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MnZn Flow

Келом Mn Zn Флоу е специална формулация, която предотвратява и коригира 
цинков и манганов дефицит. Келом Mn Zn Флоу е висококонцентрирана 
суспензия от напълно водоразтворими цинкови и манганови соли, без хлоридно 
съдържание. В резултат на физическите си характеристики се задържа по-дълго 
време върху листа, което оптимизира усвояването на мангана и цинка и 
удължава ефективността от приложението.

Келом Mn Zn Флоу участва в синтеза на ензими, активиращи множество 
биохимични процеси, осигурява необходимите елементи за образуването на 
растежни хормони и тяхното регулиране. Келом Mn Zn Флоу допринася за 
бързото възстановяване на растенията след измръзване или други климатични 
явления.
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Intelligent Fertilizing Technology

Съдържание: %w/v

Цинк (Zn)

Манган (Mn)

Азот (N)

Сяра (S)

13.5%

13.5%

5.8%

15%

рН: 10%-ен р-р 5.5-6.5

Плътност: 1.55 g/cc

Пшеница,ечемик, ориз 
Слънчоглед
Царевица, сорго
Ягоди, боровинки и др.
Листни зеленчуци
Зеленчукови к-ри 
Декоративни
Праскова, череша,
Лешник
Черупкови

Ябълка, круша

Лозя

100-200 мл/дка 
100-200 мл/дка
150-200 мл/дка
150 мл/дка
150-200 мл/дка 
150-200 мл/дка 
150-200 мл/дка 
300-500 мл/дка

300-500 мл/дка

300-500 мл/дка

300-500 мл/дка     
 

от 5-ти лист до цъфтеж
от 6-ти лист до бутонизация
от 4-6 лист
от разлистване до цъфтеж
от 4-6 лист
от 4-6 лист
в началните фази на развитие
при нарастване до 5-8 см на младите клонки. По-високата доза се
прилага след прибиране на реколтата и 30 дни преди листопада
Преди началото на цъфтеж, повтаря се когато младите клонки са 
достигнални 15-18 см. Високата доза се прилага след беритба
По време на вегетативния растеж, като се започне от зелена пъпка.
Повтаря се на всеки 10-15 дни. Нанесете по-висока доза след 
прибиране на реколтата
Прилага се, когато летораслите достигнат 30-60 см. Повтаря се още 
веднъж до цъфтеж. По-високата доза се прилага след прибиране
на реколтата, 30 дни преди листопада
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MnZn FlowДефицит на цинк Царевица

Дефицит на цинк Пшеница

Дефицит на цинк Рапица

Дефицит на манган Рапица

Дефицит на манган Пшеница

Дефицит на манган Царевица

Zn

Mn

3 причини да изберете 
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Вашите почви са неутрални или алкални1
Манганът и цинкът са от важно значение за културите при залагане на добивния 
потенциал. Усвоимостта им през кореновата система на растението е пряко 
свързна с почвената реакция (рН). При увеличаване на реакцията на почвата, 
усвоимите форми на тези микроелементи за растението силно намаляват. При рН 
6,5 усвоимостта на мангана е сериозно ограничена, а при рН около 8 е равна на 
нула. Често недостигът може да протече без видими симптоми, но продуктивността 
на растението вече е намалена.

Възстановява растението след неблагоприятни явления 2
След ниски температури, интензивни дъждове и други неблагоприятни климатични 
условия, културите са подложени на стрес, което води до забавяне на развитието 
им. Комбинацията в Келом MnZn  Флоу на манган, цинк, азот и сяра в лесно 
усвоими за растението форми, подпомагат бързото възстановяване на растението 
след  лоши климатични условия.

Повишава добивите и качеството на продукцията3
Важно за началните фази на развитие на културата е 
залагането на добивния потенциал. Превенцията срещу 
манганов и цинков недостиг, обуславят по-добрата 
продуктивност на растението. С Келом MnZn Флоу се 
осигуряват и допълнителнителни количества азот и 
сяра, които са основни съставни компоненти на  
протеините. Келом MnZn Флоу влияе пряко върху 
повишаването на добива и качеството на продукцията. 
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