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КУЛТУРА

Зърнени култури

Маслодайни култури 

Фуражни култури и царевица

Бобови култури

Захарно цвекло

Картофи

Листни зеленчуци

Грудкови и кореноплодни

Овощни култури

Ягодоплодни култури

Пресадени култури

ЛИСТНО
ТРЕТИРАНЕ

(L/Ha)

1-1.5

2

1-2

1

2

2

1-2

1-2

-

-

-

ПРЪСКАНЕ НА ПОЧВАТА
& СИСТЕМИ ЗА 

НАПОЯВАНЕ
(L/Ha)**

4-6

4-6

4-6

4-6

6-8

6-8

6-8

6-8

8-10

6-8

25 ml на растение

ГРАФИК (ЗА ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ)

През периода на братене и интензивен растеж

50-60% от повърхността на почвата трябва да е покрита

Ранни етапи на вегетация: 4-6 листа

Ранни етапи на вегетация: 4-6 листа

Ранни етапи на вегетация: 4-6 листа

100% поникнали култури ( 4 листа)

40-50% от повърхността на почвата трябва да е покрита

През периода на интензивен растеж и ранните етапи на вегетация

Не се прилага листно третиране

Не се прилага листно третиране

Почвено прилагане 1-2 дни след пресаждането

Дозировка на VISCOFOL Black

Опаковка: 5 L

Ризосферен активатор
на основата на

екстракт от естествен Леонардит



ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

ЕКСТРАКТИ ОТ ХУМИНОВИ
КИСЕЛИНИ ОТ ЛЕОНАРДИТ

Ризосферен активатор на основата на екстракт от естествен Леонардит

       СВОЙСТВА НА
ХУМИНОВАТА КИСЕЛИНА:  

 
•

•

•

•

•

•

•

Укрепва структурата
на почвата.

Подобрява задържането на вода
и въздушната циркулация

в почвата.

Стимулира поникването, 
развитието на

 кореновата система и 
стволообразуването.

Коренова и 
вегетативна 

биостимулация.

Активира развитието на
естествената

почвена микрофлора.

            Хуминовата киселина ускорява
         преноса на NРК и на елементите
       с по-ниско количествено
   съдържание чрез повишаване на
капацитета на катионен обмен.

 

Вещество % w/w g/L

Хуминови
киселини,
общо

Хуминова
киселина

Фулвинова
киселина

25.0 285

20.5 234

4.5 51 

100% pH = 4.2

Състав на
VISCOFOL Black

Е Ф Е К Т И В Н О С Т  П Р И
В С И Ч К И  К У Л Т У Р И

Свойства и преимущества

Екстракт от естествено рафиниран микронизиран 100% Леонардит 
– без химикали – поради което се запазва естествената структура на 
Леонардита. Не се използва процес на алкална хидролиза.

Съдържа фракции от Хумин (неразтворими фракции от хумус) и 
производни на  Улминовата киселина, които стимулират и ускоряват 
развитието на кореновата система, вегетативния растеж и общото 
развитие на растенията, и които не се съдържат в продуктите на 
Хуминовата киселина, екстрактирани по химичен път.   

Всички суровини са смлени до частици с размер 5 микрона, който е до 4 
пъти по-малък от размера на частиците в подобни продукти на други 
производители. Тази формулация на микронизирана суспензия (SC) 
осигурява по-голяма повърхностна площ, с което се подобрява приема и 
ефикасността. 

Неалкална формула, за разлика от повечето течни продукти, съдържащи 
хуминови киселини   = подобрен прием (алкалните формули по-скоро 
потискат приема на хуминова киселина).

За разлика от повечето течни продукти, съдържащи хуминови киселини 
формулацията, съчетаваща микронизирана суспензия и ниска стой-
ност на pH улеснява смесването в контейнери.

100% разтворимост, бързо разтваряне, без опасност от блокиране на 
дюзите, благодарение на микронизираните частици във формулацията на 
Viscofol.

Благодарение на формулацията на Viscofol нашата дозировка е около 1/10 
от стандартната дозировка за хуминови киселини – икономическа 
ефективност.  

Значението на процеса на рафиниране 

Обикновен тор за листно третиране  Фино смлян до размер 
на частиците до 5 микрона

                  VISCOFOL Black се характеризира
               с ниска стойност на pH 4.2, 
             с което се гарантира ефективно
          смесване в цистерни. 
        Това е важно свойство, тъй като
     повечето хумусни течности
   имат висока стойност на pH, 
което ги прави несъвместими с пестициди.
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BLACK1 0 0 %  E X T R A C T S  

O F  H U M I C  A C I D S

HUMIC ACIDS – 100%  EXTRACTS

                 Равномерно
             разпределение
          върху повърхността
       на растението
   = максимален прием на
хранителни вещества

Фракция Разтво-
римост

в

Молекулно
тегло Функционални 

групи растения 
= повишение

Листно третиране Третиране на почвата

Почвена
структура

Стимулация на
почвените

микроорганизми

Биостимулация
на ефективността

на растенията
от наторяването

Fulvic Acid - ++ +++ - ++

Hulmic Alcohol - ++ ++ - ++

Humic Alkaline + + + + ++

Humin Insoluble ++ - - ++ +

Използването на естествен процес за рафиниране при производството на смления Леонардит, 
съдържащ се във Viscofol Black означава, че той запазва всички фракции аминокиселини 
(Humic, Humin, Ulmic и Fulvic), които се губят при химическите методи на преработка.

Ниска pH-стойност
– идеално смесване в цистерни.

Висока концентрация (25%)
на хумусни вещества: Fulvic, Humic, Humin.

100% натурален
- сертифициран органичен продукт

Ниска дозировка
- икономическа ефективност

Най-висока степен на абсорбция от листата
благодарение на редуцирания размер на частиците,
получен чрез технологията VISCOFOL

Изпълнява ролята на
среда-носител
на пестицидите и хранителните
вещества за листно третиране.

 

 

Ефект на микрочастиците на Viscofol

ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ
100% ЕКСТРАКТ ОТ ЛЕОНАРДИТ 


