
 

Haifa Urea DX 
 
Урея с уреаза-инхибитори за 
по-ефективно управление на азота

Оптимално
подхранване

Редуциране на
количеството

Спестяване на
време и труд

Улеснено
прилагане

Безопасност за
околната среда



•

Препоръчителни дози

 

Haifa Urea
40-0-0+15S

Анализ на продукта

Общо азот (N)

Елемент

40.0

Амиден азот (N-NH2) 35.0

Амониев азот (N-NH4)

Сяра (SO3)

5.0

15.0

Сяра 100% водоразтворима 14.0

40.0

35.0

5.0

15.0

14.0

46.0

46.0

-

-

-

Haifa Urea 40DX
40-0-0+15S

Haifa Urea DX
46-0-0

кг/дка

Пшеница

Култура

20 - 25

Ечемик 18 - 25

Слънчоглед

Царевица

10 - 15

25 - 30

Рапица 22 - 28

Ориз 20 - 25

Съществуват различни 
технологии за защита на 
азотната гранула, но Limus® 
на BASF се е доказала като 
една от най-ефективните. 
Именно тази технология се 
използва при производство-
то на торовете със забавено 
освобождаване от серията 
Urea DX.

Специалният уреаза-инхи-
битор на Limus® комбинира 
две активни съставки, които 
успешно блокират преобра-
зуването на уреята в карба-
минова киселина и амоняк и 
така се предотвратяват загу-
бите на азот вследствие на 
процеждане и изпаряване. 
Limus® значително намаля-
ва азотните загуби (с над 
70%), подобрява развитието 
на вашите култури и ви 
спестява разходи и време.

Посочените дози са примерни. 
За конкретни препоръки, 
съобразени с вашите условия  се 
свържете с нашите специалисти.

Основните предимства 
на торовете със забавено 

освобождаване пред 
конвенционалните 

торове са:
• Минимизиране на загубите на 
азот вследствие на процеждане 
и изпаряване;

• Повишаване на ефективността 
от храненето на растенията;

• По-малки количества прило-
жен тор и съответно по-ниски 
разходи.

Haifa Urea DX  
Торовете със забавено освобождаване са азотни торове, при които азотът е защитен чрез 
уреаза-инхибитор и започва да се освобождава едва при наличието на подходящи условия за това. 
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Активна молекула

Как действа уреаза-инхибитора
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Как работи Limus®

Eдиничен 
уреаза-инхибитор

(NBPT)

Limus® с двойно действие
(NBPT & NPPT)
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