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AГРОФОЛ 390®

10.10.10 + МикроелеМенти
листен тор с МикроелеМенти в хелатна форМа

характеристика 
Съдържа основните хранителни елементи азот, фосфор, калий и микроелементи в хелатна форма за зърнено-житни, мас-

лодайни, технически, зеленчуци, лозя и овощни.

Eфикасност
  Течен тор за листно приложение, подходящ за всички култури.
  Балансиран хранителен състав.
  Лесно приложим, с бързо действие.

Произведен от суровини с високо качество и чистота, Агрофол 390 е напълно свободен от неразтворими остатъци. Ка-
чеството му го прави изключително лесен за използуване. Съотношението азот-фосфор-калий позволява много приложения. 
Той е подходящ за всички полски култури, зеленчуци, овощни и лозя. Благодарение на балансираната си формула, спомага 
за по-бързо преодоляване на стреса, предизвикан от неблагоприятни климатични и почвени условия. Агрофол 390 е идеален 
за подпомагане на хармоничното развитие на вегетативните тъкани в първите фази на растеж и в периода на залагане на 
плодовете. Присъствието на микроелементи в хелатна форма, създава предпоставки за хармоничен растеж и предпазва от 
аномалии, вследствие на дисбаланс на микроелементи. Агрофол 390, приложен чрез листата улеснява възобновяването на 
вегетацията на овощните растения след зимния покой. Той подпомага  развитието на листата, пъпките и плодовете и води до 
оптимален растеж и развитие на цялото растение.

реЗУлтат
AГРОФОЛ 390 се прилага при зърнено-житни, зеленчукови, технически, маслодайни, украсни култури, лозя и овощни 

като коригира хранителния дисбаланс, стимулира развитието, повишава добива и подобрява качеството на продукцията. 
Препоръчва се и за фертигация.

сЪстав 

СЪСТАВ % w/w

Азот(N) общо 10 %

Азот (N) под формата на урея 10 %

Фосфор (P2O5) водоразтворима форма 10 %

Калий (K2O) водоразтворима форма 10 %

Бор(B) водоразтворима форма 0,08 %

Желязо (Fe) хелатна форма 0,08 %

Манган(Mn) хелатна форма 0,06 %

Молибден (Mo) 0,02 %

Цинк (Zn) хелатна форма 0,06 %

ДоЗи и препорЪки За Употреба
АГРОФОЛ 390 може да се ползува при всички културни растения. Дозата на приложение трябва да се съобразява с често-

тата на третиране и фенологичната фаза на културата.

КулТурА ДозА нА прилоЖение прилоЖение

пшеница, Царевица, Слънчоглед, рапица 200-300 мл./дка 1 третиране напролет, комбинирано с традиционен 
пестицид

зеленчуци 200-300 мл./дка 2-3 приложения през всеки 15-20 дни след разсаждането, 
след цъфтеж и по време на формиране на плода

овощни, лозя 200-300 мл./дка 2-3 приложeния през вегетацията (с изключение на 
цъфтежа), след цъфтеж и по време на формиране на плода

спеЦификаЦиЯ плътност 1270 гр./ л. pH 7
сЪстоЯние течност
прилоЖение листно и фертигация

течен воДораЗтвориМ тор

ВНИМАНИЕ! 
Продуктът е стабилен при температура от +5°C до +35°C.
Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място, далеч от 
източници на топлина и да не се излага на пряка светлина.


