
ОРГАНИЧЕН АЗОТЕН ТОР – СУХА КРЪВ

СЪСТАВ:
Азот (N) общо 13%

Азот (N) органичен 13%

Въглерод (C) органичен с биологичен произход 45%

Съотношение C/N: 3,5
Органично Желязо: 5.500 ppm - 0,55%

HEMOFe550 е органичен азотен тор, получен от процеса на обработка на говеждата кръв 
за  хранителното  промишленост.  Производството  на  HEMOFe550  подлежи  на  много 
строги качествени проверки и контрол, според предвиденото от законодателните норми 
в областта на хранителните производства (HACCP).
HEMOFe550 отговаря  на  важна  хранителна  потребност  на  растенията,  доставяйки  протео- 
порфирен комплекс от двувалентно желязо (хемин), с висока бионаличност. 
HEMOFe550 е уникален продукт в категорията на продуктите на основа Желязо:  той е 
първият абсолютно естествен железен хелат. За разлика от други хелати от синтетичен 
вид,  чието действие зависи в известна степен от  pH на почвата,  желязото,  налично в 
HEMOFe550 е функционално и налично при всякакви условия.
Освен  желязо,  HEMOFe550 внася  органичен  азот,  под  формата  на  пептиди  с  ниско 
молекулно  тегло  и  хидролизирани  протеини,  които  допринасят  за  храненето  на 
бактериите, присъстващи в ризосферата и директно за храненето на растението.

Преимущества, получени от използването на HEMOFe550:

органичното желязо, налично в  HEMOFe550 в двувалентна форма, е по- активно и 
действа  пряко  и  непряко,  резорбирайки  явленията  на   ферозна  хлороза  на 
растенията.
продуктът,   благодарение  на  наличието  на  азот  и  органично  желязо,  освен 
озеленяването  на  листата,  стимулира  и  развитието  на  вегетативния  апарат  и  на 
плодовете.
HEMOFe550 не блокира, а подпомага усвояването и на микроелементите.
HEMOFe550  има озеленяващо действие  върху  растителността,  подобрява  цвета  на 
цветята и на плодовете, гарантира по- голям  shelf-life на плодовете и зеленчуците, 
декоративните растения и цветята.
Поради своите  особени характеристики,  НEMOFе550 внася  хранителни  елементи 

РАЗРЕШЕН В БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ (а)



без да увеличава солеността на почвата.

Дози и начини на използване

HEMOFe500 се  разпределя  във  фертигация  или  с  атомизатор,  разположен  в  близост  до 
корените  на растенията.  Преди да  бъде приложен на поле,  се  препоръчва  продуктът  да се 
разтвори с  най- малко 8 части вода.  Например, 50 кг + 400 литра вода = 450 кг  разтворен 
продукт за разпределяне
Предварително третиране, което да се извърши при вегетативния подем, след засаждането 
или при появата на първите симптоми на недостиг на желязо, в доза 10 - 20 гр/растение.
Третиране-  грижа,  което да се извърши при първите симптоми на недостиг ферозна 
хлороза,  преди появата  на апикална некроза,  опадане на плодовете,  болно растение, 
намалена вегетация, в доза 30 - 40 гр/растение.

Съхраняване и предпазни мерки

Да не се смесва с минерални масла и с продукти с алкална и/или киселинна реакция. След като 
разтворите  продукта  във  вода,  да  се  приложи  до  12  часа.  Продуктът  да  не  се  съхранява 
разтворен. Опаковката да  се съхранява добре затворена. Да не се излага на слънчева светлина. 
Да се  вземе предвид азотното органично наторяване,  когато се използват минерални азотни 
торове  (в  случая,  препоръчваме  да  се  намали  количеството  от  1/3  до  половината  от 
препоръчваната доза).

Опаковки на HEMOFe550 Чували (Торби) по 5/25 Kg.
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