АГРИФЛОР ООД
ПРОДУКТОВ
КАТАЛОГ

Ecological products
for modern agriculture

Кои сме ние

Ecological products
for modern agriculture

Агрифлор ООД е фирма, основана през 2000 г.
Дейността й е ориентирана приоритетно към производство и
пласмент на свои продукти, предназначени за екологосъобразно и
модерно земеделие.
Агрифлор ООД предлага на своите клиенти регистрирани и
утвърдени марки адюванти, течни торове и овощарски замазки с
високо качество и ефективност.
Агрифлор ООД разполага със собствена специализирана
производствена база, което позволява създаване на
висококачествени продукти, отговарящи на съвременните
технологични изисквания.
Агрифлор ООД гарантира професионализъм, отговорност и
коректност на своите партньори.
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ТЕЧНИ ТОРОВЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
УПОТРЕБА

Фертилекс
®
Fertilex

®

www.agriflor.bg
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Фертилекс

®
Фертилекс®

Алга

Алга

Fertilex®

ALGAE

ТЕЧЕН ТОР ЗА
ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Производител:

„АГРИФЛОР” ООД, България

ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Екстракт от водорасли
Свободни аминокиселини
Органичен въглерод
Общ азот (N)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
Мед (Cu)
Бор (B)
Молибден (Mo)

5L
Ecological products
for modern agriculture

e-mail: agriflor@abv.bg
www.agriflor.bg

50 %
10 %
5%
2,1 %
0,12 %
0,06 %
0,04 %
0,02 %
0,04 %
0,004

ХАРАКТЕРИСТИКА: плътност 1,10 кг/л, рН 4,8 ± 0,3
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

СМЕСИМОСТ: Фертилекс® Алга може да се смесва с препарати за растителна
защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.
Да не се смесва с продукти съдържащи минерални масла.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Листно: 100-150 мл/дка при:
Житни култури: доза на приложение 100-150 мл/дка; момент на приложение начало на братене
Зеленчуци - домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци: доза
на приложение 100-150 мл/дка; момент на приложение - след разсаждане или
поникване двукратно през 10-14 дни
Овощни видове: доза на приложение 100-150 мл/дка; момент на приложение двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на завръз
Картофи: доза на приложение 150 мл/дка; момент на приложение - двукратно
преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените
Листни зеленчуци: доза на приложение 100 мл/дка; момент на приложение - фаза
4-6 ти лист
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Фертилекс® Алга е течен тор, съдържащ екстракт от
морски водорасли Ascophyllum nodosum и Laminaria digitata в комбинация с
аминокиселини и микроелементи. Високото съдържание на екстрактите от морски
водорасли и аминокиселините допринася за ускорен метаболизъм в растенията,
увеличена продуктивност, качество на добива, както и преодоляване на стресови
състояния предизвикани от неблагоприятни абиотични фактори. Фертилекс® Алга
стимулира вегетационния растеж на културите, процесите на вкореняване, цъфтеж,
образуване на завръз и формиране на добив.
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Фертилекс

®

Амино Житни
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Свободни аминокиселини
Общ азот (N)
Сяра (S)
Органичен въглерод (С)
Мед (Cu) хелатирана с EDTA
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Бор (B)
Молибден (Mo)

8%
18 %
5%
8,7 %
0,009 %
0,055 %
0,025 %
0,018 %
0,018 %
0,0018 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.20 кг/л, рН 6,7±0.3
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

1000
l

СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Амино Житни може да се смесва с препарати за растителна защита
след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.
Не смесвайте Фертилекс® Амино Житни с продукти, които съдържат калций, тъй
като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® Амино Житни
Листно: 200-300 мл/дка
Житни култури (пшеница, ечемик, овес): от фаза братене до фаза изкласяване.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Амино Житни е предназначен за употреба основно при житни култури
– пшеница, ечемик и овес. Високото съдържание на азот и сяра в комбинация
със специално подбрани аминокиселини, стимулират синтеза на протеини в
растенията, което се отразява благоприятно върху процеса на зреена и натрупване
на белтък в зърното. Наличието на свободни L-аминокиселини в състава на
продукта осигуряват увеличение на добива, качествена продукция и преодоляване
на стресови състояния на културите.

www.agriflor.bg
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Фертилекс

®

Амино Микс
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Свободни L-аминокиселини
Органичен въглерод
Общ азот (N)
Магнезий (MgO)
Манган (Mn) хелатиран с EDTA
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Мед (Cu) хелатирана с EDTA
Бор (B)
Молибден (Mo)

15 %
6,23 %
4%
1%
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,5 %
0,02 %

ХАРАКТЕРИСТИКА: плътност 1.10 кг/л, рН 7,2±0.2

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

СМЕСИМОСТ: може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен
тест за смесимост с проба в малки количества.
Фертилекс Амино Микс може да се смесва с препарати за растителна защита след
проведен тест за смесимост с проба в малки количества.
Да не се смесва с продукти съдържащи минерални масла.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно: 200-300 мл/дка
Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци):
След разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни
Овощни и ягодоплодни: Двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на
завръз
Картофи: Двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените
Житни култури: Начало на братене
Царевица: Фаза 6-8-ми лист
Почвено: 2-3 л/дка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Фертилекс® Амино Микс е течен тор, съдържащ комплекс
L-аминокиселини от растителен произход, магнезий и микроелементи. Високото
съдържание на L-аминокиселини получени чрез ензимна хидролиза, допринася за
ускорен метаболизъм в растенията, увеличена продуктивност, качество на добива,
както и преодоляване на стресови състояния предизвикани от неблагоприятни
абиотични фактори. Балансираното съотношение между L-аминокиселините и
хелатирани микроелементи в състава на Фертилекс® Амино Микс стимулира
вегетационния растеж на културите, процесите на вкореняване, цъфтеж, образуване
на завръз и формиране на добив.
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Фертилекс

®

Амино Цинк
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Цинк (Zn)
Свободни аминокиселини
Органичен въглерод (С)

10 %
6%
2.7 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.30 кг/л, рН 2,8±0.01
СМЕСИМОСТ:
Може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен тест за
смесимост с проба в малки количества.
Да не се смесва с продукти съдържащи фосфати и минерални масла.

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно: 100-200 мл/дка
Царевица:
Вегетационно след 3-ти лист на културата
Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци):
След фаза 4-8-ми лист
Овощни:
след цъфтеж
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Амино Цинк предотвратява и коригира дефицита на цинк при
царевица, житни култури, овощни, лозя и др. Наличието на аминокиселини в
състава подобрява и ускорява усвояването на Zn от растенията. Балансираното им
съотношение ускорява редица физиологични и биохимични процеси – фотосинтеза,
дишане, синтез на хлорофил и растежни хормони. Това взаимодействие осигурява
повишаване на добива и устойчивост на стрес, причинен от неблагоприятното
влияние на абиотични фактори. Не се препоръчва прилагането му по време на
цъфтеж.

www.agriflor.bg
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Фертилекс

®

Амино Калций
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Свободни аминокиселини
Общ азот (N)
Органичен въглерод (C)
Калциев оксид (CaO)
Магнезиев оксид (MgO)
Бор (B)

6%
7%
2.7 %
10 %
2%
0.05 %

ХАРАКТЕРИСТИКА: плътност 1.30 кг/л, рН 6,4±0.2
СМЕСИМОСТ: може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен
тест за смесимост с проба в малки количества.
Да не се смесва с продукти съдържащи минерални масла, фосфати или сулфати.

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ПРИЛОЖЕНИЕ: Фертилекс® Амино Калций може да се прилага самостоятелно или
смесен с други торове и пестициди. в зависимост от калцивият дефицит, вида на
културата и стадия на нейното развитие.
Яълки и круши: 200-300 мл/дка след образуване на завръза и по време на
нарастване на плода;
Костилкови: 200-300 мл/дка след образуване на завръза до начало на узряване на
плодовете (избистряне);
Зеленчуци: 200-300 мл/дка преди цъфтеж и/или след образуване на плода и по
време на нарастването му
Картофи: 200-300 мл/дка - начало на клубено образуване - срещу образуване на
кафяви петна по клубените
Почвено: 3-5 л/дка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Фертилекс® Амино Калций предотвратява и коригира
дефицита на калций в растенията и свързаните с него физиологични смущения.
Свободните L-аминокиселини включени в състава на продукта допринасят за
ускореното усвояване и придвижване на калция, с което се оптимизират редица
биохимични и метаболитни процеси. Фертилекс® Амино Калций подпомага
растенията в периоди на стрес, причинен от неблагоприятни почвени условия.
Освен това повишава устойчивостта на плодовете и зеленчуците при транспорт
и съхранение. Фертилекс® Амино Калций възпрепятства развитието на някои
физиологични заболявания причинени от недостиг на Ca като:
- горчиви ядки и встъкляване на плодовете при ябълка;
- върхово гниене при зеленчуци;
- напукване на плодовете при костилкови овощни и др.
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Фертилекс

®
NPS + GLYCINE

NPS + Глицин
ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Fertilex®

NPS + Глицин

Фертилекс®

Производител:

„АГРИФЛОР” ООД, България

ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Общ азот
Фосфорен пентаоксид (P2O5)
Сяра (SO3)
Глицин
Желязо (Fe) хелатирано с ЕДТА
Манган (Mn) хелатиран с ЕДТА
Цинк (Zn) хелатиран с ЕДТА
Мед (CU) хелатирана с ЕДТА
Бор (B)
Молибден (Mo)

5L
Ecological products
for modern agriculture

e-mail: agriflor@abv.bg
www.agriflor.bg

8%
18 %
7,5 %
3%
0,06 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,002 %

ХАРАКТЕРИСТИКА: плътност 1,3 ± 0,2 кг/л, рН 6,8 ±0,2 кг/л
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

1000
l

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ФЕРТИЛЕКС® NPS + Глицин се прилага самостоятелно или смесен с продукти
за растителна защита след предварително проведен тест за съвместимост. Не
смесвайте ФЕРТИЛЕКС® NPS + Глицин с продукти, които съдържат калций, тъй като
това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
Листно: 300 мл/дка при:
Рапица: от фаза 4-9 лист до начало на цъфтеж;
Царевица: 6-10 лист;
Слънчоглед: 4-6 лист на културата;
Лозя: преди цъфтеж, при залагане на зърната;
Картофи: преди цъфтеж и по време на нарастване на клубените;
Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци): след
разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни;
Почвено: 3-5 л/дка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
ФЕРТИЛЕКС® NPS + Глицин е течен тор с преобладаващо съдържание на фосфор
и сяра. Предназначен основно за рапица, слънчоглед, царевица, зеленчукови
култури. Наличието на висок процент сяра стимулира синтеза на серни протеини,
оптимизира усвояването на азот и активира вегетацията на растенията. Включването
на глицин в балансирания състав на продукта и неговото взаимодействие с фосфора,
подпомагат развитието на мощна коренова система, интензивна фотосинтеза
и ускорен метаболизъм. ФЕРТИЛЕКС® NPS + Глицин осигурява едновременно
стартиране и развитие на културите, респективно високи добиви и качествена
продукция.
www.agriflor.bg
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Фертилекс

®

NMgS + Глицин
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Общ Азот (N)
Магнезиев оксид (MgO)
Сяра (S)
Глицин
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Мед (Cu) хелатирана с EDTA
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA
Бор (B)
Молибден (Mo)

16 %
7%
5%
3%
0.02 %
0.01 %
0.06 %
0.03 %
0.02 %
0.002 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.36 кг/л, рН 7.2±0.2
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ЕО ТОР
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1000
l

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® NMgS + Глицин се прилага самостоятелно или смесен с продукти
за растителна защита след предварително проведен тест за съвместимост. Не
смесвайте Фертилекс® NMgS + Глицин с продукти, които съдържат калций, тъй като
това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
Листно: 300 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка
Житни култури: от фаза братене до фаза изкласяване
Рапица: от фаза 4-9 лист до начало на цъфтеж
Царевица: фаза 5-9 лист
Други култури: прилага се по време на активен вегетационен растеж
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® NMgS + Глицин е течен тор с преобладаващо съдържание на азот,
магнезий и сяра, предназначен основно за рапица, царевица и житни култури
(пшеница, ечемик, овес и др.). Наличието на висок процент усвоима сяра стимулира
синтеза на серни протеини в растенията, което се отразява благоприятно върху
процеса на зреене и натрупване на белтъци в зърното. Балансираното съотношение
на магнезий, сяра и глицин във Фертилекс® NMgS + Глицин осигурява едновременно
стартиране и развитие на всички култури, респективно високи добиви и качествена
продукция.

Фертилекс

®

Стартер
ТЕЧЕН ТОР ЗА
МОЩНА КОРЕНОВА
СИСТЕМА И
ИНТЕНЗИВЕН
РАСТЕЖ

СЪСТАВ, W/W:
Общ Азот (N)
Фосфорен пентаоксид (P2O5)
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Мед (Cu) хелатирана с EDTA
Бор (B)
Молибден (Mo)

8%
27 %
0.06 %
0.03 %
0.02 %
0.01 %
0.02 %
0.002 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.29 кг/л, рН 6.2 ± 0.2

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

1000
l

СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Стартер може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове
и пестициди след предварителен тест за съвместимост.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® Стартер може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове
и пестициди. Не смесвайте Фертилекс® Стартер с продукти, които съдържат
нехелатиран калций и магнезий, тъй като това може да доведе до образуване на
неразтворима утайка.
Подходящ е за всички видове култури приложен от ранните стадии във
вегетационното развитие на растенията.
Листно: 300 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Стартер е предназначен за подхранване на всички видове култури
в началната фаза от развитието им. Продуктът улеснява тяхното вкореняване и
осигурява интинзивен и балансиран растеж. Фертилекс® Стартер подобрява
формирането на кореновата система на растенията и спомага за рестартиране
процеса на растежа им след стресови периоди като разсаждане, суша, силен дъжд
и др. Високото съдържание на фосфор във формулацията индуцира естествената
устойчивост на културите към потенциални болести като допринася за получаване
на оптимални добиви и гарантира качество на продукцията.
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Фертилекс

®

Универсал
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Общ Азот (N)
Фосфорен пантаоксид (P2O5)
Калиев оксид (K2O)
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Мед (Cu ) хелатирана с EDTA
Бор (B)
Молибден (Mo)

10 %
10 %
10 %
0.06 %
0.03 %
0.02 %
0.01 %
0.02 %
0.002 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.28 кг/л, рН 7.3±0.2
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ЕО ТОР

12
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1000
l

СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Универсал може да се прилага самостоятелно или смесен с други
торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® Универсал
Листно: 300 мл/дка
Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци): След
разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни
Овощни и ягодоплодни: Двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на
завръз
Картофи: Двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените
Житни култури: Начало на братене
Царевица: Фаза 6-8-ми лист
Почвено: 3-5 л/дка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Универсал се прилага във всички фази от развитието на растенията.
Високото съдържание на азот, фосфор и калии в балансирано съотношение 1:1:1
го прави универсален и подходящ за различни видове култури. Балансираната
формула на Фертилекс® Универсал осигурява устойчивостта на третираните
растения към заболявания и стресови фактори, подобрява развитието на листната
маса и укрепва кореновата система. При интензивни култури Фертилекс®
Универсал може да се прилага през 10-14 дни, гарантирайки високи добиви и
качество на продукцията.

Фертилекс

®

NS
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Общ Азот (N)
Сяра (S)
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Мед (Cu ) хелатирана с EDTA
Бор (B)
Молибден (Mo)

20 %
6%
0.06 %
0.03 %
0.02 %
0.01 %
0.02 %
0.002 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.25 кг/л, рН 5.5 ± 0.2

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

1000
l

СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® NS може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и
пестициди след предварителен тест за съвместимост.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® NS се прилага листно в доза 300 мл/дка при:
Житни култури (пшеница, ечемик, овес):
от фаза братене до фаза изкласяване.
Рапица: от фаза 4-9 лист до начало на цъфтеж.
Царевица: фаза 5-9 лист.
Почвено: 3-5 л/дка.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® NS е течен тор с преобладаващо съдържание на азот и сяра,
предназначен основно за рапица, царевица и житни култури (пшеница, ечемик,
овес и др.). Наличието на висок процент усвоима сяра стимулира синтеза на серни
протеини в растенията, което се отразява благоприятно върху процеса на зреене
и натрупване на белтъци в зърното. Същевременно сярата играе важна роля
при усвояване на азота, активира вегетацията на растенията и засилва тяхната
имунна защита. Балансираното съотношение на азот, сяра и микроелементи във
Фертилекс® NS осигурява едновременно стартиране и развитие на културите,
респективно високи добиви и качествена продукция.
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Фертилекс

®

Бор
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Бор (В) (боретаноламин)
Молибден (Mo)

11 %
0.03 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.32 кг/л, рН 7.3±0.2
СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Бор може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и
пестициди след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно: 100-150 мл/дка

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ЕО ТОР

14

www.agriflor.bg

1000
l

Царевица: 1-2 пръскания фаза 7-8 лист
Картофи: 1-2 пръскания преди цъфтеж
Слънчоглед: 1-2 пръскания фаза 5-7 лист и фаза бутонизация
Зеленчуци: 2 пръскания в интензивен растеж
Ягоди: начало на образувание на пъпки
Плодни дървета: 1-во след цъфтеж, 2-ро след 14 дни
Захарно и фуражно цвекло: от фаза 4-ти лист – 2 разпръсквания през 15 дни
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Бор течен тор с високо съдържание на елемента бор. Борът оптимизира
усвояване на всички хранителни елементи и спомага за опрашване на цветовете,
стимулира развитието на кореновата система, намалява окапването на завръза при
чувствителните зеленчукови култури и изресяване при лозя.
Фертилекс® Бор предотвратява и отстранява недостига на бор и е особено
подходящ за боролюбивите култури: слънчоглед, рапица, царевица, захарно
цвекло, зеле, целина, ябълка, ягода, лоза, домати, памук, картофи, моркови и др.

Фертилекс

®
Фертилекс®

Мед

Мед
ТЕЧЕН ТОР ЗА
ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Fertilex®

Cu

5L

Производител:

„АГРИФЛОР” ООД, България

ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Мед (Cu)

Ecological products
for modern agriculture

e-mail: agriflor@abv.bg
www.agriflor.bg

5%

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1,25 кг/л, рН 3,5 ±0.2;
СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Мед може да се смесва с препарати за растителна защита след
проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно: 300 мл/дка при:
Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци):
след разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни;
Овощни и ягодоплодни:
двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на завръз;
Картофи:
двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените;
Житни култури:
начало на братене.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Мед е течен тор с високо съдържание на елемента мед под формата
на меден глицинат.
Фертилекс® Мед предотвратява недостига на мед в растенията и свързаните с
дефицита му физиологични и биологични смущения. Формулиран като глицинат,
елементът мед под тази комплексна форма е лесно усвоим от растенията
осигурявайки оптимално протичане на редица жизнено важни процеси като:
- изграждане на хлорофила;
- азотен метаболизъм;
- интензивна фотосинтеза;
- синтез на протеини, ензими и др.
Фертилекс® Мед е подходящ за приложение при култури, които са засегнати от
влиянието на неблагоприятни абиотични и биотични фактори, тъй като засилва
устойчивостта им към различни гъбни и бактериални патогени. Растенията
третирани с Фертилекс® Мед проявяват по-слаба чувствителност към инфекции
причинявани от Phytophtora, Plasmopara, Alternaria, Xanthomonas и др.

www.agriflor.bg
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Фертилекс

®

Желязо
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ЕО ТОР

16
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СЪСТАВ, W/W:
Желязо (Fe)

5%

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.16 кг/л, pH 1.7±0.5
СМЕСИМОСТ:
Не смесвайте Фертилекс® Желязо с продукти, които съдържат фосфати, тъй като
това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® Желязо е подходящ за всички видове култури при необходимост от
желязо, приложен неколкократно от начало на вегетацията.
Листно подхранване
Листното подхранване дава по-бърз, но относително по-краткотраен ефект и затова
трябва да се извършва неколкократно. Провеждат се 2 до 3 пръскания по време на
вегетацията през интервал от 10 – 15 дни. Първото пръскане е при добре оформена
листна маса. Използват се 0.3 – 0.5 литра Фертилекс® Желязо на декар, разтворен
в достатъчно количество вода за цялостно опръскване на растенията.
Кореново подхранване
При почвеното внасяне се постига сравнително по-бавен, но по-продължителен
ефект. Използва се работен разтвор с концентрация 0.3 – 0.5% (0.3 – 0.5 л Фертилекс®
Желязо в 100 литра вода), който се внася неколкократно през интервал от 10 – 15
дни.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Желязо се прилага както листно, така и кореново. При съвместно
внасяне с препарати за растителна защита е необходимо предварително да се
проведе тест за съвместимост.

Фертилекс

®

Манган
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

СЪСТАВ, W/W:
Манган (Mn) хелатиран с EDTA

5%

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.3, рН 6.5±0.2
СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Манган може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове
и пестициди след предварителен тест за съвместимост.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно
Житни култури:
100-200 мл/дка, във фаза вретенене
Слънчоглед:
100-200 мл/дка, фаза 3 - 4 лист
Овощни:
100-200 мл/дка във фаза залагане на плодовете
Зеленчуци:
100-200 мл/дка
Рапица:
100-200 мл/дка, фаза 3 - 4 лист – 6-ти лист
Картофи:
200 мл/дка
Почвено: 500 мл - 1000 мл/дка в зависимост от степента на дефицита
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Манган е течен тор с високо съдържание на манган. Микроелементът
манган оказва пряко или косвено влияние върху протичане на редица физиологични
и биохимични процеси в растенията като: фотосинтеза, азотния и въглехидратния
метаболизъм, синтеза на хлорофил и ароматните аминокиселини. Недостигът
на манган при различните култури се изразява в петниста хлороза по листата с
последващ нисък темп на растеж. Фертилекс® Манган предотвратява и коригира
дефицита на манган в растенията, което допринася за тяхната устойчивост към
неблагоприятни фактори на околната среда и повишава добива.
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Фертилекс

®

Цинк
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Цинк (Zn)

10 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.24 кг/л, рН 2.9 ± 0.5
СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Цинк може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и
пестициди след предварителен тест за съвместимост.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно: 100-200 мл/дка
Житни култури: от 3-ти лист
Царевица: 4-ти лист
Бобови култури: от 6-ти лист

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ЕО ТОР

18

www.agriflor.bg

1000
l

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Цинк е течен тор за предотвратяване и коригиране дефицита на цинк
в растенията. Микроелементът цинк оказва пряко или косвено влияние върху много
физиологични и биохимични процеси в растителния организъм – фотосинтеза,
дишане, синтез на хлорофил, растежни хормони и др. Тази многостранна роля на
цинка се обуславя от участието му в редица важни ензими. При недостиг на цинк се
задържа растежа и настъпва пълно прекратяване нарастването на междувъзлията
(розетъчна болест), листата се покриват с хлоротични петна, плодовете стават
дребни и деформирани. Най-силна нужда от цинк изпитват лозата, овощните
дървета, царевицата, соята, доматите и др.

Фертилекс

®

Молибден
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
И ТРЕТИРАНЕ
НА СЕМЕНА

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

1000
l

СЪСТАВ, W/W:
Молибден (Mo)

15 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.35 кг/л, рН 7.5
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно – 20-25 мл/дка
Пшеница: фаза от втори лист до братене 0.020 л/дка – 0.025 л/дка
Рапица: фаза 4-6 лист - 0.025 л/дка
Царевица: фаза 4-6 лист - 0.020 л/дка
Слънчоглед: фаза 4-6 лист - 0.025 л/дка
Бобови култури: развита вегетативна маса до 20 см - 0.025 л/дка. Количеството
вода използвано за третиране - минимум 20 л/дка.
Третиране на семена:
Житни култури: 50-100 мл/100 кг семе
(пшеница, ечемик, ръж и овес)
Царевица: 100-150 мл/100 кг семе
Слънчоглед: 50-100 мл/100 кг семе
Бобови култури (фасул, грах, соя):
50 мл/100 кг семе
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Молибден предотвратява и отстранява недостига на микроелемента
молибден, който дори в ниски дози е изключително необходим за културните
растения. Молибденът оптимизира усвояването на основните хранителни
елементи, стимулира развитието на кореновата система, участва в синтеза на
ензимите нитрат редуктаза и нитрогеназа, които са отговорни за метаболизма на
азота. Липсата на този елемент води до поява на хлороза по листата и намален
растеж на цялото растение с последващи признаци на увяхване. Недостигът на
молибден се наблюдава при кисели почви с рН под 5.5, и при леки песъчливи почви
с високо съдържание на желязо и алуминий.
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Фертилекс

®

Микро
ТЕЧЕН ТОР

СЪСТАВ, W/W:
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Мед (Cu) хелатирана с EDTA
Бор (B)
Молибден (Mo)

0.6 %
0.3 %
0.2 %
0.1 %
0.2 %
0.02 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.09 кг/л, рН 3.7 ± 0.2
СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Микро може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и
пестициди след предварителен тест за съвместимост.
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ЕО ТОР
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® Микро е подходящ за всички видове култури при установен дефицит
на микроелементи. Оптимално се усвоява при добре развита листна маса.
Листно: 100-200 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка
Третиране на семена: 1-2 л/тон семена
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Микро е концентриран течен тор с балансиран състав от
микроелементи (желязо, манган, цинк, мед, бор и молибден). Те са необходими за
растежа и развитието на растенията, колкото и останалите хранителни елементи.
Ефективността им е с 10-20 пъти по-висока при подаване през листата в сравнение
с почвеното им приложение. Освен за коригиране липсата на един или няколко
микроелемента, Фертилекс® Микро може да се използва за третиране на семена,
с което се постига подобрена кълняемост, стимулиране на коренообразуването,
устойчивост на растенията към засушаване, измръзване и др.

Фертилекс

®
Фертилекс®

Kупро СК

Fertilex®

COPPER SK

Kупро СК
ТЕЧЕН ТОР ЗА
ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Производител:

„АГРИФЛОР” ООД, България

ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Мед (Cu)

5L
Ecological products
for modern agriculture

e-mail: agriflor@abv.bg
www.agriflor.bg

20 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1,32 ± 0,2 кг/л, рН 7,0 ±0,2
ФОРМУЛАЦИЯ:
Суспензионен концентрат
СМЕСИМОСТ:
ФЕРТИЛЕКС® Купро СК може да се смесва с препарати за растителна защита след
проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

ПРИЛОЖЕНИЕ:
третирането с ФЕРТИЛЕКС® Купро СК се осъществява в периода на активен растеж
с достатъчно развита листна маса на растенията:
Листно: 0,3 % (30 мл в 10 л вода);
- 300 мл/дка в минимум 50 л вода работен разтвор на декар при:
Зеленчуци (домати, пипер, краставици, и др.): след разсаждане или поникване
(4-6-ти лист) двукратно през 10-14 дни;
Лозя: преди цъфтеж, при залагане на зърната;
Картофи: преди цъфтеж и по време на нарастване на клубените;
Овощни култури: двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на завръз;
Не се препоръчва употребата на продукта при екстремни условия като засушаване,
интензивно слънцегреене, дъжд и др.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
ФЕРТИЛЕКС® Купро СК е течен листен тор с високо съдържание на елемента
мед под формата на меден оксихлорид. ФЕРТИЛЕКС® Купро СК предотвратява
и коригира дефицита на мед в растенията и е предназначен за широк спектър
култури засегнати от неблагоприятното влияние на различни биотични и абиотични
фактори. ФЕРТИЛЕКС® Купро СК засилва устойчивостта на растенията и ги прави
по-малко чувствителни към редица гъбни и бактериални патогени (Phytophtora,
Plasmopara, Alternaria, Xanthomonas и др.).
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Фертилекс

®

Калий
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Калиев оксид (K2O)
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Мед (Cu ) хелатирана с EDTA
Бор (B)
Молибден (Mo)

20 %
0.06 %
0.03 %
0.02 %
0.01 %
0.02 %
0.002 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.3 кг/л, рН 7.7±0.2
СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Калий може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и
пестициди след предварителен тест за съвместимост.
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ЕО ТОР
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® Калий може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове
и пестициди.
Листно: 300 мл/дка
Почвено: 3-5 л/дка
Картофи: начало на формиране на клубените;
Слънчоглед: във фаза 6-ти - 8-ми лист;
Зеленчуци: неколкократно след развитие на достатъчно листна маса.
Овощни: от завръз на плодовете до беритба;
Ягодоплодни: след цъфтеж до узряване на плодовете.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Калий е подходящ за приложение при калиеволюбиви култури –
картофи, слънчоглед, ягодоплодни, лозя, зеленчуци и др. Органичната форма
на елемента калий във Фертилекс® Калий, както и балансираният състав на
микроелементите, осигуряват оптималното им усвояване от растенията и гарантират
високи и качествени добиви. Нуждите от калий за повечето култури се увеличават
значително през периодите на бърз растеж и развитие на плодове, което определя
момента на третиране с Фертилекс® Калий. Неговият нисък солеви индекс, високи
буферни свойства и комплексообразуващи способности, благоприятстват за
ускореното нарастване и зреене на репродуктивните органи.

Фертилекс

®

ФосКал (PK)
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Фосфoрен пентаоксид (P2O5)
Калиев оксид (K2O)
Мед (Cu) хелатирана с EDTA
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA
Манган (Mn) хелатиран с EDTA

19 %
20 %
0.07 %
0.03 %
0.03 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.47 кг/л, рН 8.2
СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® ФосКал РК може да се прилага самостоятелно или смесен с други
торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

1000
l

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Фертилекс® ФосКал РК:
Листно: 300 мл/дка при:
Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци): след
разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни
Овощни и ягодоплодни: Двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на
завръз
Картофи: Двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените
Царевица: Фаза 6-8-ми лист
Почвено: 3-5 л/дка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® ФосКал РК е подходящ за приложение при картофи, лозя, ягодоплодни,
зеленчуци, овощни растения, слънчоглед и др. Високата му скорост на абсорбция,
проникване и ефективност благоприятстват за ускореното нарастване и зреене
на репродуктивните органи. Оптимално балансираният състав на формулацията
със завишено съдържание на фосфор и мед, индуцира естествената устойчивост
на културите към потенциални болести. Фертилекс® ФосКал РК подобрява
формирането на кореновата система на растенията и спомага за възстановяване
процеса на растежа по време и след период на стресови състояния (суша, градушка
и др.).
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Фертилекс

®

Калций
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Азот (N), нитратен
Калциев оксид (CaO)
Магнезиев оксид (MgO)
Бор (B)
Молибден (Mo)

8%
12 %
2%
0.05 %
0.004 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.42кг/л, рН 4.1±0.2
СМЕСИМОСТ:
Фертилекс® Калций прилага се самостоятелно или смесен с други торове и
пестициди. Не смесвайте Фертилекс® Калций с продукти, които съдържат фосфати
и/или сулфати, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима
утайка.
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

5l

ЕО ТОР
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно: при зеленчуци (домати, пипер, краставици и др.) във фаза след образуване
на завръза през 7-14 дни на открито 300-500 мл/дка, и в оранжерии - 0.5%.
При ябълки: след образуване на завръза до 10 дни преди беритба (6-8 третирания)
500-600 мл/дка.
Костилкови (череши): 2 месеца преди беритба
(4 третирания през 14 дни) 500-600 мл/дка.
Зелеви и листни зеленчуци: 14 дни след засаждането преди образуване на главата
през 7 дни
500-600 мл/дка.
Ягоди: между цъфтежа и началото на беритбата
(3 третирания) 500 мл/дка.
Почвено: 3-5 л/дка.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Калций е течен тор с високо съдържание на калций. Предназначен
е за предотвратяване или коригиране недостига на калций и свързаните с него
физиологични смущения.

Фертилекс

®
Фертилекс®

Силиций

Силиций
ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Fertilex®

Si

5L

Производител:

„АГРИФЛОР” ООД, България

ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Силициев диоксид (SiO2)
Калиев оксид (K2O)
Мед (Cu)

Ecological products
for modern agriculture

e-mail: agriflor@abv.bg
www.agriflor.bg

20,5 %
9,5 %
0,3 %

ХАРАКТЕРИСТИКА: плътност 1,35 кг/л, рН 11,3±0.2;
СМЕСИМОСТ: Фертилекс® Силиций може да се смесва с препарати за растителна
защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества. Фертилекс®
Силиций не бива да се смесва с продукти притежаващи висока киселинност (рН ≤ 6)

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

1l

ЕО ТОР

5l

ПРИЛОЖЕНИЕ: Листно: 0,5% (50 мл/10 л вода) при:
Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци):
след разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни;
Овощни и ягодоплодни: двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на
завръз;
Картофи: двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените;
Житни култури: начало на братене;
Царевица: фаза 6-8-ми лист.
Да не се използва по време на цъфтеж.
Почвено: 800-1000 мл/дка.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Фертилекс® Силиций е течен тор с преобладаващо
съдържание на силиций и калий. Предназначен е за широк спектър от култури
в началните етапи от развитието им, както и при тези в период с най-висока
метаболитна активност. Фертилекс® Силиций засилва устойчивостта на растенията
в условия на неблагоприятна абиотична среда, стимулира процеса на фотосинтеза,
синтеза на ендогенни фитохормони (гиберилини, цитокинини), активността
на дихателните ензими (пероксидаза) и др. Растенията абсорбират силиций в
количества, еквивалентни или по-високи от тези на основните макроелементи азот,
фосфор и калий (N, P, K). Проникнал в в растителния организъм, силицият се отлага
между кутикулата и клетъчната стена, както и между клетъчната стена и клетъчната
мембрана. Слоевете от аморфен силиций действат като физическа бариера срещу:
стрес от засушаване (оптимизира процеса на транспирация), стрес от засоляване
(инхибира поглъщането на Na), нападение от насекомни неприятели, гъбни и
бактериални патогени. Фертилекс® Силиций осигурява контрол върху мобилността
на тежки метали в системата почва-растение, редуцирайки натрупването им в
репродуктивните органи. Фертилекс® Силиций активира защитните реакции на
растенията, увеличава тяхната здравина, намаляване употребата на пестициди,
което осигурява висок добив и качество на продукцията
www.agriflor.bg
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ТЕЧНИ ТОРОВЕ

АГРОАПТЕКИ
ГРАДИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

Ватрал
®
Vatral

®
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Ватрал

®
ВАТРАЛ®
Бордо

Бордо

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОД ФОРМА НА СУСПЕНЗИЯ

Ecological products
for modern agriculture

500 ml
„АГРИФЛОР” ООД

ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОД ФОРМА
НА СУСПЕНЗИЯ

СЪСТАВ, W/V:
Калциев оксид (СаО)
Сяра (S)
Мед (Cu)

www.agriflor.bg

12 %
9,8 %
12,3 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
плътност 1,45 кг/л, рН 6,3 ±0.2
ФОРМУЛАЦИЯ:
суспензионен концентрат
СМЕСИМОСТ:
Ватрал® Бордо може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен
тест за смесимост с проба в малки количества.
Ватрал® Бордо е съвместим с продукти на база парафинови масла, формулирани
като емулсионен концентрат (АКАРЗИН).

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

200
ml

1l

ЕО ТОР
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5l

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ватрал® Бордо е подходящ за употреба при широк спектър от култури през
периода на активен растеж с достатъчно развита листна маса на растенията, както
и през извън вегeтационния им период по време на покой.
Листно:
2% работен разтвор (200 мл - 10 л вода) при:
- овощни (ябълки, сливи, круши, череши,
праскови и др.);
- лозя;
- зеленчуци (домати, пипер и др.);
- картофи.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Ватрал® Бордо е течен листен тор с високо съдържание на калций, сяра и мед.
Продуктът предотвратява дефицита на тези елементи в растенията и подпомага
възстановяването им от неблагоприятното влияние на редица абиотични фактори
(градушка, прекомерна влажност и др.).
Балансираният състав на Ватрал® Бордо осигурява на културите оптимален растеж
и развитие, устойчивост спрямо гъбни и бактериални патогени (Phytophtora, Plasmopara, Alternaria, Xanthomonas и др.) и респективно висок добив и качество на
продукцията.

Ватрал

®

Green
СЛОЖЕН
ТЕЧЕН ТОР,
ПОДХОДЯЩ ЗА
ДЕКОРАТИВНИ
И ВЕЧНО
ЗЕЛЕНИ
РАСТЕНИЯ

СЪСТАВ, W/W:
Общ азот (N) амидна форма
Магнезиев оксид (MgO)
Сяра (S)
Бор (B) водоразтворим
Мед (Cu), хелатиран с EDTA
Желязо (Fe), хелатиран с EDTA
Манган (Mn), хелатиран с EDTA
Молибден (Mo) водоразтворим
Цинк (Zn), хелатиран с EDTA

16%
7%
5,5%
0,02 %
0,01 %
0,06 %
0,03 %
0,002 %
0,02 %

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ватрал® Green е предназначен за целогодишно подхранване на декоративни и
вечно зелени украсни растения. Балансираното съдържание на N, Mg и S в разтвора,
както и наличието на специално подбрани микроелементи ускоряват процеса на
фотосинтеза и осигуряват на растенията интензивен растеж на вегетативната маса
и оптимално облистване.
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване!

250
ml

500
ml

РАБОТЕН РАЗТВОР И ЧЕСТОТА НА ТРЕТИРАНЕ:
Ватрал® Green се използва под формата на разтвор, получен при смесване на 10 мл
концентрат в 1 л вода. С така получения разтвор растенията се поливат. За листно
подхранване Ватрал® Green се прилага като 0,5% разтвор (5 мл концентрат в 1 л
вода).
ЧЕСТОТА НА ТРЕТИРАНЕ:
В период на цъфтеж (от пролетта до есента) – през 7 до 10 дни;
В периода на покой (зимни месеци) – веднъж месечно.

ЕО ТОР
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Ватрал

®

Flowers
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване!

250
ml

500
ml

СЪСТАВ, W/W:
Общ азот (N) амидна форма
Фосфор (P2O5) дифосфорен пентаоксид
Калий (K2O) дикалиев оксид
Бор (B) водоразтворим
Мед (Cu), хелатиран с EDTA
Желязо (Fe), хелатиран с EDTA
Манган (Mn), хелатиран с EDTA
Молибден (Mo) водоразтворим
Цинк (Zn), хелатиран с EDTA

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ватрал® Flowers е предназначен за целогодишно подхранване на саксийни и
градински цветя. Балансираният му състав осигурява на растенията увеличен брой
цветове, интензивен растеж и удължен период на цъфтене.
РАБОТЕН РАЗТВОР И ЧЕСТОТА НА ТРЕТИРАНЕ:
Ватрал® Flowers се използва чрез поливане под формата на разтвор, получен при
смесване на 10 мл концентрат в 1 л вода. Така получения разтвор е достатъчен да се
полеят 10 саксии със среден диаметър. За листно подхранване Ватрал® Flowers се
прилага като 0,5 % разтвор (5 мл концентрат в 1 л вода).
ЧЕСТОТА НА ТРЕТИРАНЕ:
В период на цъфтеж (от пролетта до есента) – през 7 дни;
В периода на покой (зимни месеци) – веднъж месечно.
Разклатете бутилката преди употреба!

ЕО ТОР
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6%
8%
8%
0,02 %
0,01 %
0,06 %
0,03 %
0,002 %
0,02 %

Ватрал

®

Желязо
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

250
ml

500
ml

СЪСТАВ, W/W:
Желязо (Fe)

5%

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.16 кг/л, pH 1.7±0.5
СМЕСИМОСТ:
Не смесвайте Ватрал® Желязо с продукти, които съдържат фосфати, тъй като това
може да доведе до образуване на неразтворима утайка.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ватрал® Желязо е подходящ за всички видове култури при необходимост от
желязо, приложен неколкократно от начало на вегетацията.
Листно подхранване
Листното подхранване дава по-бърз, но относително по-краткотраен ефект и затова
трябва да се извършва неколкократно. Провеждат се 2 до 3 пръскания по време на
вегетацията през интервал от 10 – 15 дни. Първото пръскане е при добре оформена
листна маса. Използват се 0.3 – 0.5 литра Ватрал® Желязо на декар, разтворен в
достатъчно количество вода за цялостно опръскване на растенията.
Кореново подхранване
При почвеното внасяне се постига сравнително по-бавен, но по-продължителен
ефект. Използва се работен разтвор с концентрация 0.3 – 0.5% (0.3 – 0.5 л Ватрал®
Желязо в 100 литра вода), който се внася неколкократно през интервал от 10 – 15
дни.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фертилекс® Желязо се прилага както листно, така и кореново. При съвместно
внасяне с препарати за растителна защита е необходимо предварително да се
проведе тест за съвместимост.

ЕО ТОР
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Ватрал

®

Калций
ТЕЧЕН ТОР
ЗА ЛИСТНО
И ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ, W/W:
Азот (N), нитратен
Калциев оксид (CaO)
Магнезиев оксид (MgO)
Бор (B)
Молибден (Mo)

8%
12 %
2%
0.05 %
0.004 %

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Плътност 1.42 кг/л, рН 4.1±0.2
СМЕСИМОСТ:
Ватрал® Калций прилага се самостоятелно или смесен с други торове и пестициди.
Не смесвайте Ватрал® Калций с продукти, които съдържат фосфати и/или сулфати,
тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и
пряка слънчева светлина!

250
ml

500
ml

ЕО ТОР
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно: при зеленчуци (домати, пипер, краставици и др.) във фаза след образуване
на завръза през 7-14 дни на открито 300-500 мл/дка, и в оранжерии - 0.5%.
При ябълки: след образуване на завръза до 10 дни преди беритба (6-8 третирания)
500-600 мл/дка.
Костилкови (череши): 2 месеца преди беритба
(4 третирания през 14 дни) 500-600 мл/дка.
Зелеви и листни зеленчуци: 14 дни след засаждането преди образуване на главата
през 7 дни
500-600 мл/дка.
Ягоди: между цъфтежа и началото на беритбата
(3 третирания) 500 мл/дка.
РАБОТЕН РАЗТВОР:
Ватрал® Калций се използва под формата на разтвор, получен при смесване на
10 мл концентрат в 1 л вода. С така получения разтвор растенията се поливат.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Ватрал® Калций е течен тор с високо съдържание на калций. Предназначен е
за предотвратяване или коригиране недостига на калций и свързаните с него
физиологични смущения.

Ватрал

®

Starter
СЛОЖЕН
ТЕЧЕН ТОР
ЗА МОЩНА
КОРЕНОВА
СИСТЕМА И
ИНТЕНЗИВЕН
РАСТЕЖ

СЪСТАВ, W/W:
Общ азот (N) амидна форма
Фосфор (P2O5) дифосфорен пентаоксид
Бор (B) водоразтворим
Мед (Cu), хелатиран с EDTA
Желязо (Fe), хелатиран с EDTA
Манган (Mn), хелатиран с EDTA
Молибден (Mo) водоразтворим
Цинк (Zn), хелатиран с EDTA

6%
20%
0,02 %
0,01 %
0,06 %
0,03 %
0,002%
0,02%

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ватрал® Starter е предназначен за подхранване за подхранване на различни
видове растения в началната фаза от развитието им. Продуктът улеснява тяхното
вкореняване и осигурява силен балансиран растеж. Ватрал® Starter подобрява
формирането и развитието на кореновата система, което го прави особено
подходящ за употреба при новопоникнали растения (семеначета).
СЪХРАНЕНИЕ:
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване!

250
ml

РАБОТЕН РАЗТВОР:
Ватрал® Starter се използва под формата на разтвор, получен при смесване на
10 мл концентрат в 1 л вода. С така получения разтвор растенията се поливат.
ЧЕСТОТА НА ТРЕТИРАНЕ:
През 7 до 10 дни.

500
ml

ЕО ТОР
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Ватрал

®

Universal
УНИВЕРСАЛЕН
ТЕЧЕН ТОР,
ПОДХОДЯЩ
ЗА ВСИЧКИ
ВИДОВЕ
РАСТЕНИЯ

СЪСТАВ, W/W:
Азот (N) амидна форма
Фосфор (P2O5) дифосфорен пентаоксид
Калий (K2O) дикалиев оксид
Бор (B) водоразтворим
Мед (Cu), хелатиран с EDTA
Желязо (Fe), хелатиран с EDTA
Манган (Mn), хелатиран с EDTA
Молибден (Mo) водоразтворим
Цинк (Zn), хелатиран с EDTA

6%
6%
6%
0,02 %
0,01 %
0,06 %
0,03 %
0,002 %
0,02 %

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ватрал® Universal е предназначен за подхранване на различни видове растения,
като изключително ефикасен е за плодове и зеленчуци. Прилага се във всички фази
от развитието на съответната култура, осигурявайки интензивен растеж, качество
на продукцията и устойчивост на стресови фактори.
СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване!!

250
ml

500
ml

ЕО ТОР
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РАБОТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:
Да се използва чрез:
- поливане на растенията с разтвор 1% (10 мл Ватрал® Universal разтворен в 1 л вода);
- листно третиране 0,5% (5 мл Ватрал® Universal в 1 л вода);

АДЮВАНТИ

Акарзин
®
Елект 90 ЕК
®

ОВОЩАРСКА
ЗАМАЗКА

Стиктал

®

www.agriflor.bg

35

Акарзин

®

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
АДЮВАНТ С
ПРИРОДЕН
ПРОИЗХОД

Високоефективен адювант с инсекто-акарицидни свойства.
Екологичен продукт с широк спектър на приложение.
Подходящ за интегрирана защита на растенията.
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 85% минерално масло - парафинов тип.
ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат.
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Акарзин® подобрява действието на препаратите като
намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен
филм върху листата на третираните растения и тялото на насекомите и акари, както
и зимуващите им стадий (яйца).
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: трета
КАРАНТИНЕН СРОК: според препарата
СПЕЦИФИЧЕН АНТИДОТ: няма

300
ml

1l

5l

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Акарзин® е нетоксичен за хора и топлокръвни животни. Няма
опасност от остатъчни количества в третираните култури и почва.
СМЕСИМОСТ: При зимно пръскане Акарзин® може да се смесва непосредствено
преди употреба с бордолезов разтвор. Не се препоръчва смесването на препарата
със сярасъдържащи фунгициди.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Калифорнийска щитоносна въшка: 3% (зимно пръскане);
Зимни яйца на червен овощен акар: 3% (зимно пръскане);
Лозова щитовка: 2.5% (зимно пръскане);
Зелена прасковена листна въшка по зеленчуци: 400 мл/дка.
ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
При горски видове: Акарзин® 50 мл/дка чрез УЛВ третиране;
При домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи и фасул: Акарзин® 80-160
мл/дка;
При овощни култури, малини, къпини, рози и културна шипка: Акарзин® (през
зимен период) - 3%;
При ягоди: Акарзин® (през зимен период) - 0.8%;
Употреба с други продукти за растителна защита (ПРЗ).
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Инсектициди на база дифлубензурон, спинозад и бацилус турингиензис; фунгициди
на база меден хидроксид, меден сулфат, триосновен меден сулфат, използвани
извън вегетационно при овощни култури, малини, къпини, рози, културна шипка и
ягоди през зимния период.
Извън вегетацията третирането с Акарзин® се извършва при t°C над 4°. Пръскането
с препарата през този период продължава до 10 - 15 дни преди развитието на
пъпките на овощните култури.
Използването на Акарзин® в ранна пролет ограничава плътността на популацията
на червен овощен акар под икономическия праг на вредност, с което се спестяват
третиранията с летни акарициди.
Акарзин® е регистриран и разрешен за употреба в Република България от
Министерство на земеделието и Министерство на здравеопазването със Заповед
№РД 1-1549/12.10.2015 г.
Акарзин® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.
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Елект 90 ЕК

®

АДЮВАНТ ЗА
ПЕСТИЦИДНИ
РАЗТВОРИ И
ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Адювант за пестицидни разтвори и листни торове. Екологичен продукт. Лесно
приложим. Ефективен при всякакви условия. Качествено взаимодействие с
препаратите за растителна защита. Траен резултат от приложението му.
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
90 % парафино-нефтен дериват
ФОРМУЛАЦИЯ:
Емулсионен концентрат
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
Елект 90 ЕК® подобрява действието на препаратите за растителна защита, като
намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен
филм върху листата на третираните растения. Създава естетичен гланц върху
листата на декоративната растителност и цветята.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Елект 90 ЕК® в концентрация 0.15-0.2 % (150-200 мл на 100 л разтвор за пръскане)
може да бъде използван съвместно с фосфорорганични инсектициди, синтетични
пире¬троиди, карбаматни инсектициди; сулфунил урея хербициди, хербициди на
база 2.4 Д, медсъдържащи и системни фунгициди.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН РАЗХОД РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР: 20-50 литра

100
ml

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: според препарата
1l

5l

КАРАНТИНЕН СРОК: според препарата
Елект 90 ЕК® осигурява висока прилепяемост на препаратите за растителна
защита към листната повърхност на третираните растения. Той засилва
проникващата способност в растителните тъкани. Повишава биологичната
активност на препаратите при икономически най-важните болести и неприятели
по земеделските култури.
Елект 90 ЕК® е регистриран и разрешен за употреба в Република България от
Министерство на земеделието и Министерство на здравеопазването.
Елект 90 ЕК® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.
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Стиктал

®

ОВОЩАРСКА
ЗАМАЗКА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Стиктал® запечатва всички видове външни рани по овощни, горски и паркови
дървета и декоративни храсти. Блокира достъпа на инсекти и причинители на
болести до наранените участъци. Спомага за по-бързото и качествено заздравяване
на раните. Екологичен продукт, несъдържащ пестицид.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Стиктал® се използва за защита на нанесени рани по дървесните видове от резитба,
присаждания, измръзване, градушки, поражения от гризачи и др. Стиктал® е
подходящ за употреба както при овощни и паркови дървета, така и при горски
видове и декоративни храсти.
СЪСТАВ:
Балансирана композиция от колофон, парафин, минерално масло, етерично масло
и други компоненти с природен произход.

СЪХРАНЕНИЕ:
В сухи и проветриви
помещения при
температура от -5°C до 30°С

75
ml

200
ml

500
ml

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Стиктал® е продукт с пастообразна консистенция, което позволява лесно и удобно
да бъде нанасян с шпатула върху наранените растителни тъкани. Еластичния пласт
с дебелина 2-3 мм запечатва раните и спира навлизането на влага, причинители на
болести и инсекти в тези участъци.
Замазката остава непроменена за дълъг период от време, след което при процеса
на зарастване тя постепенно се разкъсва и тъканта възстановява първоначалната
си цялост.
Стиктал® запазва работния си вискозитет и при по-високи температури (не се
втечнява), което позволява да се прилага както по време на покой, така и през
вегетацията на дърветата.
ТОКСИЧНОСТ:
Стиктал® не съдържа токсични вещества в състава си, което го прави напълно
безопасен за околната среда и хората, работещи с него.
Стиктал® е регистриран и разрешен за употреба от Министерството на
здравеопазването с Протокол (писмо) №47-22-ХТ 308 от 25.10.2004 г.
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2360 Брезник
ул. Андрей Михайлов 118 (производствена база)
agriflor@abv.bg, www.agriflor.bg

