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Екипът на АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ Ви предлага
ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ при РАПИЦА
през есента за високи добиви и качество!
1. Семена
Сорт Сатори и Сорт Торпедо
И двата сорта са високодобивни и позволяват ранна жътва.
Нискостъблени са, което ги прави устойчиви на полягане.
Отлично се справят със стресовите климатични условия и
са устойчиви на Фома и Цилиндроспороза.
Имат високо маслено съдържание.

2. Торене
Основно торене с висококачествени
италиански торове от фирма Адриатика СПА
NP 10-25 + 0,5 Fe
NPK 7-20-14 + 10 SO3
NPK 12-12-12 + 16 SO3
NP 12-24 + 15 SO3
N-GOOO 20-10 + 32 SO3

Tоровете на Адриатика СПА:
Стабилна еднородна гранула.
Без нитрати! Азотът е в две форми - амидна и амониева.
Двете форми позволяват действието да е бързо от една страна
и продължително от друга.

3. Растителна защита
Използването на почвени хербициди при рапицата е
нецелесъобразно и неефективно. Затова ние Ви предлагаме:

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

 Най-добрият хербицид срещу самосевка от житни култури
и едногодишни и многогодишни житни плевели при
маслодайна рапица;
 Невероятно бърз инициален ефект;
 Бързо се поема от листата на плевелите и бързо се
транспортира до кореновата им система;
 Най-толерантният хербицид към културните растения;

Забележка: Тарга Супер 5 ЕК е смесима с всички листни торове,
фунгициди и инсектициди.

4. Подхранване
СОЛИФИД БРАСИМАКС
Общ азот (N) - 1,6%; MgO – 9,5%; B – 5,26 %; SO4 - 14%; Fe - 8,1%

Отлична комбинация от микроелементи, подобряваща
развитието на културата:
 по-добро развитие на корена и добро вкореняване;
 наличието на сяра поддържа съотношението азот/сяра в
културата;
 недостигът на бор през есенно-зимния период ще намали
усвояването на фосфора; в резултат се забавя развитието
на растенията и стават чувствителни на ниски
температури.
Използването на Солифид Брасимакс гарантира по-добра
жизненост на растенията, както и силен старт през пролетта.

ПОХУМУС 85 ВГ
Калиеви хумати 80-85%, К2О 12%, Fe 1%, N /органичен/ 1,3%

Най-богатият на калиеви хумати растежен стимулатор и
подобрител:
 Стимулира растителните ензими и подобрява кореновото
развитие;
 Увеличава ефективността от торовете;
 Намалява стреса от неблагоприятни климатични и
почвени условия;
 Увеличава студо- и мразоустойчивостта на рапицата;
 Действа като естествен хелатор за микроелементите.

ПЕРФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРФЕКТНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛ!

