
25% КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) +
42,50% СЕРЕН ТРИОКСИД (SO3)

НЕ Е АДР
ПРОДУКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
AFEPASA SA – Испания

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

5 л

ОПАКОВКА

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода 25%

Серен триоксид (SO3) от водоразтворим тиосулфат 42,5%

Серен триоксид (SO3) разтворим във вода 42,5%

СъСТАВ

ПРЕДИМСТВА

Повишава количеството и качеството на протеини, подпомагайки преобразуването им във въглехидрати, 
протеини и масла.

Повишава съдържанието на хлорофил и участва в синтеза и работата на редица ензими и витамини.

Подпомага устойчивостта на растенията към гъбни болести.

30% по-ефективно усвояване на калций в сравнение с други течни торове на пазара.

Стимулира равномерния растеж чрез редуциране на дисбаланси и недостиг на вещества.

Изразен биостимулиращ ефект чрез подобряване на устойчивостта към засушаване и стресови фактори 
от околната среда.

Не съдържа азот или хлор. Внасяне по ефективен начин на значителни количества от необходимите 
за растенията калий и сяра.

Високо съдържание на калий и сяра за ефективно торене.



К-СИСТЕМИКС

Течен тор, който действа като катализатор при усвояването на фосфор и други микроелементи, присъстващи в 
почвата, както и подобрява структурата на почвата, като действа като коректор на алкалното рН и подобрява 
вегетативното състояние на растението, за да благоприятстват узряването на плодовете.

ОПИСАНИЕ

Благодарение на редуцираща си сила, тиосулфатът подобрява усвояването на хранителни вещества. Той вкис-
лява почвата чрез окисляване на сярата и благодарение на това предотвратява превръщането на азота в газ, 
като ограничава загубите. В допълнение, калият повишава съдържанието на важни масла, подобрява цвета и 
вкуса на плодовете и действа като активатор на ензими.

ЗАЩО ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ?

ПРЕПОРъЧИТЕЛНИ ДОЗИ НА УПОТРЕБА

Култура Доза
мл/хл (100 л вода)

лИСтНо трЕтИраНЕ

лозя, след цъфтеж, нарастване на плодовете, начало на зазряване и прошарване,
2-5 третирания годишно 150 – 250

овощни и декоративни, след прореждане и по време на нарастване на плодовете,
2-5 третирания годишно 150 – 300

Цитруси, след естественото опадане на плодовете, по време на нарастването и 30 дни 
преди прибиране на реколтата 250 – 350

Маслина, след втвърдяване на плодовете костилката се втвърдява и плодовете потъмняват 250 – 500

зеленчуци, след цъфтеж или във всеки цвят и при развитие на плодовете 300 – 400

Памук, след цъфтеж и при развитие на кутийки 300 – 400

Ягоди, във всички фенофази, 2-5 третирания годишно 300 – 500

ПоЧВЕНо И ПрЕз КаПКоВо НаПоЯВаНЕ

Маслини, след цъфтеж и при формиране на плода 0,5-2

Цитруси, 2-3 третирания между формиране на плода и начало на промяна на цвета 0,8-1,6

овощни, 2-4 третирания по време на нарастване на плодовете 1,6-2,5

Памук, от първите кутийки 0,6-1,2 до 3-6

Ягоди, пъпеши, дини и зеленчуци; след поява на плодовете 0,6-1,2 до 2-9

захарно цвекло 1,2 на третиране 
до 3-6

рози и други декоративни растения, никога в цъфтеж 1-3

лозя, 2-3 третирания когато плодовете нарастват, грахово зърно, на интервал от 12-15 дни 0,5


