
Полски култури

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(фенофаза на културата)

захарно
цвекло 0,05 – 0,1 20 – 60

По-високо захарно съдържание
Повишен добив
По-добри технологични 
параметри

Заедно с фунгициди
или инсектициди
При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

ечемик
пивоварен 0,05 – 0,1 20 – 60

Уеднаквеност на семената
По-висок добив
(без ефект върху зърно N)

Заедно с фунгициди
или инсектициди
BBCH 32-59

картоф 0,05 – 0,1 20 – 60 По-висок добив

Заедно с фунгициди
или инсектициди
BBCH 31-69
2-3 третирания в интервал
1-2 седмици

слънчоглед 0,05 – 0,1 20 – 60
По-високо маслено съдържание
По-висок добив

Заедно с фунгициди
или инсектициди
При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

тютюн 0,05 – 0,1 20 – 60
(0,05 – 0,1 %) По-висок и качествен добив

1-во: след разсаждане
2-3 третирания по време на 
интензивен растеж, не по-късно 
от 1 месец преди реколтиране

Мощен източник на хранителни вещества и енергия

• Уникален, силно концентриран течен тор от Япония

• Състав, осигуряващ прецизна и силна биостимулация

• По-бързо усвояване на минерали, растеж и възстановяване на културите

• По-добро качество и оцветяване на плодовете, по-висок добив

• Ниско pH и прилепител за по-добра ефикасност

Органични вещества Минерални хранителни вещества

Захари
Глюкоза Азот (N) 8,0 % Бор (B) 0,1 %

Захароза Фосфор (P2O5) 3,0 % Желязо (Fe) 0,4 %

Органични 
киселини

Лимонена киселина Калий (K2O) 3,0 % Молибден (Mo) 0,1 %

Винена киселина Магнезий (MgO) 2,0 % Мед (Cu) 0,05 %

Ябълчена киселина Калций (CaO) 0,75 % Цинк (Zn) 0,05 %

Янтърна киселина Манган (Mn) 0,7 % Прилепител

Мощен източник на хранителни вещества и енергия

Asahi Chemical Europe s.r.o.
www.asahichem.eu

АГРОТЕКСИМ ЕООД
1574 София, бул. Шипченски проход № 79

+ 359 2 870 00 33
agrotexim@abv.bg, agroteximbg.com
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www.oat-agrio.co.jp/en

Agritechnology from Japan

A member of OAT Agrio Group



Овощни, лозя, червени плодове и орех

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(фенофаза на културата)

ябълка 0,1 40 – 100 

По-добро оцветяване 1-во: 5 седмици преди планираната 
беритба
2-ро: 3 седмици преди планираната 
беритба
3-то: 1 седмици преди планираната 
беритба

ябълка
круша 0,1 40 – 100

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж (BBCH 71-79)
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2  седмици след второто

череша
вишна, слива

кайсия
праскова

0,1 40 – 100

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж (BBCH 71-79)
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

лозя –
винени
сортове

0,1 50 – 100 
(0,1 %)

По-високо захарно съдържание
По-добро качество на сока
Подходящ за интегрирано 
производство
По-слабо заразяване с Botrytis

1-во: преди цъфтеж (BBCH 53-60)
2-ро: след цъфтеж (BBCH 71-79)
3-то: узряване (BBCH 81-85)

лозя –
десертни
сортове

0,1 50 – 100 
(0,1 %)

По-добро качество на плода
Подходящ за интегрирано 
производство
По-слабо заразяване с Botrytis

1-во: преди цъфтеж (BBCH 53-60)
2-ро: след цъфтеж (BBCH 71-79)
3-то: узряване (BBCH 81-85)

боровинка 0,05 – 0,1 30 – 60

По-ранна беритба
По-добро качество на плода
Уеднаквен размер и твърдост
на плодовете
По-висок добив

1-во: нарастване на плодовете
2-ро: преди беритба, 2-3 седмици
след 1-вото
3-то: 2-3 седмици след второто

малина 0,05 – 0,1 30 – 60

1-во: в началото на цъфтеж
2-ро: начало на беритба, 1-2 седмици 
след 1-вото
3-то: 2-3 седмици след второто

ягода 0,05 – 0,1 30 – 60
1-во: в началото на цъфтеж
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

орех 0,1 50 – 150 
(0,1 %)

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

Зеленчуци, разсади, декоративни

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(+ забележки)

зеленчукови 
разсади 0,05 – 0,1 % Ускорен растеж

По-силен разсад (тъкани)
Когато листата са развити,
преди разсаждане

домат
пипер

патладжан
0,05 – 0,1 30 – 60

Ускорен растеж
По-добро качество на плода
По-висок добив

След засаждане

В интензивен растеж
(в интервал 1-2 седмици)

При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

(Ефективен при смесване
с фунгициди или инсектициди)

пъпеш
диня

краставица
0,05 – 0,1 30 – 60

По-голям брой цветове/плодове
По-добро качество на плода
По-висок добив

морков
целина

магданоз
репички

ряпа

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

лук
чесън
праз 

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

броколи
зеле

карфиол
маруля
спанак

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

боб 0,05 – 0,1 30 – 60
Ускорен растеж
По-голям брой цветове
По-големи зърна

декоративни 0,05 – 0,1 %

Ускорен растеж
Предпазва от физиологични 
смущения
По-добър зелен ефект

След засаждане
По време на интензивния растеж
на растенията

Мощен източник на хранителни вещества и енергияМощен източник на хранителни вещества и енергия

САМППИ е униален, високо концентриран течен тор за 
листно приложение, произвеждан от фирма OAT Agrio 
Co., Ltd. в Япония.

Защо САМППИ е различен?
За разлика от други листни торове, САМППИ има състав, 
осигуряващ прецизна и силна биостимулация: Smart 
Biostim Power.
Прецизната и интелигентна комбинация от хранителни 
вещества, EDTA, органични киселини, захари и приле-
пител осигурява значително по-бързо и ефективно ус-
вояване и разпространение на минерали и органични 
вещества в растенията. Достатъчно бързата абсорбция 
на САМППИ допринася за бързи и много добри резулта-
ти. Органичните киселини (лимонена, винена, ябълчена 
и янтърна) и захари (глюкоза, захароза) стимулират био-

химичните процеси и дават сила за интензивен растеж 
и развитие на растенията. Водоразтворимите фосфор и 
калций заздравяват растителните клетки. САМППИ оси-
гурява на видовете култури здрав и силен растеж и има 
положителен ефект върху количеството и качеството 
на добива. САМППИ е химически стабилен и може да се 
смесва с други продукти.
Освен това, САМППИ е много ефективен, когато се при-
лага при условия, неблагоприятни за усвояване на хра-
нителни вещества от корените като екстремна суша, 
измиване на хранителните елементи поради продължи-
телни валежи, повреда на корените или неподходящи  
почви (ниското или високото pH блокира усвояването на 
микроелементи).

Указания за употреба
• Лесен за употреба, смесим с повечето продукти за растителна защита и уреа.
• Да се избягва смесване със силно алкални съставки (Cu хидроксиди, Zn), калциеви полисулфиди (серна вар), 

алуминиев фозетил, хербициди и други торове (с изключение на уреа).
• При приготвяне на работния разтвор, първо разтворете САМППИ във вода (2/3 от обема на резервоара) и раз-

бъркайте добре. След това добавете постепенно фунгицид или инсектицид и отново разбъркайте. Допълнете 
останалото количество вода.

• Минималната препоръчителна доза за сезон е 0,1 л/дка.

Ниското pH на САМППИ (pH 1,2) намалява алкал-
ността на твърдата вода. САМППИ повишава ефикас-
ността на фунгицида при смесване.

Висококачественият адювант повишава прилепи-
мостта на напръскания разтвор към листата.

Високото съдържание на EDTA позволява на растенията да усвояват Ca и Mg от твърда вода под форма на 
хранителни елементи.

САМППИ 0,5 % разтвор 0,1 % разтвор

рН 1,2 3,15 4,15

Уникалност
Прецизен състав от минерални хранителни елементи, органични вещества

и висококачествен прилепител

Ефекти
• По-добро качество и по-висок добив
• Подобрено оцветяване на плодовете и намаляване

на опадането
• По-добро качество на тъканите, твърдост и по-дълъг 

срок на годност
• Активира растежа на корените и усвояването

на хранителни вещества
• По-бързо възстановяване и превенция

от хранителни дефицити
• По-силни и здрави зеленчукови разсади

Предимства
• Ниска доза
• По-бързо усвояване на хранителни вещества 

при трудни условия
• Възможно смесване с фунгициди

и инсектициди
• Повишава ефикасността на фунгицидите

при смесване
• Ниското pH намалява алкалността

на твърдата вода
• Подходящ за интегрирана растителна защита

Безопасност
Произведен от суровини с най-висока чистота и със знанията и експертизата на японската OAT Agrio
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ВОДА САМППИ 0,5 %



Овощни, лозя, червени плодове и орех

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(фенофаза на културата)

ябълка 0,1 40 – 100 

По-добро оцветяване 1-во: 5 седмици преди планираната 
беритба
2-ро: 3 седмици преди планираната 
беритба
3-то: 1 седмици преди планираната 
беритба

ябълка
круша 0,1 40 – 100

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж (BBCH 71-79)
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2  седмици след второто

череша
вишна, слива

кайсия
праскова

0,1 40 – 100

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж (BBCH 71-79)
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

лозя –
винени
сортове

0,1 50 – 100 
(0,1 %)

По-високо захарно съдържание
По-добро качество на сока
Подходящ за интегрирано 
производство
По-слабо заразяване с Botrytis

1-во: преди цъфтеж (BBCH 53-60)
2-ро: след цъфтеж (BBCH 71-79)
3-то: узряване (BBCH 81-85)

лозя –
десертни
сортове

0,1 50 – 100 
(0,1 %)

По-добро качество на плода
Подходящ за интегрирано 
производство
По-слабо заразяване с Botrytis

1-во: преди цъфтеж (BBCH 53-60)
2-ро: след цъфтеж (BBCH 71-79)
3-то: узряване (BBCH 81-85)

боровинка 0,05 – 0,1 30 – 60

По-ранна беритба
По-добро качество на плода
Уеднаквен размер и твърдост
на плодовете
По-висок добив

1-во: нарастване на плодовете
2-ро: преди беритба, 2-3 седмици
след 1-вото
3-то: 2-3 седмици след второто

малина 0,05 – 0,1 30 – 60

1-во: в началото на цъфтеж
2-ро: начало на беритба, 1-2 седмици 
след 1-вото
3-то: 2-3 седмици след второто

ягода 0,05 – 0,1 30 – 60
1-во: в началото на цъфтеж
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

орех 0,1 50 – 150 
(0,1 %)

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

Зеленчуци, разсади, декоративни

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(+ забележки)

зеленчукови 
разсади 0,05 – 0,1 % Ускорен растеж

По-силен разсад (тъкани)
Когато листата са развити,
преди разсаждане

домат
пипер

патладжан
0,05 – 0,1 30 – 60

Ускорен растеж
По-добро качество на плода
По-висок добив

След засаждане

В интензивен растеж
(в интервал 1-2 седмици)

При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

(Ефективен при смесване
с фунгициди или инсектициди)

пъпеш
диня

краставица
0,05 – 0,1 30 – 60

По-голям брой цветове/плодове
По-добро качество на плода
По-висок добив

морков
целина

магданоз
репички

ряпа

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

лук
чесън
праз 

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

броколи
зеле

карфиол
маруля
спанак

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

боб 0,05 – 0,1 30 – 60
Ускорен растеж
По-голям брой цветове
По-големи зърна

декоративни 0,05 – 0,1 %

Ускорен растеж
Предпазва от физиологични 
смущения
По-добър зелен ефект

След засаждане
По време на интензивния растеж
на растенията

Мощен източник на хранителни вещества и енергияМощен източник на хранителни вещества и енергия

САМППИ е униален, високо концентриран течен тор за 
листно приложение, произвеждан от фирма OAT Agrio 
Co., Ltd. в Япония.

Защо САМППИ е различен?
За разлика от други листни торове, САМППИ има състав, 
осигуряващ прецизна и силна биостимулация: Smart 
Biostim Power.
Прецизната и интелигентна комбинация от хранителни 
вещества, EDTA, органични киселини, захари и приле-
пител осигурява значително по-бързо и ефективно ус-
вояване и разпространение на минерали и органични 
вещества в растенията. Достатъчно бързата абсорбция 
на САМППИ допринася за бързи и много добри резулта-
ти. Органичните киселини (лимонена, винена, ябълчена 
и янтърна) и захари (глюкоза, захароза) стимулират био-

химичните процеси и дават сила за интензивен растеж 
и развитие на растенията. Водоразтворимите фосфор и 
калций заздравяват растителните клетки. САМППИ оси-
гурява на видовете култури здрав и силен растеж и има 
положителен ефект върху количеството и качеството 
на добива. САМППИ е химически стабилен и може да се 
смесва с други продукти.
Освен това, САМППИ е много ефективен, когато се при-
лага при условия, неблагоприятни за усвояване на хра-
нителни вещества от корените като екстремна суша, 
измиване на хранителните елементи поради продължи-
телни валежи, повреда на корените или неподходящи  
почви (ниското или високото pH блокира усвояването на 
микроелементи).

Указания за употреба
• Лесен за употреба, смесим с повечето продукти за растителна защита и уреа.
• Да се избягва смесване със силно алкални съставки (Cu хидроксиди, Zn), калциеви полисулфиди (серна вар), 

алуминиев фозетил, хербициди и други торове (с изключение на уреа).
• При приготвяне на работния разтвор, първо разтворете САМППИ във вода (2/3 от обема на резервоара) и раз-

бъркайте добре. След това добавете постепенно фунгицид или инсектицид и отново разбъркайте. Допълнете 
останалото количество вода.

• Минималната препоръчителна доза за сезон е 0,1 л/дка.

Ниското pH на САМППИ (pH 1,2) намалява алкал-
ността на твърдата вода. САМППИ повишава ефикас-
ността на фунгицида при смесване.

Висококачественият адювант повишава прилепи-
мостта на напръскания разтвор към листата.

Високото съдържание на EDTA позволява на растенията да усвояват Ca и Mg от твърда вода под форма на 
хранителни елементи.

САМППИ 0,5 % разтвор 0,1 % разтвор

рН 1,2 3,15 4,15

Уникалност
Прецизен състав от минерални хранителни елементи, органични вещества

и висококачествен прилепител

Ефекти
• По-добро качество и по-висок добив
• Подобрено оцветяване на плодовете и намаляване

на опадането
• По-добро качество на тъканите, твърдост и по-дълъг 

срок на годност
• Активира растежа на корените и усвояването

на хранителни вещества
• По-бързо възстановяване и превенция

от хранителни дефицити
• По-силни и здрави зеленчукови разсади

Предимства
• Ниска доза
• По-бързо усвояване на хранителни вещества 

при трудни условия
• Възможно смесване с фунгициди

и инсектициди
• Повишава ефикасността на фунгицидите

при смесване
• Ниското pH намалява алкалността

на твърдата вода
• Подходящ за интегрирана растителна защита

Безопасност
Произведен от суровини с най-висока чистота и със знанията и експертизата на японската OAT Agrio
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ВОДА САМППИ 0,5 %



Овощни, лозя, червени плодове и орех

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(фенофаза на културата)

ябълка 0,1 40 – 100 

По-добро оцветяване 1-во: 5 седмици преди планираната 
беритба
2-ро: 3 седмици преди планираната 
беритба
3-то: 1 седмици преди планираната 
беритба

ябълка
круша 0,1 40 – 100

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж (BBCH 71-79)
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2  седмици след второто

череша
вишна, слива

кайсия
праскова

0,1 40 – 100

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж (BBCH 71-79)
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

лозя –
винени
сортове

0,1 50 – 100 
(0,1 %)

По-високо захарно съдържание
По-добро качество на сока
Подходящ за интегрирано 
производство
По-слабо заразяване с Botrytis

1-во: преди цъфтеж (BBCH 53-60)
2-ро: след цъфтеж (BBCH 71-79)
3-то: узряване (BBCH 81-85)

лозя –
десертни
сортове

0,1 50 – 100 
(0,1 %)

По-добро качество на плода
Подходящ за интегрирано 
производство
По-слабо заразяване с Botrytis

1-во: преди цъфтеж (BBCH 53-60)
2-ро: след цъфтеж (BBCH 71-79)
3-то: узряване (BBCH 81-85)

боровинка 0,05 – 0,1 30 – 60

По-ранна беритба
По-добро качество на плода
Уеднаквен размер и твърдост
на плодовете
По-висок добив

1-во: нарастване на плодовете
2-ро: преди беритба, 2-3 седмици
след 1-вото
3-то: 2-3 седмици след второто

малина 0,05 – 0,1 30 – 60

1-во: в началото на цъфтеж
2-ро: начало на беритба, 1-2 седмици 
след 1-вото
3-то: 2-3 седмици след второто

ягода 0,05 – 0,1 30 – 60
1-во: в началото на цъфтеж
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

орех 0,1 50 – 150 
(0,1 %)

Предпазва от физиологични 
смущения
По-висок добив
По-добро качество на плода

1-во: след цъфтеж
2-ро: 1-2 седмици след първото
3-то: 1-2 седмици след второто

Зеленчуци, разсади, декоративни

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(+ забележки)

зеленчукови 
разсади 0,05 – 0,1 % Ускорен растеж

По-силен разсад (тъкани)
Когато листата са развити,
преди разсаждане

домат
пипер

патладжан
0,05 – 0,1 30 – 60

Ускорен растеж
По-добро качество на плода
По-висок добив

След засаждане

В интензивен растеж
(в интервал 1-2 седмици)

При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

(Ефективен при смесване
с фунгициди или инсектициди)

пъпеш
диня

краставица
0,05 – 0,1 30 – 60

По-голям брой цветове/плодове
По-добро качество на плода
По-висок добив

морков
целина

магданоз
репички

ряпа

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

лук
чесън
праз 

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

броколи
зеле

карфиол
маруля
спанак

0,05 – 0,1 30 – 60 Ускорен растеж 
По-висок и качествен добив

боб 0,05 – 0,1 30 – 60
Ускорен растеж
По-голям брой цветове
По-големи зърна

декоративни 0,05 – 0,1 %

Ускорен растеж
Предпазва от физиологични 
смущения
По-добър зелен ефект

След засаждане
По време на интензивния растеж
на растенията

Мощен източник на хранителни вещества и енергияМощен източник на хранителни вещества и енергия

САМППИ е униален, високо концентриран течен тор за 
листно приложение, произвеждан от фирма OAT Agrio 
Co., Ltd. в Япония.

Защо САМППИ е различен?
За разлика от други листни торове, САМППИ има състав, 
осигуряващ прецизна и силна биостимулация: Smart 
Biostim Power.
Прецизната и интелигентна комбинация от хранителни 
вещества, EDTA, органични киселини, захари и приле-
пител осигурява значително по-бързо и ефективно ус-
вояване и разпространение на минерали и органични 
вещества в растенията. Достатъчно бързата абсорбция 
на САМППИ допринася за бързи и много добри резулта-
ти. Органичните киселини (лимонена, винена, ябълчена 
и янтърна) и захари (глюкоза, захароза) стимулират био-

химичните процеси и дават сила за интензивен растеж 
и развитие на растенията. Водоразтворимите фосфор и 
калций заздравяват растителните клетки. САМППИ оси-
гурява на видовете култури здрав и силен растеж и има 
положителен ефект върху количеството и качеството 
на добива. САМППИ е химически стабилен и може да се 
смесва с други продукти.
Освен това, САМППИ е много ефективен, когато се при-
лага при условия, неблагоприятни за усвояване на хра-
нителни вещества от корените като екстремна суша, 
измиване на хранителните елементи поради продължи-
телни валежи, повреда на корените или неподходящи  
почви (ниското или високото pH блокира усвояването на 
микроелементи).

Указания за употреба
• Лесен за употреба, смесим с повечето продукти за растителна защита и уреа.
• Да се избягва смесване със силно алкални съставки (Cu хидроксиди, Zn), калциеви полисулфиди (серна вар), 

алуминиев фозетил, хербициди и други торове (с изключение на уреа).
• При приготвяне на работния разтвор, първо разтворете САМППИ във вода (2/3 от обема на резервоара) и раз-

бъркайте добре. След това добавете постепенно фунгицид или инсектицид и отново разбъркайте. Допълнете 
останалото количество вода.

• Минималната препоръчителна доза за сезон е 0,1 л/дка.

Ниското pH на САМППИ (pH 1,2) намалява алкал-
ността на твърдата вода. САМППИ повишава ефикас-
ността на фунгицида при смесване.

Висококачественият адювант повишава прилепи-
мостта на напръскания разтвор към листата.

Високото съдържание на EDTA позволява на растенията да усвояват Ca и Mg от твърда вода под форма на 
хранителни елементи.

САМППИ 0,5 % разтвор 0,1 % разтвор

рН 1,2 3,15 4,15

Уникалност
Прецизен състав от минерални хранителни елементи, органични вещества

и висококачествен прилепител

Ефекти
• По-добро качество и по-висок добив
• Подобрено оцветяване на плодовете и намаляване

на опадането
• По-добро качество на тъканите, твърдост и по-дълъг 

срок на годност
• Активира растежа на корените и усвояването

на хранителни вещества
• По-бързо възстановяване и превенция

от хранителни дефицити
• По-силни и здрави зеленчукови разсади

Предимства
• Ниска доза
• По-бързо усвояване на хранителни вещества 

при трудни условия
• Възможно смесване с фунгициди

и инсектициди
• Повишава ефикасността на фунгицидите

при смесване
• Ниското pH намалява алкалността

на твърдата вода
• Подходящ за интегрирана растителна защита

Безопасност
Произведен от суровини с най-висока чистота и със знанията и експертизата на японската OAT Agrio
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Полски култури

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(фенофаза на културата)

захарно
цвекло 0,05 – 0,1 20 – 60

По-високо захарно съдържание
Повишен добив
По-добри технологични 
параметри

Заедно с фунгициди
или инсектициди
При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

ечемик
пивоварен 0,05 – 0,1 20 – 60

Уеднаквеност на семената
По-висок добив
(без ефект върху зърно N)

Заедно с фунгициди
или инсектициди
BBCH 32-59

картоф 0,05 – 0,1 20 – 60 По-висок добив

Заедно с фунгициди
или инсектициди
BBCH 31-69
2-3 третирания в интервал
1-2 седмици

слънчоглед 0,05 – 0,1 20 – 60
По-високо маслено съдържание
По-висок добив

Заедно с фунгициди
или инсектициди
При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

тютюн 0,05 – 0,1 20 – 60
(0,05 – 0,1 %) По-висок и качествен добив

1-во: след разсаждане
2-3 третирания по време на 
интензивен растеж, не по-късно 
от 1 месец преди реколтиране

Мощен източник на хранителни вещества и енергия

• Уникален, силно концентриран течен тор от Япония

• Състав, осигуряващ прецизна и силна биостимулация

• По-бързо усвояване на минерали, растеж и възстановяване на културите

• По-добро качество и оцветяване на плодовете, по-висок добив

• Ниско pH и прилепител за по-добра ефикасност

Органични вещества Минерални хранителни вещества

Захари
Глюкоза Азот (N) 8,0 % Бор (B) 0,1 %

Захароза Фосфор (P2O5) 3,0 % Желязо (Fe) 0,4 %

Органични 
киселини

Лимонена киселина Калий (K2O) 3,0 % Молибден (Mo) 0,1 %

Винена киселина Магнезий (MgO) 2,0 % Мед (Cu) 0,05 %

Ябълчена киселина Калций (CaO) 0,75 % Цинк (Zn) 0,05 %

Янтърна киселина Манган (Mn) 0,7 % Прилепител

Мощен източник на хранителни вещества и енергия

Asahi Chemical Europe s.r.o.
www.asahichem.eu

АГРОТЕКСИМ ЕООД
1574 София, бул. Шипченски проход № 79

+ 359 2 870 00 33
agrotexim@abv.bg, agroteximbg.com
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Agritechnology from Japan

A member of OAT Agrio Group



Полски култури

Култура Доза
л/дка

Вода
л/дка Цел Време на приложение

(фенофаза на културата)

захарно
цвекло 0,05 – 0,1 20 – 60

По-високо захарно съдържание
Повишен добив
По-добри технологични 
параметри

Заедно с фунгициди
или инсектициди
При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

ечемик
пивоварен 0,05 – 0,1 20 – 60

Уеднаквеност на семената
По-висок добив
(без ефект върху зърно N)

Заедно с фунгициди
или инсектициди
BBCH 32-59

картоф 0,05 – 0,1 20 – 60 По-висок добив

Заедно с фунгициди
или инсектициди
BBCH 31-69
2-3 третирания в интервал
1-2 седмици

слънчоглед 0,05 – 0,1 20 – 60
По-високо маслено съдържание
По-висок добив

Заедно с фунгициди
или инсектициди
При условия, при които 
усвояването на хранителни 
елементи е затруднено

тютюн 0,05 – 0,1 20 – 60
(0,05 – 0,1 %) По-висок и качествен добив

1-во: след разсаждане
2-3 третирания по време на 
интензивен растеж, не по-късно 
от 1 месец преди реколтиране

Мощен източник на хранителни вещества и енергия

• Уникален, силно концентриран течен тор от Япония

• Състав, осигуряващ прецизна и силна биостимулация

• По-бързо усвояване на минерали, растеж и възстановяване на културите

• По-добро качество и оцветяване на плодовете, по-висок добив

• Ниско pH и прилепител за по-добра ефикасност

Органични вещества Минерални хранителни вещества

Захари
Глюкоза Азот (N) 8,0 % Бор (B) 0,1 %

Захароза Фосфор (P2O5) 3,0 % Желязо (Fe) 0,4 %

Органични 
киселини

Лимонена киселина Калий (K2O) 3,0 % Молибден (Mo) 0,1 %

Винена киселина Магнезий (MgO) 2,0 % Мед (Cu) 0,05 %

Ябълчена киселина Калций (CaO) 0,75 % Цинк (Zn) 0,05 %

Янтърна киселина Манган (Mn) 0,7 % Прилепител

Мощен източник на хранителни вещества и енергия

Asahi Chemical Europe s.r.o.
www.asahichem.eu

АГРОТЕКСИМ ЕООД
1574 София, бул. Шипченски проход № 79
+ 359 2 870 00 33, info@agroteximbg.com

agroteximbg.com, www.facebook.com/CalliopeAgro
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