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ПРИСЪСТВИЕ
В НАД
20 ДЪРЖАВИ
В ЦЕЛИЯ СВЯТ

КОИ СА
AGRIGES

Agriges
произвежда
и
продава
специализирани торове за органично и
интегрирано земеделие от 1988 година.
Компанията има 5 собствени завода в
италианския град Сан Салваторе
Телесино, в които се извършват всички
фази от производствения цикъл и се
осъществява непрекъснат контрол: от
закупуването
на
суровините
до
опаковането на готовата продукция,
която след това се дистрибутира по
целия свят.
Продуктите на Agriges се предлагат в над
20 държави в Европа, Африка, Азия и
Южна
Америка
благодарение
на
собствени чуждестранни клонове (Agriges Ibérica, Agriges Bolivia, Agriges Maroc),
както и чрез мрежа от дистрибутори и
специалисти,
които
допринасят
ежедневно за изграждането на имиджа
на компанията в световен мащаб.

ЗА МОДЕРНО И
УСТОЙЧИВО
ЗЕМЕДЕЛИЕ

МИСИЯ И
ОСНОВНИ
ЦЕННОСТИ

Мисията на Agriges е да осигури решения
за модерно и устойчиво земеделие,
които да задоволяват както нуждите на
фермерите, така и тези на крайните
потребители.
Компанията
обръща
специално внимание на опазването на
околната среда и безопасността на
работниците.
1- Човекът e в центъра на вниманието
на Agriges
Agriges поема ангажимент активно да
следи за спазването на правата на
човека и работника, като прилага
принципите на ООН за бизнес и човешки
права и утвърждава и популяризира тези
ценности както в рамките на самата
компания, така и извън нея.
2- Околна среда
Agriges избира суровини и въвежда
иновативни и опазващи околната среда
производствени технологии, които са в
състояние да увеличат ефективността
при отглеждане на селскостопански
култури и да отговорят на нуждите на
потребителите, като в същото време
гарантират устойчиво земеделие.

В УСЛУГА НА
ПАЗАРНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ

ВНИМАНИЕ
КЪМ
КАЧЕСТВОТО

Agriges създава своите продукти с
изключително внимание и грижа, които
започват
още
от
научноизследователската дейност и
избора
на
суровини.
Компанията
непрекъснато извършва мониторинг
както на суровините, така и на готовата
продукция
и
гарантира
пълна
проследяемост на целия производствен
процес. Особено внимание се отделя на
отсъствието на всякакви замърсители
като перхлорати, хлорокрезол, тежки
метали,
нитрати,
антибиотици
и
нежелани остатъци в плодовете и
зеленчуците.
За да работи в Италия и чужбина,
Agriges
е
сертифицирана
според
различни строги стандарти. Продуктите
на Agriges са подходящи и за
сертифицирано органично земеделие
според
изискванията
на
сертифициращите органи SOHISCERT и
CAAE, които са валидни в цяла Европа.

Три важни системни сертификата
гарантират
високото
качество
и
ефективността на формулациите на
Agriges:
● Качество (UNI EN ISO 9001:2015): всяко
производство,
организационните
процеси и процедурите по вземане на
решения са планирани, контролирани и
могат да бъдат проследявани.
● Околна среда (UNI EN ISO 14001:2015):
всяка дейност е планирана с цел
осигуряване на опазването на околната
среда.
● Безопасност (BS OHSAS 18001:2007):
всяка процедура е съобразена с
изискванията
за
здравословна
и
безопасна работна среда.
Сертифицирана
компания

РАЗРАБОТКА НА
БЕЗОПАСНИ И
УСТОЙЧИВИ
ПРОДУКТИ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
И РАЗВОЙНА
ДЕЙНОСТ

Развойната дейност е аспект, върху
който
компанията
сериозно
се
фокусира, тъй като това е единственият
начин за разработване на безопасни и
устойчиви
продукти,
които
да
гарантират устойчиво увеличение на
добивите
от
селскостопанската
дейност. Именно поради тази причина
Agriges има две собствени лаборатории
и екип за полеви опити и тестове:
Agriges полева техническа служба (FTS).

Изследователски лаборатории
Компанията притежава две собствени
лаборатории – една химическа, в която
се контролира качеството, и една
микробиологична, която отговаря за
здравословността
на
използваните
суровини и крайните продукти, както и за
разработката на нови формулации и
усъвършенстването
на
вече
съществуващите. Всички продукти на
Agriges са създадени след задълбочени
научни изследвания и при спазване на
строги изисквания за опазване на
околната
среда.
Продуктите
са
предназначени да бъдат ефективен
помощник
при
справянето
със
специфични проблеми на полето.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
НА БЪДЕЩЕТО И
ОТГОВОРНОСТТА НА
AGRIGES

ПРОЕКТ
„ЗЕЛЕНА
ПЪТЕКА“

Agriges се е заела със задачата да
осигури техническите средства, които
да доведат до високи добиви, които са
устойчиви от екологична гледна точка и
в същото време са безопасни и полезни
за консумация. Това е основната идея на
проекта „Зелена пътека“ – по-високи
добиви,
които
са
здравословни.
Проектът
включва
сътрудничество
между
Agriges
и
различни
научноизследователски
институти,
експериментални
центрове,
университети, кооперативи и ферми с
цел разработване на продукти, които
едновременно да увеличат добивите и
да намалят потенциално замърсяващите
химикали.

FTS е организация, която включва
агрономи и професионални експерти,
които развиват мрежата за продажби на
компанията и тестват продуктите в
сътрудничество с лабораториите на
Agriges, италиански и чуждестранни
университети,
институции,
местни
сдружения и ферми. Целта на FTS е да
идентифицира проблемите и нуждите от
нови решения, да организира тестове за
ефективността
и
дълготрайната
употреба на новите формулации на
Agriges,
като
ги
прилага
при
отглеждането на всички стопанско
значими култури.

ВЪРХЪТ НА
БАЗОВОТО
ТОРЕНЕ

ПРОДУКТОВА
СЕРИЯ
БАЗОВИ
ТОРОВЕ
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- FLOW SHADE
- I’M CALCIO
- KELAFER LQ Fe DTPA 6

Продуктите на Agriges за базово торене
са първата стъпка към постигането на
отличен добив както в качествен, така и в
количествен
аспект.
Суровините,
използвани във формулациите на CRYS,
MYSTER, PETRO, RYGER, RYOGUAN и
TRIONEM, са внимателно подбрани и
естествено богати на микрохранителни
вещества и на органични молекули, които
изпълняват основни биологични функции:
свободни аминокиселини, хуминови и
фулвични
киселини,
протеини,
полизахариди и др. Торовете на Agriges
за базово торене осигуряват фокусирано
и балансирано хранене и гарантират
постоянното подаване на хранителни
вещества, като по този начин осигуряват
на всички видове земеделски култури
енергията, която им е необходима от
най-ранните фази на тяхното развитието.
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Качеството на торовете
за базово торене

БАЗОВИТЕ
ТОРОВЕ НА AGRIGES СА
СИНОНИМ НА КАЧЕСТВО

Базовите торове на Agriges са идеално решение за постигането на отлични добиви както като количество, така и като
качество.
Agriges грантира:
- пълна проследимост и стриктен контрол на целия производствен процес;
- използването на висококачествени суровини;
- ексклузивни производствени технологии.
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ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
Agriges обръща особено внимание и се съобразява изцяло с най-новите пазарни и законови изисквания по отношение на
забранените/ограничените елементи в продуктите за торене, за да гарантира чиста и здравословна крайна продукция.
Програмите за вътрешен контрол обхващат широк спектър от потенциални замърсители и нежелани вещества като тежки
метали и патогенни микроорганизми, вредни за човешкото здраве, но също така и перхлорати и хлорати, карбамати, нитрати,
ГМО и много други нежелани остатъци.
- Преди да бъдат въведени в производствения процес суровините се подлагат на химико-физични анализи, за да се провери
дали отговарят на всички приложими изисквания за качество.
- Всички етапи на производствената дейност се записват и документират детайлно, за да може по всяко време да се проследи
суровината, полуготовия продукт или готовия продукт.
- Представителна извадка от всяка производствена партида се подлага на химико-физични анализи, провеждани във
фирмата и/или във външни лаборатории. Тези проучвания позволяват да се определи и гарантира качеството на всеки
продукт.
- На всяка опаковка има код, който позволява да се проследи точната дата, на която е произведен торът, и дори операторът,
който го е произвел.

СУРОВИНИ
Базовите торове на Agriges се характеризират с наличието на силно овлажнена органична материя, отлежала в заводите на
компанията, която гарантира високо съдържание на висококачествени естествени съединения.
Оборският тор, който е част от състава на базовите торове на Agriges, се доставя единствено от избрани и постоянно
контролирани компании. Процесът на ферментация, на който оборският тор е подложен, се осъществява единствено в
контролирано звено за производство на Agriges, където той периодично се обръща и се оставя да узрее (процес на
хумификация). Доставеният материал се настъргва, за да се намали влажността му и се подлага на процес на дезинфекция,
така че да се елиминират всички вредни за човешкото здраве микроорганизми. След около шест месеца зреене материалът
е готов за производство на базови торове.
Калциевият сулфат има подкисляващо и обезсоляващо действие върху почвата както при варовити, така и при алкални
почви. Добавянето на калциев сулфат към тора води до отделяне в разтвора на йонни форми, които намаляват неговото pH и
по този начин предотвратяват негативните ефекти от алкалната почвата. Калциевият сулфат също така влияе на отделянето
на натрия от сложните съединения и по този начин намалява вредните му ефекти върху почвата: утаяващо и
дестабилизиращо действие върху колоидните структури.
Аминокиселините, хуминовите и фулвичните киселини допълват подхранващото, стимулиращото и подобряващо почвата
действие на базовите торове на Agriges. Аминокиселините са източник на енергия, непосредствено достъпен за растенията,
който стимулира растежа и активността на кореновата система, насърчавайки по-ефективното усвояване на хранителни
вещества. В допълнение наличието на конкретни аминокиселини (като глицин и глутаминова киселина) засилва
устойчивостта на растенията на стресовите условия, както и на най-честите фактори, отговорни за забавянето и
компрометирането на растежа и развитието. Таблицата по-долу показва стандартна аминограма.

АМИНОГРАМА
(
(

)
)

1,28 %

1,22 %

2,15 %

0,69 %

1,34 %

0,44 %

1,39 %

0,52 %

0,56 %

0,70 %

2,70 %

0,11 %

0,52 %

0,06 %

0,30 %

0,20 %

1,09 %

16,16 %

0,89 %
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ПОСТЕПЕННО
ВЕЩЕСТВА

ОСВОБОЖДАВАНЕ

НА

ХРАНИТЕЛНИТЕ

Базовите торове на Agriges се характеризират с равномерно
освобождаване на хранителни вещества. Това е възможно
благодарение на отлично подбрания микс от суровини с
променлива степен на минерализация, който позволява
постигането на различни агрономически ефекти върху растенията.
Всъщност бавното освобождаване:
- осигурява балансиран растеж на културите без излишъци или
дефицити;
- позволява освобождаването на хранителни вещества да започне
от първата седмица на приложение и да продължи над 29 седмици;
- намалява загубите вследствие на отмиване, процеждане или
изпаряване на хранителните вещества.

Освобождаване на хранителни вещества (%)

Качеството на торовете
за базово торене

Освобождаване на хранителни вещества (седмици)
Матрици за бърза минерализация
Средносрочни минерализационни матрици
Матрици за бавна минерализация

RYZEA
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RyZea е екслузивна производствена технология, която включва извличането на биоактивиращи молекули от три различни
вида морски водорасли - Ascophyllum nodosum, Fucus spp. и Laminaria spp. Те се добиват от Атлантическия океан и се събират
във фазата на техния жизнен цикъл, когато концентрацията на фитоактивиращите съединения достига своя връх. Процесът
на екстракция е изключително „нежен“, за да не се промени стабилността на фитостимулиращите молекули. Принципът на
извличане, лежащ в основата на технологията RyZea, е микронизацията на морските водорасли и прилагането на различно
налягане върху получените микронизирани продукти.
Тези процеси запазват изцяло фитоактивиращите свойства на морските водорасли и те могат да осигурят на растенията:
- естествени хелатни агенти, които подобряват усвояването на хранителни вещества и тяхното движение в растението;
- растителни фитохормони и хормоноподобни молекули, които активират метаболизма и растежа на културата;
- сложни съединения, които активират ендогенната устойчивост на растението към основните стресови агенти;
- енергийни съединения, които са незабавно усвоими от растенията

PETRO 330 ST BIO

Подхранва постепенно, започвайки от поникването или
възобновяването на вегетацията
Стимулира метаболизма на растенията
Значително повишава плодородието на почвата

Petro 330 ST Bio е органичен тор, който подхранва растенията балансирано и постоянно за дълъг
период от време. Съдържа внимателно подбрани висококачествени суровини, които имат различни
степени на минерализация, което позволява удължено освобождаване на хранителни елементи. Petro
330 ST Bio има обезсоляващо и отключващо действие към хранителните елементи, което подобрява
химичния и физичния състав на почвата. Petro 330 ST Bio е „подсилен“ допълнително с ексклузивната
технология RyZea, която обогатява продукта с фитостимулиращи молекули, които подобряват
развитието на корените и ефективността на усвояване на хранителните елементи от растението. Petro
330 ST Bio ефективно подхранва културите, възползвайки се от микробиалната активност в почвата.

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕРИЯ
БАЗОВИ ТОРОВЕ

Общ азот (N) 3,0%
Органичен азот (N) 3,0%
Дифосфорен пентаоксид (P2O5) 3,0%
Калциев оксид (CaO) 8,0%
Серен триоксид (SO3) 6,0%
Органичен въглерод (C) 19,0%
Органична материя 38,0%

Позволен за употреба в органично земеделие Да
Съдържание на аеробни бактерии* 9,2 x 108 CFU/g
Съдържание на анаеробни бактерии* 6,2 x 108 CFU/g
Степен на овлажняване* 40 %
Хуминови и фулвични киселини* 10 - 11 %

* Данните не са налични на етикета

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

КУЛТУРИ

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ кг/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

Преди разсаждане
Преди засаждане
При засаждане, преди вегетативно възобновяване или след прибиране на реколтата
При засаждане, преди вегетативно възобновяване или след прибиране на реколтата
При засаждане, преди вегетативно възобновяване или след прибиране на реколтата

100-120
50-60
80-120
80-120
50-80

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

Продуктът трябва да е заровен в почвата и да няма директен контакт с растенията. Съхранявайте на хладно и сухо място. Продуктът не трябва
да бъде излаган на високи температури. За да използвате продукта по най-добрия начин, се консултирайте с вашия регионален представител
на Agriges.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ФОРМУЛАЦИЯ

пелети/прах

ДИАМЕТЪР
НА ПЕЛЕТИТЕ

3,5 мм

ВЛАЖНОСТ

5-6%

pH

около 7.3

ОПАКОВКИ

25-600 кг

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Почвено
приложение
RyZea (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

Pазрешен при
органично земеделие
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ПРОДУКТОВА
СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ

СУРОВИНИ С
ЕСТЕСТВЕН
ПРОИЗХОД
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- AZOPLASM BIO
- BIOMYN KM
- LIETA-VEG
- LYON 56 WG
- MARAL SLQ
- MARAL ZN/MN
- POST-R
- SCATTO
- SYFAST G 15
- SYFAST IDRO 200

Продуктовата серия Биоактиватори на
Agriges съдържа широка гама продукти,
които са произведени от подбрани
суровини с естествен произход. Тези
продукти са предназначени да осигурят
високо качество и количество на
крайните добиви при пълно спазване на
правилата за опазването на околната
среда.
Биоактиваторите
Agriges
стимулират процесите на растежа и
развитието по естествен начин и
подобряват усвояването на хранителните
вещества и тяхната ефективност. Това се
случва чрез създаването на синергия
между
естествените
процеси
в
растението и ексклузивните технологии
на Agriges, които са разработени с цел
максимизиране
на
ефекта
на
формулациите при стриктно спазване на
правилата за устойчиво земеделие.
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Azoplasm Bio

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Ускорява развитието на новия прираст
Богат е на аминокиселини с ниско молекулно тегло
Подобрява цвета, вкуса и захарното съдържание на
крайната продукция

Azoplasm Bio е органичен тор, богат на естествени ензими, микро нутриенти, протеини,
аминокиселини, бетаин и свободни аминокиселини с ниско молекулно тегло, които са лесни за
усвояване от растенията. Azoplasm Bio има благоприятни ефекти върху метаболитните функции на
растенията – синтеза на протеини и фотосинтезата.
Общ азот (N) 5% - 64 г/л
Водоразтворим органичен азот (N) 5% - 64 г/л
Органичен въглерод (C) с биологичен произход 20% - 256 г/л
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови (с изключение на сливи и праскови)
Винени и десертни лозя

По време на целия вегетационен цикъл
По време на целия вегетационен цикъл
По време на целия вегетационен цикъл
По време на целия вегетационен цикъл
От възобновяване на вегетацията до узряване

200-300
200-300
200-300
200-300
150-250

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

По време на целия вегетационен цикъл
По време на целия вегетационен цикъл
По време на целия вегетационен цикъл
По време на целия вегетационен цикъл
От възобновяване на вегетацията до узряване

1500-2500
1500-2500
1500-2500
1500-2500
1000-1500

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт. Избягвайте
директно смесване с продукти на основата на мед, както и с продукти с киселинна реакция. Намалете дозата при смесване със системни продукти.
*При листно приложение върху зърнено-житни култури: при смесване с други формулации направете тест върху малък участък от полето и
намалете дозата с 1/10.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

10 - 20 - 200
1000 л

около 6.8

около 23.2 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

листно
приложение

Pазрешен при
органично земеделие

Biomyn KM

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Предотвратява опадването на цветовете и плодовете
Предизвиква бърза трансформация в растението на
неорганичния азот в органични форми
Увеличава общата листна повърхност, която участва
ефективно в процеса на фотосинтеза

Biomyn KM стимулира жизнената активност на растението, особено докато се възстановява от стрес
(замръзване, високи и ниски температури и др.), и предотвратява опадване на цветовете и плодовете.
Глицин-бетаините и олигозахаридите, които се съдържат в Biomyn KM, насърчават синтеза на
антимикробни и антиоксидантни вещества, които предотвратяват някои от най-често срещаните
физиологични нарушения при растенията. Biomyn KM подобрява усвояването на азот, което влияе
положително върху развитието на растенията и размера на плодовете.
Общ азот (N), водоразтворим 5,0 % - 60 г/л
Органичен азот (N), 5,0 % - 60 г/л
Общ молибден (Mo), водоразтворим 1,0 % - 12 г/л
Органичен въглерод (C) с биологичен произход 17,0 % - 205 г/л
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От началото на вегетацията до нарастване на плодовете
От възобновяване на вегетацията до нарастване на плодовете
От възобновяване на вегетацията до нарастване на плодовете
От възобновяване на вегетацията до нарастване на плодовете
По време на ранните фази на развитие

150-250
150-250
150-250
150-250
150-250

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете
От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете
От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете
От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете
От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете

ДОЗИ мл/дка
500-1000
500-1000
500-1000
500-1000
500-1000

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост върху малка площ с растения. Възможна е поява
на нежелани ефекти при смесване с медни продукти. При смесване със системни продукти и торове намалете дозата.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

1-5-10-20 л

около 7.2

около 14.0 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

RyZea (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

листно
приложение

Pазрешен при
органично земеделие
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Lieta-Veg

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Увеличава плодородието на почвите в дългосрочен план
Намалява стреса, свързан с пресаждането, и увеличава
естествената защита на растенията
Подобрява качеството и еднаквостта на продукцията

Lieta-Veg е биоактиватор от ново поколение с изцяло растителен произход, който подобрява и
възстановява плодородието на почвите в дългосрочен план. Това е изключително важно за правилното
развитие на растенията във всяка фаза от вегетацията. Lieta-Veg съдържа 100% растителните
суровини - екстракти от растения, дрожди и екстракти от водорасли. Тези растителни съставки се
активират от BPC технологията на Agriges – микробиологичен комплекс, който съдържа стимулиращи
растежа бактерии от вида Bacillus spp. В ранните фази на развитието Lieta-Veg редуцира стреса от
пресаждането и осигурява отлично вкореняване на растенията. В по-късните фази продуктът
осигурява цялостно подобрение в растежните процеси. Допълнително предимство на Lieta-Veg е, че
активира биостимулиращите микроорганизми, които вече са налични в почвата и от които е съставен
хранителния субстрат.
Общ азот (N) 2,5 % - 31 г/л
Органичен азот (N) 2,5 % - 31 г/л
Ограничен въглерод (C) 18,0 % - 223 г/л
Органична материя (с номинално молекулно тегло <50 kDa) 30,0 % - 372 г/л
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл

100-150
100-150
100-150
80-100
100-150

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

След пресаждане, възобновяване на вегетацията, на всеки 15 дни
От възобновяване на вегетацията до прибиране на плодовете
От възобновяване на вегетацията до прибиране на плодовете
От възобновяване на вегетацията до прибиране на плодовете
От възобновяване на вегетацията до начало на прошарване на плодовете

1500-2000
1500-2000
1500-2000
1500-2000
1500-2000

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт и върху малка
площ с растения. Тествайте и при необходимост намалете дозите за чувствителни култури, които не са изрично посочени. Не превишавайте
препоръчителните дози. Прилагайте Lieta-Veg от 7 до 10 дни след третирането с фунгициди. Не се препоръчва смесване с продукти на основата
на мед, продукти с алкална реакция, бели масла, сяра и полисулфиди.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

5 - 10 - 25 - 200
1000 л

около 4.7

около 25.6 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

Bpc (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

листно
приложение

Pазрешен при
органично земеделие

Зеленчуци (100%
растителен произход)

Lyon 56 WG

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Уеднаквява цвета на плодовете и го прави по-интензивен
Повишава съдържанието на захари и подобрява
органолептичните характеристики на крайната продукция
Стимулира фотосинтезата и намалява вегетативния растеж

Lyon 56 WG е кристален PK-тор, разработен за да гарантира ефективно подхранване с фосфор, който
се усвоява лесно и бързо от растенията. Значителното съдържание на фосфор в тора подпомага
развитието на плодовете и подобрява техните качествени характеристики. Lyon 56 WG повишата
съдържанието на захари и уеднаквява цвета на плодовете. Lyon 56 WG допринася за активирането на
няколко ензимни механизма, които участват във фотосинтезата и в синтеза на аминокиселини и
хормони на растежа. Lyon 56 WG променя метаболизма на растението - от вегетационен към
репродуктивен растеж, намалявайки вегетативния растеж. Това води до значително повишаване на
качеството и количеството на крайната продукция.

Водоразтворим фосфорен пентаоксид (P2O5) 6,0 %
Водоразтворим калиев оксид (K2O) 56,0 %
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ г/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От нарастване на плодовете до узряване, 2 до 3 приложения
От начало на зреене до прибиране на плодовете
От начало на зреене до прибиране на плодовете
От начало на зреене до прибиране на плодовете
От начало на зреене до прибиране на плодовете

200-300
100-150
200-300
200-300
200-300

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

ДОЗИ г/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От нарастване на плодовете до узряване
От нарастване на плодовете до узряване
От нарастване на плодовете до узряване
От нарастване на плодовете до узряване
От формиране на плодовете до узряване

400-500
400-500
800-1000
800-1000
800-1000

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт. Изсипете
продукта в малко вода, като спазвате пропорцията 4:1 / вода:продукт. Когато продуктът се разтвори, добавете вода, за да достигнете до желания
обем на разтвора. Не смесвайте с минерални масла и с продукти със съдържание на калций и сяра, както и с продукти със силна киселинна
реакция и с емулсии.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
кристали

1 - 2,5 - 5 - 10
25 кг

около 3.0

около 70.0 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

листно
приложение
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ТЕХНОЛОГИЯ
RYZEA

С технологията RyZea земеделието е в сигурни ръце.
Технологията RyZea осигурява на продуктите на Agriges фитоактивиращата сила на три различни типа водорасли - Ascophyllum nodosum, Fucus spp. и Laminaria spp. Този комплекс от водорасли е подсилен допълнително с фитостимуланти - свободни
аминокиселини, полиамини, бетаини, витамини, микро-нутриенти и др. Тайната на високата ефективност на RyZea се крие
най-вече в нейната производствена технология, но не само.

Производствена технология
Трите типа водорасли се подбират внимателно, така че да отговарят на най-високите критерии за качество. След това те
преминават през процес на индустриална екстракция, който е изключително нежен и не променя стабилността на активните
вещества във фитостимулиращите водорасли. В основата на технологията RyZea стои микронизацията на водораслите (или
процесът на редуцирането им до много малки частици), следвана от приложението на диференциално налягане. Екстрактите,
които се извличат по този начин, се филтрират през 200 сита (75 микрона), за да се гарантира лесната и ефективна употреба
на течните формулации, които съдържат технологията RyZea.
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ТЕХНОЛОГИЯ
RYZEA
Процесът на екстракция не включва употребата на:
• висока температура или замразяване;
• дехидратация;
• третиране с химикали.

КОНТРОЛ
ВЪРХУ
СУРОВИНИТЕ

ВОДОРАСЛИ
Ascophyllum
Nodosum

ВОДОРАСЛИ
Fucus
spp.

МИКРОНИЗАЦИЯ

ВОДОРАСЛИ
Laminaria
spp.

ЕКСТРАКЦИЯ
Процесът НЕ ВКЛЮЧВА употребата на:

• висока температура или замразяване;
• дехидратация;
• третиране с химикали.
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Maral S LQ

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Стимулира цъфтежа и формирането на плодове
Придвижва енергията от енергийните депа на
растението към плодовете
Увеличава клетъчното делене и развитието на
растителните тъкани

Maral S LQ стимулира растежа благодарение на ексклузивната технология RyZea. Той съдържа висок
процент естествени съставки с биоактивно и антиоксидантно действие. Maral S LQ освобождава
енергията, която растението е натрупало в своите енергийни депа и я насочва към репродуктивните
органи и така спомага за по-обилен и равномерен цъфтеж и добив.
Maral S LQ стимулира деленето на клетките и развитието на тъканите, и ускорява придвижването на
фотосинтетични продукти към плода. В резултат - плодът нараства като тегло и размери и подобрява
своето качество.
Aминокиселини, витамини: B1, B3, B6, PP, инозитол*
Стимулатори на растежа от растителен произход:
гиберелини, цитокинини, ауксини, бетаини, полиамини*
Алгинати, манитол и микро-хранителни елементи*

Общ азот (N) 1,0 % - 12 г/л
Органичен азот (N) 1,0 % - 12 г/л
Органичен въглерод (C) с биологичен произход 10,0 % - 123 г/л
Органична материя (с номинално молекулно тегло <50 kDa) 30,0 % - 369 г/л
Крем от морски водорасли (Ascophyllum nodosum - Fucus spp. - Laminaria spp.)*

* Данните не са включени в етикета.

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От преди цъфтежа до нарастване на плодовете
От преди цъфтежа до нарастване на плодовете
От преди цъфтежа до нарастване на плодовете
От преди цъфтежа до нарастване на плодовете
От преди цъфтежа до нарастване на плодовете

150-250
100-150
150-200
150-250
150-250

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

През целия цикъл на вегетация
През целия цикъл на вегетация
През целия цикъл на вегетация
През целия цикъл на вегетация
През целия цикъл на вегетация

200-400
200-400
200-400
200-400
200-400

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт и върху малка
площ с растения. Не смесвайте с продукти с алкална реакция, със силна киселинна реакция, както и с продукти на основата на мед, освен при
третиране на маслини, лозя или артишок.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

0,25 - 0,5 - 1 - 5
10 - 20 л

около 8,8

около 19,8 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

RyZea (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

листно
приложение

Pазрешен при
органично земеделие

Maral Zn/Mn

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Подобрява възстановяването на растението след плевене
Активира растежа, прекъснат от условия на ниска
температура и слаба осветеност
RyZea осигурява жизненост и продуктивност във всяка
вегетативна фаза

Maral Zn/Mn е високоефективен и надежден биоактиватор със съдържание на цинк и манган, произведен
чрез ексклузивната технология на Agriges - RyZea. Благодарение на технологията RyZea Maral Zn/Mn
изпълнява множество функции и успява да гарантира жизнеността и производителността на растенията
във всяка вегетативна фаза. Цинкът и манганът са много важни хранителни вещества, които участват в
множество метаболитни процеси и регулират активността на основните ензими. Екстрактите от водорасли
в Maral Zn/Mn подсилват ефективността на усвояването на микро-хранителните елементи, помагат за
справянето със стрес и имат общо ревитализиращо действие. Maral Zn/Mn значително намалява
причинения стрес от третиране с хербициди и стимулира бързото възстановяване на растенията.
Общ цинк (Zn) 5,0 % - 70 г/л
Общ манган (Mn) 5,0 % - 70 г/л
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От ранните фази на развитие
От възобновяване на вегетацията, 1 до 2 приложения
От ранните фази на развитие
От ранните фази на развитие
От ранните фази на развитие

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

През целия цикъл на вегетация
През целия цикъл на вегетация
През целия цикъл на вегетация
През целия цикъл на вегетация
През целия цикъл на вегетация

200-400
200-400
200-400
200-400
200-400

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт. Избягвайте
смесването с продукти на основата на мед. Смесването с мед-съдържащи продукти е възможно само при третиране на маслиново дърво, лози и
артишок, но дори и в тези случаи е препоръчително да се направят предварителни тестове за съвместимост и смесимост. Съхранявайте при
температура не по-ниска от 8°-10° С, за да избегнете нежелани явления като кристализация на продукта.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

1 - 5 - 10 - 20 л

около 6.5

около 20.0 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

RyZea (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

листно
приложение

Pазрешен при
органично земеделие
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Post-R

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Стимулира натрупването на хранителни вещества в
тъканите
Насърчава обособяването на цветни пъпки
Ускорява възобновяването на вегетацията

Post-R е иновативен листен тор, който съдържа азот в различни форми - органичен азот и урея, и има
добавени микроелементи. Ексклузивната технология на Agriges – RyZea, гарантира отличната ефективност
на продукта както по отношение на проникването му в растителните тъкани, така и по отношение на
натрупването на хранителни запаси за следващия вегетационен период.
Приложен в края на цикъла на развитие на културите (преди вегетационната почивка), Post-R стимулира
натрупването на необходимите хранителни елементи в корените, стъблата и грудките на растенията и така
подпомага бързото възобновяване на вегетацията впоследствие. Post-R се абсорбира бързо
и от частите на растението, подложени на стареене - например листата преди тяхното опадване.
Общ азот (N) 19,0 % - 224 г/л
Уреен азот (N) 18,0 % - 212 г/л
Органичен азот (N) 1,0 % - 11,8 г/л
Водоразтворим бор (B) 0,5 % - 5,9 г/л
Водоразтворим манган (Mn) 0,25 % - 2,9 г/л
Водоразтворим цинк (Zn) 0,5 % - 5,9 г/л
Органичен въглерод (C) с биологичен произход 3,0 % - 35 г/лна

КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

Веднага след обирането на плодовете
Веднага след обирането на плодовете
Веднага след обирането на плодовете

1200-2000
1200-2000
1200-2000

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт. В защитена среда и
при смесване намалете дозите до 0.2-0.4 л/дка. Прилагайте в дни със средни температури, като избягвате периоди на резки температурни колебания.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

5 - 20 л

около 7.3

около 33.8 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение
RyZea (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

Scatto

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Осигурява свободни аминокиселини в бързо и лесно
усвоима форма
Стимулира развитието на образувателната тъкан
Бързо реактивира фотосинтезата, както и синтеза на
протеини и карбохидрати

Scatto е натурален продукт, който е изключително богат на органична материя, органичен въглерод и
свободни аминокиселини. Специалният производствен процес позволява в Scatto да бъдат
концентрирани големи количества пептиди с къси вериги и свободни аминокиселини, които
подпомагат развитието на образувателна тъкан, удължават живота и фотосинтетичната активност на
листата и противодействат на стареенето на тъканите и клетките. Употребата на Scatto подобрява
фотосинтетичната активност, което води до по-бързо израстване и по-ефективно усвояване на
хранителните вещества от плодовете и зеленчуците. Scatto съдържа хелатирани хранителни
елементи, които се усвояват бързо и лесно от листата.

Общ азот (N) 8,4 % - 104 г/л
Общ водоразтворим органичен азот (N) 8,4 % - 104 г/л
Органичен въглерод (С) с биологичен произход 25,0 % - 310 г/л
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови (с изключение на сливи и праскови)
Винени и десертни лозя

През целия вегетативен цикъл
В ранните фази на вегетацията
През целия вегетативен цикъл
През целия вегетативен цикъл
През целия вегетативен цикъл

80-150
80-150
80-150
80-150
80-150

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт. Смесването с
медни продукти е възможно само при третиране на маслинови насаждения и артишок; възможно е и при третиране на лозя, но само във фазите
след цъфтежа. При третиране на сливи направете предварителен тест върху малък брой дръвчета.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

1- 5 - 10 - 20 л

около 6.2

около 12.6 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение
Pазрешен при
органично земеделие
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Syfast G 15

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Стимулира интензивното и равномерно цъфтене
Увеличава количеството на плодовете
Осигурява силно привличащо действие спрямо насекомите
с цел опрашаване

Syfast G 15 е стимулатор за цъфтеж, който подпомага развитието на растението до пълното формиране на
плодовете. Syfast G 15 стимулира и удължава цъфтежа, повишавайки жизнеспособността на цветния
прашец. Това се дължи на съдържанието на бор, цинк и молибден в разтворима и лесно усвоима
хелатирана форма, постигната чрез иновативната технология RyZea. Syfast G 15 привлича насекомите,
които извършват опрашването. Продуктът има и укрепващо действие и позволява на растенията да
издържат на по-голямото натоварване от тежестта на повечето формирани плодове.
Водоразтворим бор (B) 5,0 % - 60 г/л
Водоразтворим молибден (Mo) 2,0 % - 24 г/л
Водоразтворим цинк (Zn) 0,5 % - 6 г/л
Хелатиран цинк (Zn) (EDTA) 0,5 % - 6 г/л
Хелатиращ агент: EDTA - диапазон на стабилност на хелатната фракция: pH от 3 до 9.

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

Преди цъфтеж
Преди цъфтеж
Преди цъфтеж
Преди цъфтеж
Нарастване на леторастите и ранен цъфтеж

50-90
50-90
50-90
50-90
50-90

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

Преди цъфтеж
Преди цъфтеж
Преди цъфтеж
Преди цъфтеж
Преди цъфтеж

250-400
250-400
250-400
250-400
250-400

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт. Продуктът е
съвместим с повечето използвани в момента торове и пестициди. Не се препоръчва да се смесва с минерални масла, мед, сяра и системни ПРЗ. За
правилно разтваряне се препоръчва предварително разреждане на препарата. Разклатете енергично опаковката преди употреба.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

1 - 5 - 10 -20 л

около 8.5

около 10.9 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

RyZea (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

листно
приложение

Pазрешен при
органично земеделие

Syfast Idro 200

СЕРИЯ
БИОАКТИВАТОРИ
Идеален за приложение при безпочвено отглеждане
Ускорява цъфтежа и формирането на плодове
Подобрява качеството и уеднаквява размера на крайната
продукция

Syfast Idro 200 е тор, създаден да задоволи хранителните нужди на безпочвено отглежданите култури по
време на фазите на цъфтеж и формиране на плодовете. Ниската проводимост, оптималното йонно
съотношение на микроелементите и бързото и лесно усвояване, гарантирано от технологията RyZea,
позволяват на бора, цинка и молибдена да достигнат незабавно до частите на растението, където са
необходими. При отглеждането на домати, например, Syfast Idro 200 позволява оптимално издължаване
на клонките, което води до висока продуктивност и високи добиви.

ОПИСАНИЕ

Общ бор (B) 2,0 % - 22 г/л
Водоразтворим бор (B) 2,0 % - 22 г/л
Общ молибден (Mo) 2,0 % - 22 г/л
Водоразтворим молибден (Mo) 2,0 % - 22 г/л
Водоразтворим цинк (Zn) 0.5% - 5,5 г/л
Хелатиран цинк (Zn) EDTA 0.5% - 5,5 г/л
Хелатиращ агент: EDTA - диапазон на стабилност на хелатната фракция: pH от 3 до 9.

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни

От цъфтежа на първите цветове до нарастване на плодовете
От ранните фази на растежа до пълното развитие

450-550
270-450

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт и върху малка площ с
растения. Да не се смесва с минерални масла и системни продукти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

20 л

около 8.5

около 5.4 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

RyZea (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

Pазрешен при
органично земеделие

Фертигация
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ПОВЕЧЕ ЕНДОГЕННИ
СИЛИ И УСТОЙЧИВОСТ
НА РАСТЕНИЯТА

ПРОДУКТОВА
СЕРИЯ
ИНДУКТОРИ ЗА
УСТОЙЧИВОСТ
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- AKAR PLUS MZ
- CYNOYL Z SPECIAL
- GABRIEL BZ
- NEMA 300 WW
- PROPOLIS
- TANTRA MZ

Серията Индуктори за устойчивост на
Agriges се състои от група препарати,
които комбинират две важни функции –
снабдяват растенията с хранителни
вещества и увеличават ендогенните им
сили за справяне с неблагоприятни
условия. Индукторите за устойчивост са
продукти с високи фитоактивиращи
свойства,
които
задействат
механизмите
за
самозащита
на
растението и му помагат да използва
естествената си ендогенна бариера
срещу основните вредители.
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Akar Plus MZ

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ ИНДУКТОРИ
ЗА УСТОЙЧИВОСТ
Повишава добивите, като подобрява устойчивостта на
стресови фактори
Богат на антиоксиданти и подсилващи съставки
Оптимизира транспираторните процеси в растението
при стресови условия

Akar Plus MZ е иновативен тор със съдържание на манган и цинк, който прилепва отлично и се
разпределя равномерно по третираната повърхност. Тези два елемента са от изключителна важност,
тъй като те участват в множество метаболитни процеси в растението и по-специално в процесите,
които са реакция на възникнал стрес. Освен това специалните полимери, които се съдържат в Akar Plus
MZ, позволяват на растението да увеличи своя ендогенен капацитет за справяне със стресови фактори
(високи температури или вода). Akar Plus MZ има двойна функция: от една страна продуктът
оптимизира транспираторните процеси в растението при стресови условия, подобрявайки водния
баланс между вътрешната и външната част на растението, а от друга – стумилира производството на
вторични метаболитни вещества, които са отговорни за активирането на ендогенните сили на
растението за справяне със стрес.
Общ манган (Mn) 0,5 % - 5 г/л
Общ цинк (Zn) 1,5 % - 15 г/л
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни (с изключение на малини)
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

По време на целия растежен цикъл
По време на целия растежен цикъл
През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл

80-100
80-100
80-100
80-100
80-100

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт и върху малка
площ с растения. Тествайте и при необходимост намалете дозите за чувствителни култури, които не са изрично посочени. Не надвишавайте
препоръчаната концентрация. Ако третирате насаждения с нар, не прилагайте продукта при наличие на развити плодове. Не прилагайте по време
на фазата на цъфтеж. Преди приложение направете тест за фитотоксичност върху няколко растения. Ако е необходимо, повторете приложението.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

0,1- 0,25 - 0,5
1-5л

около 5.3

около 2.2 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение
Индуктор за
устойчивост

Cynoyl Z Special

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ ИНДУКТОРИ
ЗА УСТОЙЧИВОСТ
RyZea подобрява усвояването на хранителните вещества
Стимулира растежа на растенията чрез балансиран микс от
натурални екстракти
Подобрява качеството на добива и устойчивостта на
стресови фактори

Cynoyl Z Special е изключително ефективен продукт с широко приложение, който комбинира растителни
екстракти, екстракти от морски водорасли и сяра. Cynoyl Z Special съдържа аминокиселини със 100%
растителен произход, полизахариди, естествени фитохормони, сяра и други биоактивни компоненти –
отлична комбинация, която стимулира цъфтежа и формирането на еднакви пъпки и активира естествените
механизми за устойчивост на растението. За производството на Cynoyl Z Special се използва технологията
RyZea, която стабилизира тази специална формулация и подсилва активността на различните естествени
съставки. Продуктът се усвоява лесно от растенията и бързо активира техните защитни реакции срещу
различни фактори на стрес, като така подобрява качеството на крайната продукция.

Азот (N) общо 1,5 %, еквивалентен на 20,4 g/l
Азот (N) органичен 1,5 %, еквивалентен на 20,4 g/l
Въглерод (С) органичен от биологичен произход 10,0 %, еквивалентен на 136 g/l
Органично вещество (с номинално молекулно тегло <50kDa) 35,0 % еквивалентен на 47.6 g/l

КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

През целия цикъл на растеж
През целия цикъл на растеж (приложение преди възобновяване на вегетацията: 2000-4000 мл/дка)
През целия цикъл на растеж приложение преди възобновяване на вегетацията: 2000-4000 мл/дка)
През целия цикъл на растеж (приложение преди възобновяване на вегетацията: 2000-4000 мл/дка)

250-400
250-400
250-400
250-400

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт и върху малка площ с
растения. Не смесвайте с медни соли, минерални масла, продукти на базата на нитрати, хлоридни продукти, окислители и всички продукти, които
обикновено не се смесват със сяра, с изключение на фазата преди вегетативното възобновяване. Разклатете добре преди употреба.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Течна
суспензия

1 - 5 - 10 -20 л

около 4.8

около 8.0 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение

RyZea (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

Индуктор за
устойчивост

Pазрешен при
органично земеделие
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Gabriel BZ

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ ИНДУКТОРИ
ЗА УСТОЙЧИВОСТ
Повишава ендогенния капацитет на растението да се
справи с фактори на стрес
Подобрява цъфтежа и плододаването благодарение на
бора и цинка в него
Течен комплекс от микроелементи, които се усвояват
бързо и ефективно благодарение на технологията Tne

Gabriel BZ е разтвор от бързо усвоими микроелементи с много висока ефективност, която се постига
благодарение на изключителната технология Tne на Agriges. Gabriel BZ едновременно доставя на
растението жизненоважни хранителни елементи в ключовите фази от неговото развитие и подобрява
неговата способност да преодолява условия на стрес. Технологията Tne позволява на продукта да
преодолее повърхностното напрежение и да се разпредели равномерно по повърхностите, което
значително повишава ефективността и скоростта на усвояване на хранителните вещества. Борът в
Gabriel BZ бързо активира цъфтежа и подпомага формирането на плодовете. Благодарение на
технологията Tne, Gabriel BZ активира ендогенната устойчивост на растението срещу основните
патогени и подобрява срока на годност на продукцията (плодове, листни зеленчуци и др.).
Водоразтворим бор (B) 0,2 % - 2 г/л
Водоразтворим цинк (Zn) 1,8 % - 19 г/л
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От фазата преди цъфтежа и при появата на стресови фактори
От фазата преди цъфтежа и при появата на стресови фактори
От ранните фази и по време на целия растежен цикъл
От ранните фази и по време на целия растежен цикъл
От фазата преди цъфтежа и при появата на стресови фактори

150-200
150-200
150-200
150-200
150-200

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт и върху малка
площ с растения. Не се препоръчва смесване с продукти на основата на мед. Не се препоръчва смесване с бели масла и продукти с алкална
реакция. Gabriel BZ няма характеристиките на фитосанитарен продукт и употребата му не изключва традиционните фунгициди и
фитотерапевтичните третирания.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 л

около 5.8

около 6.7 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение

Tne (ексклузивна
производствена
технология на Agriges)

Индуктор за
устойчивост

Pазрешен при
органично земеделие

Nema 300 WW

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ ИНДУКТОРИ
ЗА УСТОЙЧИВОСТ
Реактивира растежа на корените, прекъснат от
стресови фактори
Повишава ендогенния капацитет на растението да се
справи с фактори на стрес
Стимулира растението да удебели кората на корените

Правилно подбраните растителни масла правят Nema 300 WW препарат с интензивна реактивираща
сила особено за растения, стресирани от проблеми с корените (напр. атаки от нематоди). Nema 300 WW
насърчава регенерирането на корените и растението бързо възстановява увредената тъкан. Nema 300
WW е продукт с изцяло естествен произход, богат на мастни киселини, алкалоиди, дитерпенови
гликозиди, феноли, сесквитерпени и танини, които позволяват на продукта да има ефективно и
продължително действие върху физиологията на растението. Nema 300 WW активира системата за
самозащита на растението (SAR, SIR) срещу най-разпространените коренови патогени.

Годни за консумация растителни масла (третирани в алкален разтвор)

КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От ранните етапи на растежа, повтаряйки в случай на стрес
От ранните етапи на растежа, повтаряйки в случай на стрес
От ранните етапи на растежа, повтаряйки в случай на стрес
От ранните етапи на растежа, повтаряйки в случай на стрес
От ранните етапи на растежа, повтаряйки в случай на стрес

1500-2000
1500-2000
1500-2000
1500-2000
1500-2000

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт и върху малка
площ с растения. Не смесвайте с продукти със силна киселинна или алкална реакция или със съдържание на сяра. Разклатете енергично всеки
път преди употреба. При внасяне с брануването след обработката е необходимо да се осигури обилно напояване с обикновена вода. Не
смесвайте с хербициди. Nema 300 WW няма характеристиките на тор или фитосанитарен продукт.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

1 - 5 - 10 - 25 л

около 9.6

около 4.5 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

Индуктор за
устойчивост

38

Propolis

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ ИНДУКТОРИ
ЗА УСТОЙЧИВОСТ
Силно фитостимулиращо действие
Прави цветовете по-привлекателни за опрашващите
насекоми, подобрява цъфтежа и плодообразуването
Намалява окапването на плодовете и подпомага бързото
заздравяване на нараняванията

Propolis е формулация с естествени съставки, която съдържа активна част прополис, съставена от
флавони, флавоноиди, витамини, вторични хранителни елементи и множество други молекули, които
активират ензимната система и производството на различни метаболитни вещества. Propolis подсилва
естествените защитни сили на растенията и подпомага заздравяването на нараняванията (например
вследствие на градушка и резитба). Propolis подобрява търговския вид и срока на годност на крайната
продукция; прави цветовете по-привлекателни за опрашващите насекоми; подпомага възстановяването
след стрес. Продуктът е много богат на витамини, глутатион и токофероли, които са характерни с
антиоксидантното си действие и способността да неутрализират свободните радикали.
Екстракт от прополис в хидроалкохолен разтвор 8,0 % (w/w)
Съдържание на флавоноиди (изразено в галангин) 20 мг/мл
Растителни емулгатори *
Флавони и флавоноиди *
Витамини и микроелементи *
Феноли и фитостимуланти *
* Данните не са представени на етикета.
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл
През целия вегетационен цикъл

150-250
150-250
150-250
150-250
150-250

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт и върху малка площ с
растения. Продуктът може да бъде прилаган превантивно през целия вегетационен цикъл, но само за позволените земеделски употреби. Повтаряйте
третиранията на всеки 10-15 дни, ако има нужда. При смесване с фунгициди не превишавайте доза от 1.5-2.0 мл/л. Да се пази от замръзване.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

1 - 5 - 10 л

около 4.7

около 0.05 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение
Индуктор за
устойчивост

Pазрешен при
органично земеделие

Tantra MZ

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

СЕРИЯ ИНДУКТОРИ
ЗА УСТОЙЧИВОСТ
Концентриран разтворим тор със силиций
Осигурява калий, който увеличава качеството на крайния
продукт
Повишава ендогенния капацитет на растението да се
справи с фактори на стрес

Tantra MZ е продукт, който повишава ендогенния капацитет на растението да се справи с фактори на стрес.
Tantra MZ е балансиран комлекс от калий и микроелементи, които влияят на основни процеси на растежа,
допълнително подсилен със силиций. Силицият е ключов елемент, тъй като той е отговорен за
подсилването на епидермиса на листата. Съдържащите се в продукта микроелементи са в специална
форма, която е стабилна и едновременно с това е лесно достъпна за усвояване от растението.
Иновативната формулация на Tantra MZ прилепва отлично върху листата и се разпределя равномерно
върху тяхната повърхност, като по този начин се гарантира бързото и лесно усвояване на активните
вещества.
Водоразтворим калиев оксид (K2O) 39,0 %
Общ манган (Mn) 0,5 %
Общ цинк (Zn) 0,5 %
Силиций (SiO2) 0,1 %
КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ г/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От нарастване на плодовете до прибиране на реколтата
От нарастване на плодовете до прибиране на реколтата
От нарастване на плодовете до прибиране на реколтата
От нарастване на плодовете до прибиране на реколтата
От нарастване на плодовете до прибиране на реколтата

400-500
400-500
400-500
400-500
400-500

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Направете тест за съвместимост и смесимост върху ограничен брой растения. Може да създаде лека фитотоксичност при употреба върху ябълкови
овощни дръвчета (Златна превъзходна) и върху грозде (Мускат). Поддържайте разтвора с алкално pH - без да падате под 7,0. Не смесвайте с продукти
с киселинна реакция, оксиди и меден оксихлорид, NPK торове и ЕС формулации. Не превишавайте максималната доза от 500 г/100 л. Не прилагайте
при високи температури (> 30 ° C) или при силна слънчева светлина.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
прах

1 - 2,5 - 5 кг

около 8.0

около 60.0 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение
Индуктор за
устойчивост
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ПРОДУКТОВА
СЕРИЯ МЕЗО- И
МИКРОХРАНИТЕЛНИ
ВЕЩЕСТВА

ОТСТРАНЕТЕ
ДЕФИЦИТИТЕ
И УВЕЛИЧЕТЕ
ДОБИВИТЕ
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- FLOW SHADE
- I’M CALCIO
- KELAFER LQ Fe DTPA 6

Серията Мезо- и микрохранителни
вещества на Agriges е създадена поради
необходимостта да се предотвратяват
и/или да се коригират незабавно
възникнали дефицити на хранителни
елементи. За бързо и ефективно
коригиране на дефицитите е необходимо
прилаганите продукти да бъдат бързо и
лесно усвоявани чрез корените или чрез
листата на растенията. Продуктовата
гама съдържа формулации с висок
трансламинарен капацитет. Серията
Мезо- и микрохранителни вещества на
Agriges
гарантира
незабавна
положителна реакция от растението и
бързо повишаване на интензивността на
основните биологични процеси. Като
краен резултат фермерите могат да
очакват
подобрени
качество
и
количество на крайната продукция.
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Flow Shade

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕРИЯ МЕЗО- И
МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Защитава листата и плодовете от слънчев пригор
Стимулира фотосинтезата дори при стресова околна
среда
Повишава ефективността на използваната вода

Flow Shade е продукт, който намалява пораженията, причинени от слънчевите изгаряния, като
отразява вредната слънчева радиация и понижава повърхностната температура на листата и
плодовете, без обаче да пречи на фотосинтезната активност. Flow Shade подобрява общото състояние
на растението, като пречи на навлизането на патогенни организми, които най-често го „атакуват“ през
наранените вследствие на слънчевите изгаряния повърхности. Това е течна формулация, която
изсъхва бързо и не запушва устицата. Продуктът не е абразивен, не запушва използваното оборудване
и лесно може да бъде отстранен с обичайните операции за почистване след прибиране на реколтата.

Общ калциев оксид (CaO) 32,0 % - 508,8 г/л

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Овощни

От нарастване на плодовете и в случай на воден стрес и високи температури

1500-2000

Зеленчукови

След разсаждане; третирането трябва да се повтори след 1-2 седмици
Във фаза нарастване на плодовете и в случай на воден стрес и високи температури

1000-2000
1500-2000

Промишлени

След разсаждане; третирането трябва да се повтори след 1-2 седмици
Във фаза нарастване на плодовете и в случай на воден стрес и високи температури

1000-2000
1500-2000

КУЛТУРИ

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт. Не смесвайте с
минерални масла, продукти с алкална реакция (напр. полисулфиди) и продукти на медна основа.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Течен

1 - 5 - 10 - 20 л

около 7.9

около 2.7 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение
Pазрешен при органично
земеделие

ТЕХНОЛОГИЯ
EDDVEG
Технологията EDDVEG е иновативна технология на Agriges, която по естествен начин комбинира мезо- и микроелементи с
лигносулфонати (LSA) и олигопептиди, извлечени чрез деликатен процес на ензимна хидролиза.
EDDVEG е изцяло естествена и безопасна алтернатива на традиционните хелатиращи агенти. Лигносулфонатите и олигопептидите
в EDDVEG са изцяло биоразградими, екологични и щадящи природата.
Двойното комплексиране в EDDVEG гарантира максимално усвояване от растенията на мезо- и микроелементите както при листно,
така и при кореново приложение. EDDVEG помага на хранителните елементи ефективно да се включат в клетъчния метаболизъм
като:
1. стимулира клетъчната активност в отговор на стрес, деленето и нарастването на клетките и нарастването на плодовете;
2. подхранва растенията чрез своите азотно-базирани компоненти, които са във вече обработена форма;
3. активира хранителните елементи.
В допълнение, EDDVEG подпомага придвижването на по-малко подвижните хранителни елементи през клетъчните тъкани от
листата към плодовете.

КОРЕНОВО ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
През 2019 технологията EDDVEG спечели
наградата за иновации „МакФрут“ в категория
„Пестициди и торове“. Тази награда се
присъжда на продукти, които предлагат
ефективни технологични решения, които имат
положително влияние върху околната среда и
отговарят на всички световни стандарти за
качество и сигурност.
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I’M Calcio

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕРИЯ МЕЗО- И
МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Технологията EDDVEG увеличава и значително
подобрява усвояването на калций
Подобрява и увеличава концентрацията на калций в
плодовете
Увеличава срока на годност на продукцията

I’M Calcio е иновативен продукт в областта на храненето на растенията, за чието производство се
използва ексклузивната технология EDDVEG. Чрез технологията EDDVEG се създава
висококонцентрирана формулация, която е бързо достъпна за усвояване от растенията. I’M Calcio
гарантира отлична омокряемост и намален риск от фитотоксичност. Технологията EDDVEG дава
възможност за двойно свързване на калций и други хранителни елементи - с лигносулфонат (ALS) и с
естествен комплекс със 100% растителен произход, получен чрез ензимна хидролиза, който е с ниско
молекулно тегло. Технологията EDDVEG подобрява и значително улеснява усвояването на калция.
Комбинирането на активните вещества с допълнителни агенти с растителен произход намалява
рисковете от фитотоксичност и позволява приложението на големи количества от продукта. I’M Calcio
достига по-лесно до плодове, подобрявайки тяхното качество и срок на годност.
Общ калциев оксид (CaO) 31,0 % - 502 г/л
Калциев оксид (CaO) под формата на комплекс 31,0 % - 502 г/л
Общ бор (B) 0,2 % - 3,2 г/л
Общ цинк (Zn) 2,0 % - 32 г/л
Комплексиращ агент: амониев лигносулфонат (ALS), EDDVEG. Диапазон на стабилност на комплексираната фракция: pH 5 до 10.

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата
От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата
От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата
От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата
От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата

150-300
150-300
150-300
150-300
150-300

КУЛТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

След разсаждане до прибиране на реколтата
От вегетативното възстановяване до прибиране на реколтата
От вегетативното възстановяване до прибиране на реколтата
От вегетативното възстановяване до прибиране на реколтата
От вегетативното възстановяване до прибиране на реколтата

1000-1500
1000-1500
1000-1500
1000-1500
1000-1500

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преди смесване е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост и смесимост с малки количества продукт. Избягвайте директно
смесване с продукти с алкална реакция, с продукти, съдържащи сяра, както и с минерални масла, емулсии, бордоска смес и с продукти с високо
съдържание на фосфор и калций. I’M Bio-Calcio може да остави бели петна по плодовете и листата. Поради тази причина употребата на продукта преди
брането на продукцията не се препоръчва.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Вискозна
течност

1 - 5 - 10 л

около 7.9

около 1.7 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

Фертигация

листно
приложение

Ексклузивна
производствена
технология Agriges

Kelafer LQ
Fe DTPA 6

ОПИСАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕРИЯ МЕЗО- И
МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Намалява появата на желязна хлороза
Възстановява озеленяването на листата дори при трудни
условия (например при култури с висока нужда от желязо)
Идеален за употреба при хидропоника; изключително
бързо усвояване

Kelafer LQ Fe DTPA 6 е разтворим железен секвестрант в концентрирана течна форма, идеален за
профилактика и лечение на желязна хлороза. Активното вещество е в DTPA-хелатна форма, което
гарантира нежното действие на продукта върху листата и липсата на фитотоксичност. Желязната
хлороза се изявява чрез пожълтяване на листата и зелени жили (в най-сериозните случаи листата
некротизират), което води до намалена фотосинтезна активност и забавен растеж на растенията.
Kelafer LQ Fe DTPA 6 осигурява постоянен достъп на желязо за растението и го предпазва от
физиологични разстройства, като същевременно подобрява неговата фотосинтезна активност.
Водоразтворимо желязо (Fe) 6,0 % - 78 г/л
Желязо (Fe) в DTPA-хелатирана форма 6,0 % - 78 г/л
Хелатиращ агент: DTPA Fe(NH4)2 - Диапазон на стабилност на хелатната фракция: pH от 1.5 до 8.

ДОЗИРОВКА
И ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

КУЛТУРИ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ мл/дка

Зеленчукови
Ягодоплодни
Овощни семкови
Овощни костилкови
Винени и десертни лозя

През цялата вегетация
От вегетативно възстановяване
От вегетативно възстановяване
От вегетативно възстановяване
От вегетативно възстановяване

80-120
80-120
80-120
80-120
80-120

ПОСОЧЕНИТЕ ДОЗИ СА ИНДИКАТИВНИ И МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА ПОЧВА И РЕГИОНАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Направете тест за съвместимост и смесимост на ограничен брой растения. Избягвайте смесване с алкални продукти или с продукти, съдържащи медни
соли. При безпочвено отглеждане: 500-1000 мл на всеки 100 л изходен разтвор; дозата трябва да се коригира според вида на използваната вода.

ФОРМУЛАЦИЯ

ОПАКОВКИ

pH

ПРОВОДИМОСТ

Разтворима
течност

1- 5 - 10 - 20 - 200 л

около 7.3

около 19.5 dS/m

ТЕХНИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ

листно
приложение
Pазрешен при органично
земеделие
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AGRIGES srl
Contrada Selva di Sotto Zona Industriale
82035 San Salvatore Telesino (BN) ITALY
T +39 0824 947065 - F +39 0824 947442
www.agriges.com | info.contact@agriges.com

Официален дистрибутор за България:
Смарт Агро България ЕООД
1618 София, ул. “Бяло поле” 3, Бизнес център “Комфорт”, офис 13
Тел.: +359 2 992 55 18;
Имейл: office@smartagro-bulgaria.com

