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Микрогранулиран комплексен тор
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Препоръчителни дози

 

Стойност  (%)

Анализ на продукта

Общо азот (N)

Елемент

10.0

Амониев азот (N-NH4) 10.0

Фосфор (P2O5), водоразтворим във вода и цитрат

Водоразтворим фосфор (P)

35.0

30.0

Сяра (S) 5.0

Магнезий (MgO) 2.0

2.0

Желязо (Fe) 0.1

кг/дка

Царевица

Култура

1.5 - 3.0

Зърнени култури 2.0 - 4.0

Слънчоглед

Соя

1.5 - 3.0

1.5 - 3.0

Захарно цвекло 1.5 - 3.5

Рапица 2.0 - 4.0

Зеленчуци 2.0 - 6.0

Цинк (Zn)

макс. 2.0Влажност

5Цвят

0.5-1.0 ммГранулометрия

Haifa Start™ осигурява азот и фосфор, както и магнезий, сяра и цинк, които 
са разтворими и лесно усвоими от растенията. Haifa Start™ се предлага под 
формата на микрогранули, които са 20 пъти по-малки от стандартните 
гранули, което съдейства за равномерното му разпределение в зоната на 
корените. Благодарение на малките гранули, контактната повърхност с 
корените се увеличава, с което се повишава и ефективността на продукта.

Уникалната технология на производство на Haifa Start™ гарантира липсата 
на прахови частици, с което се постига безопасност и удобство при 
боравеното с продукта.

Haifa Start™ е идеален за царевица, зърнени култури, соя, захарно цвекло, 
рапица и отглеждани на открито зеленчуци.
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Стандартни гранулирани
торове

Микрогранули на Haifa Start™
равномерно разпределение,
по-добър контакт с корените 

Препоръчително е да се прилага 
при сеитбата, чрез апликатора, 
монтиран на сеялката.

Предимства на Haifa Start™
• Подобрява покълването и 
ускорява растежа

• Подпомага развитието на 
кореновата система

• Осигурява хомогенен растеж 
на културите в цялото поле

• Поради високата си 
ефективност, осигурява 
възможност за редуциране на 
дозите на прилагане

ПОДСИЛЕТЕ ВАШИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ
Базовото обогатяване с Haifa Start™ e най-добрият старт, който можете да осигурите на вашите земеделски култури. 
Haifa Start™ е богат на хранителни вещества и е с висока ефективност, подпомага вкореняването и първоначалното 
израстване, осигурявайки стабилен растеж и високо качество на продукцията.


