ТОРОВЕТЕ „НАТУРА“ НОВ
Ние във Фертил сме решени в усилията си да иновираме нашите минерални торове и
обстойно проучихме най-новите местни и международни научни и практически постижения
в областта на храненето на растенията.
Много топ експерти в тази област, вложили своя дългогодишен труд и резултати,
допринесоха за създаването на нашите нови продукти. Обединявайки упоменатите
проучвания и собствения досегашен опит в производството и употребата на минерални
торове, създадохме нова гама торовепод името „Натура“. Новите торове „Натура“ са изцяло
съобразени с всички съвременни тенденции на международните пазари.
Торовете „Натура“ на Фертил чрез технологията на компактиране и съобразно
най-добрите стандарти за екологично производство запазват приятелското
отношение към природата.
Програмата „Натура“ на Фертил обхваща:
“NATURA
“NATURA
“NATURA
„NATURA

15”
16”
24”
35“

NPK / 9:15:15 + 20% SO3
NPK / 5:16:24 +10 % SO3
NPK / 5:24:16 + 6 % SO3
NP / 10:35 + 12 % SO 3

И други формулации, които може да Ви препоръча експертният екип на Виктория груп след
извършване на почвен анализ.
Торовете „Натура“ на Фертил съдържат балансирани макроелементи – азот, фосфор, калий,
както и сяра.
АЗОТЪТ е
СЯРАТА:
-

в достатъчно количество за добро начално развитие на растението.
В добро съотношение с азота подобрява формирането на протеини
Повишава нивото на наличния фосфор
Подобрява изграждането на антифунгицидните протеини, важни за защитата на
растенията от патогени
Подобрява устойчивостта на растенията към стресовите условия на околната
среда
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ПРАВИЛНО
И
РАВНОМЕРНО
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ОПАКОВКА ОТ 25 КГ.

В зависимост от почвения анализ на Вашия парцел земя и необходимостта на посевите,
които искате да култивирате, експертните препоръки на Агро Сервиз към Виктория груп ще
Ви позволят да приложите икономични количества от нашите торове.
Възползвайте се от тази възможност.
Вашият успех ще бъде наше удовлетворение!
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