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растежен регулатор 

>> ИНОВАЦИИ 

ЦИТОК е водоразтворима синергична пудра, с внушително съдържание на макро- и 
микроелементи. Той действа като ценна добавка към програмата за торене и осигурява 
необходимите хранителни вещества за стимулиране на цъфтежа и плодообразуването.

Приложението на ЦИТОК води до повишена жизненост на растението, качество на 
реколтата, ранна зрялост и високи добиви.

ЦИТОК е уникален с действието си върху културата стимулирйки цъфтежа и 
плодообразуването. Балансът на хранителни вещества в ЦИТОК, подпомага по-бързото 
преминаване от един вегетационен стадий в друг, което води до ранна зрялост и високи 
добиви.

ЦИТОК е съвместим с повечето течни фунгициди и инсектициди.

Тангра България ООД, 0884 883 568, 0885 208 186, 0886 301 480, tangrabg@mail.bg,www.tangra-bg.com

GreenMax 
Intelligent Fertilizing Technology
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Продуктът може да се използва самостоятелно или в комбинация с инсектициди и фунгициди. Да се 
пръска на финна мъгла и да се покрие цялото растение. Да не се прилага, чрез системи за капкова 
поливане.

Цитокинини

Азот (N)
Фосфор(Р2О5)
Калий (К2О)
Бор(В)
Цинк (Zn)
Мед (Cu)
Молибден (Mo)
Манган (Mn)
Желязо (Fe)

рН

175 ppm

10% 
52% 

8%
0.02%
0.05%
0.05%

0.0005%
0.05%

0.1% 

4.36

Култура
Листно
мл/дка

Фази на приложения 

Пшеница,ечемик,
овес,тритикале
Рапица
Слънчоглед
Царевица, сорго
Ориз
Боб /зелен, сух/
Фуражен грах
Соя 
Памук

Пъпеши и краставици
Цъфтящи храсти и 
декоративни растения
Ягоди, домати, пипер
и тикви
Тревни площи

0,6-0,8 гр/дка

1 гр/дка
1 гр/дка

0,8 гр/дка
0,6-0,8 гр/дка

1 гр/дка
0,6-0,8 гр/дка

1 гр/дка
0,6-0,8 гр/дка

0,4-0,6 гр/дка
0,2 гр/дка

0,7-1 гр/дка

0,2 гр/дка

От братене до второ коляно

До цъфтеж
До края на бутонизация
До изметляване
От братене до изметляване
При първия цъфтеж
След първия цъфтеж
В началото на цъфтежа
Двукратно, непорсредствено преди цъфтеж и ниска доза след 
2 седмици
В началото на цъфтеж и се повтаря през 14 дни 
Прилага се през всеки 14 дни през цялата вегетация

От началото на цъфтеж, повтаря се през 7-10 дни

Прилага се по време на цялата вегетация


