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AГРОФОЛ 650®

Течен Тор на база амониев ТиосулфаТ

ХаракТерисТика 
Агрофол 650 е течен тор на базата на амониев тиосулфат, който съдържа амонячен азот и сяра.

EфикасносТ
  Високо съдържание на амонячен азот.
  Свободен от хлориди.
  Високо съдържание на сяра.
  Добър регулатор на киселинността.
  Добро действие против хлорози.
  Оптимизира поглъщането на азот.
  Оптимизира поглъщането на микроелементи от почвата.

Агрофол 650 е течен азотен тор, който се използува по време на вегетативното развитие на растенията. Този тор, поради 
съдържанието на тиосулфатни йони има важна  хранителна функция – доставка на елементи, необходими за растежа на рас-
тенията. 

Агрофол 650 прави възможно:
  Увеличение на азота и сярата – елементи, необходими за подхранване на растенията.
  Регулиране на наличния азот.
  Силен синергетичен ефект по отношение на желязото в хелатна форма. Тиосулфатните йони инхибират действието 

на микроорганизми, които разрушават хелатните молекули, повишават тяхната устойчивост и ефективност.

резулТаТ
Агрофол 650 е течен тор на базата на амониев тиосулфат. Високото съдържание на сяра го прави предпочитан за употреба 

при зърнено-житни и рапица. Добивите при тези култури зависят от доброто хранене със сяра.

сЪсТав 

СЪСТАВ % w/w

Азот(N) общо 15 %

Азот (N) под формата на амоняк 11 %

Азот (N) под формата на урея 4 %

Серен триоксид (SO3) водоразтворима форма 60 %

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.


