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SONAR NPK 7-15-3 гарантира голямо количество хранителни
вещества от началото до края на растежа на растенията,
поради постепенното отделяне на органичен Азот и 
Фосфор. SONAR NP 7-15-3 е подходящ за торене на всички
култури благодарение на благоприятното съотношение
между Азот и Фосфор. Ниската му киселинност позволява
локалното приложение при сеитба. Голямото количество 
биологично активно органично вещество го прави подходящ за
уморени, бедни на органични вещества или леки почви, където
липсата на вода е ограничаващия фактор. Той дава идеално
„начално-стартерно действие“ на културите.

-3

8 9



10 11



- за пшеница, слънчоглед
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ЛАВАНДУЛА 300 - 500 мл/дка самостоятелно или в 
комбинация с инсектициди

200-300мл/дка от братене до изкласяване
150мл/дка на всяко приложение заедно с UAN
300мл/дка през пролетта

300мл/дка

200-300мл/дка от 1-ви трилистник до цъфтеж
300-400мл/дка пролетта до края на цъфтеж

ЛЮЦЕРНА
300мл/дка преди или след 1-вия откос
200мл/дка след 2-рия откос
100мл/дка след всеки следващ откос

ХЕРБИЦИДИ



- за рапица
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Лавандула еднократно преди или по време 
на цъфтежа

Пшеница 300-400 мл/дка 2-3 приложения от 4 лист до изкласяване
по 150-200 мл/дка

300-500 мл/дка

300-500мл/дка

150-200мл/дка 2-3 приложения след 2-ри трилистник до начало на цъфтеж

преди или по време на цъфтеж



- за слънчоглед
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- за царевица

Мир Цинк е листен тор подходящ за предотвратяване
и лечение на дефицид на цинк и подобряване на 
развитието на растенията и качеството на плодовете.
Специфичния състав на продукта прави цинка лесно
усвоим и подвижен в растението. Благодарение на
неговата висока разтворимост и способност за
асимилация, помага растенията бързо да преодолеят
стреса, предизвикан от хранителния дисбаланс. 
Мир Цинк предотвратява и лекува 
физиологичните нарушения, причинени от 

недостиг на цинк: забавяне на развитието, от там и забавяне на узряването
при царевицата, избелване на кочана, слабо вкореняване, издребняване 
на растенията, окапване на плодовете, лош цвят на плода, загуба на 
продукция и др.
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Течен тор с Цинк, растителни аминокиселини и пептиди



- 9% системна мед (Cu)
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Лавандула 100 - 200 мл/дка
след коситба

Scudo е течен листен тор, съдържаш лесно усвоима Мед,растителни Аминокиселини
и Пептиди за преодоляване на дефицит на Мед. Повишава устойчивостта на 
растенията към гъбни и бактериални болести. Действието на Scudo е бързо, 
благодарение наиноватиената формула (Мед с растителни Аминокиселини и Пептиди). 
В тази форма Медта притежава системно действие и е лесно усвоима и подвижна в 
растителните тъкани. Scudo е високоефективен особено при алкални почви, където 
способността на растенията да усвояват Мед е силно намлена.

Приложение при лавандула:
·Scudo е високо ефективен за 
възстановяване на туфите след коситба

·Scudo е високо ефективен за 
предпазване от навлизане на гъбни и 
някои бактериални болести след коситбата – Септориоза, Фома ,Фомопсис и др.

·Scudo запазва туфите жизнени след коситба



- биостимулатор за третиране на семена

COVERON STIM е иновативен биостимулант
специално разработен за третиране на 
семена. Съдържа растителни протеини,
произведени чрез технологията LISIVEG.
COVERON STIM съдържа пептида(RHPP),
който има пряк ефект върху кълняемостта
на семената и растежа на корена и 
кореновите власинки. Това е изключително
важно защото добивите в не малка степен 
зависят от скоростта на поникване на 
семената и особено от силата, здравината, 
издръжливостта на младите растения
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- гъбен биостимулатор за третиране на семена

подобрява

киселинност, високи температури - Индустриални и житни култури:
50-150гр. на 100 кг. семена
- Градински култури:
500гр. на 100 кг. семена
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Б Е Л Е Ж К И С О Р Т О В Е    П Ш Е Н И Ц А

26 27



Б Е Л Е Ж К И С О Р Т О В Е    П Ш Е Н И Ц А

Риана

Ломбардия

Алфио

Анета

Тервел
Невен

Вяра

Фактор

СпериНов!

Нов!

Нов!

Нов!
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