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Panatop Fulvic START® е високо концентриран течен тор с балансирано съотношение 
на L - аминокиселини, фулвинови и хуминови киселини, хелатирани микроелементи 
-предназначен за третиране на семена. Наличието на фулвинови и хуминови киселини 
стимулират ензимната активност и метаболитните процеси, което осигурява оптимално 
покълване, дружно поникване на растенията и респективно развитие на мощна 
коренова система. Фулвиновите и хуминови киселини са най-ефективния естествен 
хелатиращ агент. Те драстично увеличават усвояването на хранителните вещества, 
като неутрализират тежките метали и отблокират хранителните вещества в почвата. В 
началните фази от своето развитие културите се нуждаят от фосфор и цинк. Високото им 
съдържание в Panatop Fulvic START®, както и наличието на L - аминокиселини и други 
хелатирани микроелементи, допринасят за бързо развитие на мощна коренова система, 
равномерно поникване и толеранс към стресови фактури за по-добро презимуване.
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СЪСТАВ
Фулвинови и Хуминови киселини 20 гр.

Фосфорен пентаоксид (Р2О5) 5 %

L - аминокиселини 5 %

МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Цинк (Zn) EDTA 0,5 %

Манган (Mn) EDTA 0,5 %

Мед (Cu) EDTA 0,2 %

Молибден (Mo) EDTA 0,05 %

ХАРАКТЕРИСТИКА
Плътност 1,12 ± 0,2 кг./л.

pH стойност 6,5

Разфасовка 5 л./туба

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Третиране 
на семена

есенници 1 – 2 л./т. семе

пролетници 5 – 7 л./т. семе

листно приложение 100 – 150 мл./дка
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Panatop Fulvic START® е високо концентриран течен тор с балансирано съотношение на
L - аминокиселини, фулвинови и хуминови киселини, хелатирани микроелементи -
предназначен за третиране на семена. Наличието на фулвинови и хуминови киселини
стимулират ензимната активност и метаболитните процеси, което осигурява оптимално
покълване, дружно поникване на растенията и респективно развитие на мощна коренова
система. Фулвиновите и хуминови киселини са най-ефективния естествен хелатиращ агент. Те
драстично увеличават усвояването на хранителните вещества, като неутрализират тежките
метали и отблокират хранителните вещества в почвата. В началните фази от своето развитие
културите се нуждаят от фосфор и цинк. Високото им съдържание в Panatop Fulvic START®, както
и наличието на L - аминокиселини и други хелатирани микроелементи, допринасят за бързо
развитие на мощна коренова система, равномерно поникване и толеранс към стресови фактури
за по-добро презимуване.
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