
Листен тор, който стимулира растежа на зърнените култури, както 
и развитието на кореновата система по време на ранните 
етапи на растеж (до братене). Той допринася за развитието на 
репродуктивните органи на растенията, както и на листната площ. 
CereaSTART съчетава предимствата на тор с високо съдържание 
на фосфор с тези на течен тор. Листното прилагане подкрепя по-
доброто усвояване на хранителните вещества до кореновата 

система, независимо от почвените условия.
Той помага за отстраняването на всички стандартни проблеми 
обвързани със сушата, ниски температури и ниски нива на рН на 
почвите. Прилагането на CereaSTART осигурява гладко бъдещо 
развитие на вашите  култури c  по-високи потенциални добиви и нива 
на качество.

ЛИСТЕН ТОР 
ЗА БЛЕСТЯЩ СТАРТ В НАЧАЛОТО 
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ПРЕДИМСТВА НА ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФОСФОР
  Засилва кореновата система на растението така, че е в състоя-

 ние да абсорбира максимално количество хранителни 
 вещества от почвата от само себе си

 Компенсира дефицита на усвоим фосфор в почвата
 Подкрепя развитието на репродуктивните органи
 Запазва хранителните вещества усвоими в листата

ПРЕДИМСТВА НА ЛИСТНО ПРИЛАГАНЕ

Независимост от pH нивата на почвата
Растенията се възползват от предимствата на фосфора (т.е. по-
високи нива на абсорбция на  хранителни вещества), независимо 
от нивото на pH на почвата.
Независимост от температурните условия на почвата
Растението поглъща по-използваем фосфор, без значение дали 
идеалната температура на почвата от 21 °C е достигната. (Спад 
на температурата от 21 °C на 13 °C намалява наличието на 
фосфор със 70% и значително понижава развитието на корените).

Независимост от сухотата на почвата 
Фосфорът се поглъща дори при сухи почви.

Усвояването на фосфора от листата подкрепя по-доброто 
проникване на хранителните вещества до корена, независимо 
от почвените условия.
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Независимост от температурата на почвата

Ниво на абсорбция близо до

 100 %

СЪСТАВ: 440 g/l P2O5, 76 g/l K2O, 100 g/l MgO
ОПАКОВКА: 10, 600 л

Независимост 
от pH нивото 
на почвата

Независимост от
сухотата на почвата

29%

Oптималнo и бързo проникване на елементите
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА И ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Основни 
култури

Доза 
(мл/дка)

Брой 
приложения

Период на приложение

Пшеница и 
ечемик

300 От 1 до 3 Средата на братене - първи възел - в 
началото на пролетта, малко след 
рестартиране на вегетационния процес                                                                                                               

Царевица 300 От 1 до 3 Във фаза 4–6-ти лист 

Рапица 300 2 1. Есен – във фаза 4–6-ти лист                                                                                           
2. Пролет - В началото на стрелкуване 

Цвекло 300–500 От 1 до 3 Във фаза 4–6-ти лист

Картофи 500 От 2 до 3 Търговска култура - на етап малка грудка                                   

100 От 1 до 2 Картофено семе - начална фаза на 
развитие на грудка

Грах 300–500 1 При височина 10–15 см

Пролетен 
ечемик 

300 От 1 до 3 Средата на братене - първи възел                                                     

CereaSTART има отлична смесимост с фунгициди, инсектициди и хербициди.
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ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК
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ЦАРЕВИЦА
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КАРТОФ

10-3000 40 45 48-60 90 99BBCH
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