
предизвикан от негативните фактори
на околната среда.

Регулира скоростта на усвояване на
подхранващите макро и микроелементи и
стимулира имунната система на растенията.

Устойчиво подобрява продуктивността и
качеството на културите.
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Химически стрес
(пестициди)

Воден стрес
(суша, наводнение)

Температурен стрес
(горещина, студ, замръзване)

По време на растежа,
растенията може да са
изложени на различен стрес:

SDПОДХРАНВАНЕ НА СЕМЕНА



КУЛТУРА ПОДХРАНВАНЕ НА СЕМЕНА
(литри / тон семена)

Зърнени култури 1.0

Бобови култури 2.0

Царевица

Слънчоглед

2.0

1.0

Други зърнени
култури

Дозата трябва да бъде преизчислена за съответната скорост на
садене и размера/масата на семената, на базата на дозировка от

250-500 ml от Viscofol SD за един хектар площ за засяване.

 

Приложение: смесване с продуктите за третиране на семената преди сеитбата, чрез
                   използване на обичайните уреди и оборудване за подхранване на семена.

Указания за употреба

               Viscofol SD се характеризира с pH 4.2 
            - ниска стойност, която дава възможност 
          за ефективно смесване в резервоар. 
        Това е много важно, тъй като повечето
     течни хуминови  киселини имат
   висока стойност на pH,  поради което
отблъскват пестицидите.

Ниска стойност на pH
- идеален продукт за смесване в резервоар 

Висока концентрация
на органични вещества

- икономически изгоден продукт
Ниски дозировки 
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гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Хубавка 6
тел.: 02/971 70 28, 29 | факс: 02/971 70 35

    info@continvest.bg | agro.continvest.bg
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