
90% ЧИСТА СЯРА (S) + 10% БЕНТОНИТ 
КОРЕКТОР НА АЛКАЛНИ
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ПРЕДИМСТВА

СК
НЕ Е АДР

ПРОДУКТ

15 % ЧИСТА СЯРА (S) +
15 % АМИДЕН АЗОТ (N) + 0,5 % БОР (B)
ЕО ТОР

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
AFEPASA SA – Испания

ВНОСИТЕЛ: АГРОТЕКСИМ ЕООД
1574 София, бул. Шипченски проход № 79
тел.: 02/ 870 00 33, факс: 02/ 870 73 68
e-mail: agrotexim@abv.bg, agroteximbg.com

ПРЕДИМСТВА

Подобрява почвената структура и благоприятства 
проникването на вода.

Повишава достъпността на макроелементите и спомага за по-доброто 
усвояване на микроелементите.

Стимулира вегетативното развитие на растенията, осигурявайки 
интензивен зелен цвят като благоприятства образуването
на хлорофил.

Няма загуби от излужване.

За кратко време се разгражда в прахообразна форма, което улеснява 
по-бързото му инкорпориране в почвата.

Подобрява алкални и солени почви като прочиства наличните
в почвата соли и намалява почвеното рН.

Подпомага преодоляването на водния стрес.

Понижава значително електропроводимостта като намалява 
солеността на почвата.

Предотвратява неинфекциозни повреди по картофите от нарушено рН.

Афесол 2-5 mm



АФЕСОЛ

Серен тор под формата на бързодействащи полусферични гранули. Сярата е смесена с бентонит (глина), който 
абсорбира влагата, лесно се отделя и позволява бързото разграждане и инкорпориране на сярата в почвата.

ОПИСАНИЕ

АФЕСОЛ подпомага и ускорява намаляването на почвеното рН благодарение на тиобактериите, влагата и окис-
ляването на продукта в почвата.

ЗАЩО ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ?

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ НА УПОТРЕБА

• За корекция на алкални почви: 40-120 кг/дка
• За подхранване: 15-30 кг/дка
• За намаляване на рН с 0,5: 50 кг/дка

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Най-добри резултати се постигат
при влагане на продукта
на дълбочина 30 см.

РН ПРИ 25°С АФЕСОЛ (24 ДНИ)

Само за 24 дни рН намалява с 0,5 в сравнение с контролата.

ПРОВОДИМОСТ АФЕСОЛ (24 ДНИ)

При засолени почви, с АФЕСОЛ в доза 40 кг/дка, проводимостта намалява с 30%.

Сяра (S) (серен триоксид в проста форма: 225%) 90%

Бентонит 10%

СЪСТАВ

25 кг/1200 кг

ОПАКОВКА


