
ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ 
НА БОР И ФОСФОР В ЕДНОBorphoSTART A
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BorphoSTART е балансирана формулация на Бор и Фосфор.Тези 
два минерални елемента са основни за клетъчното делене.
По този начин BorphoSTART гарантира добър вегетативен растеж 
и плодовитост на полена.

Състав: 120 g/l B, 100 g/l P2O5

ПОЛЗИ

ФОРМУЛАЦИЯ
  Висококачествена формулация с технологични добавки  

 и коформуланти от 100% растителен произход (ПОЛИОЛИ)  
 за оптимално усвояване.
ПРЕДИМСТВА

 Балансирана формулация
 Оптимизира цъфтежа
 Оптимизира растежа
 По-добра и по-силна коренова система
 Оптимизира компонентите на добива 

Бор
  Играе жизненоважна роля в опрашването и оплождането
  Позволява по-добро развитие на кореновата система,  

 подобрява минералното хранене и усвояването на водата. 
  Подобрява устойчивостта на клетъчните стени (устойчивост  

 на студ) и регулира водния поток (устойчивост на суша)

Фосфор
 Позволява по-добро вкореняване на растението
 Подобрява цъфтежа и процеса на оплождане 
 Играе важна роля в узряването на семената

Култура Дозировка Фаза на приложение
Слънчоглед 200 мл/дка или 2 л/ха Oт 5 до 8-ми лист (BBCH 15–18)

Рапица 300 мл/дка или 3 l/ha 

Есен: във фаза розетка, (BBCH 15)
Пролет: начало на нарастване на стъблото до 
оформени единични цветни пъпки–затворени 
(BBCH 30–55)

Люцерна 150 мл/дка
или 1,5 л/ха При подрастване и след всяко косене

Грах, Боб, 
Фий, Леща

150 мл/дка
или 1,5 л/ха

От 10–12 cm до поява на първи цветни пъпки 
(BBCH 15–51)

Лозя 4 × 100 мл/дка
или 4 × 1 л/ха

1-во приложение: фаза развитие на съцветията, 
цветчетата са разделени (BBCH 57)
2-ро приложение: фаза край на цъфтеж, (BBCH 69)
3-то приложение: фаза завърз, начало на наедряване 
на плодовете (BBCH 71)
4-то приложение: фаза начало на узряване (BBCH 81)

Овощни 
дръвчета

4 × 100 мл/дка
или 4 × 1 л/ха

Първо приложение: фаза начало на цъфтеж–затворен
цвят (BBCH 51) следващите 3 приложения през 14 дни

Зеленчуци 4 x 200–300 мл/дка
4 х 2–3l/ha Добре развита листна маса

Захарно 
цвекло

2 × 100–200 мл/дка
или 2 × 1–2 л/ка

1–во приложение: при напълно развита листна маса 
(BBCH 39)
2–ро приложение: след 21 дни (BBCH 39 + 3 седмици)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ

ПЕРФЕКТНА КОМБИНАЦИЯ

Почвено приложение преди или след сеитба: 400–800 мл/дка

www.soufflet-agro.bg


