
BAZA
ОРГАНИЧЕН ТЕЧЕН ТОР  

С АКТИВНИ АМИНОКИСЕЛИНИ

БЪРЗО И ЕФЕКТИВНО ДЕЙСТВИЕ 
УДОБНА УПОТРЕБА
УНИВЕРСАЛЕН БИОСТИМУЛАТОР



V/W % г/л W/W %
Общ азот (N) 5.060 50.60 4.47
Аминокиселини 10.00 100.00 8.85
Свободни аминокиселини 8.28 82.80 7.32
Galaster™ (2-етилхексил 2-хидроксипропаноат) 0.15 1.50 0.132
Органични вещества и естествен прилепител 76.70 767.00 67.87

AMINO EXPERT® BAZA 

• стимулира	обмяната	на	веществата

• активира	растежа	и	развитието

• подобрява	усвояването	на	микроелементите

• увеличава	добива	и	качеството	на	продукцията

AMINO EXPERT® BAZA повишава устойчивостта на растенията и
помага за преодоляване на стресови състояния. Оказва защитно действие
срещу неблагоприятни климатични условия и възстановява след абиотич-
ни увреждания.

AMINO EXPERT® BAZA е подходящ за всички видове култури. 
AMINO EXPERT® BAZA може да се добавя към други течни и кристални 
листни торове.
AMINO EXPERT® BAZA може да се комбинира с допълнително коли-
чество от един или повече микроелементи за преодоляване на проявен 
специфичен дефицит. Отлична смесимост и съвместимост с микроелементите 
HELASOL.
AMINO EXPERT® BAZA може да се използва и при фертигация – доза 
300–400 мл/дка.

КУЛТУРА ДОЗА ЗА ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ***  
ПРИЛОЖЕНИЕ, МЛ/ДКА 

Пшеница, слънчоглед, царевица, рапица 100 – 150 1-2 пъти през вегетацията
Зеленчукови култури 100 – 150 2-3 пъти през вегетацията
Трайни насаждения 150 – 200 2-3 пъти през вегетацията
Ягоди и малини 80 – 100 2-3 пъти преди и след цъфтеж
Технически култури 100 – 150 1-2 пъти през вегетацията
*** AMINO EXPERT® BAZA може да бъде включен във всички програми 
за торене и растителна защита и да се прилага без ограничения в броя и чес-
тотата на третирането.

естествен	биологичен	стимулатор,	бързо	и	изцяло	
усвоим	от	растенията.	

съдържа	20	L-аминокиселини	от	растителен	произход,	
които	повишават	синтеза	на	протеин	и	имат	
изключително	важна	роля	за	метаболитните	процеси	
в	растенията.

сЪсТАВ

ПОлзА

ПРИлОжЕНИЕ



Органичното вещество в AMINO EXPERT® BAZA е с естествен произход и 
е източник  на  полезни за растежа и развитието на културите макро- и микро-
елементи, витамини и биостимулатори.

Аминокиселините са много важни за всеки жив организъм.
Аминокиселините обезпечават синтеза на физиологично-активните протеини 
в младите растителни части. Това са ензимите, които определят скоростта на 
всички обменни процеси.
Аминокиселините подобряват осмотичните процеси в клетките, регулират 
отварянето на устицата и имат антиоксидантно действие.
Аминокиселините засилват отлагането на резервни белтъци в репродуктивни-
те органи – формиращите се зърна и плодове.
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РОляТА  
НА АмИНОкИсЕ-
лИНИТЕ

РОляТА  
НА ОРГАНИЧНОТО 
ВЕщЕсТВО



СЕРИЯ АмИНО ЕксПЕРТ 
BAZA•IMPULS•FIX

AMINO EXPERT® BAZA съдър-
жа естествени органични прилепите-
ли от олипептиден тип. 

Прилепителите намаляват повърх-
ностното съпротивление. В резултат 
на това се разширява основата на 
капката и контактът ѝ с листата. 
Това увеличава възможността за 
поглъщане на хранителните веще-
ства.  Установено е в практиката, че 
най-добри са капките, които са около 
250 микрона. Ако са по-големи, те се 
стичат и веществата не се усвояват. 
Ако са по-малки, се отнасят от вятъра 
и пак не се усвояват.

РОляТА НА  
ПРИлЕПИТЕлИТЕ

ГАРАНТИРАНО  
кАЧЕсТВО
BAZA е формулиран в 
България с висококачествени 
суровини. Всяка партида се 
придружава със Сертификат за 
качество. Контролна проба от 
всяка партида се съхранява в 
архива на Екофол АД за срок от 
2 години.

Производителят Екофол АД има 
внедрена система за управле-
ние на качеството и е сертифи-
циран по БДС EN ISO 9001-2008. 

АГРОНОмИЧЕскА 
кОНсулТАцИя, бЪРзА 
И лЕсНА дОсТАВкА
По всички въпроси, свързани 
с храненето на растенията и с 
преодоляването на стресови 
ситуации в развитието им, 
търсете агроном консултантите 
на Екофол. 

В Екофол е създадена организа-
ция за бърза и ефективна дос-
тавка на заявените продукти.

с ГРИжА  
зА ПРИРОдАТА!
Екофол АД е поел грижата за 
опаковките на торовете от фир-
мената продуктова листа.

Екофол има сключен договор с 
рециклираща фирма и за всяка 
пусната на пазара опаковка 
заплаща екотакса.

Производител: ЕКОФОЛ АД 
7700 Търговище, Промишлена зона 
 тел: +359 (601) 62371
www.EcOfOl.cOM

AMINO EXPERT® e защитена 
търговска марка на Екофол АД.

BAZA се предлага в опаковки от 10 л, 
със защитена капачка.

ОПАкОВкА

Galaster™ е патентовано белгийско 
съединение, разработено на базата 
на млечна киселина. 

РОляТА  
НА ОмОкРИТЕля

<90° 
лошо

=90° 
неутрално

>90° 
отлично

Galaster™ осигурява правилното 
разпределяне на работния разтвор 
върху растителната повърхност.

Galaster™ е екологосъобразен, би-
оразградим и не замърсява околната 
среда. 

Galaster™ е безопасен за работа и не е 
отровен. 


