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PROTEKT

ГАРАНТИРАНО  
КАчЕСТвО
PROTEKT 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 управление 
на качеството и е сертифициран 
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.

БЪРЗОУСВОИМ КОМПЛЕКСЕН 
бИОСТИМуЛАТОР

PROTEKT съдържа естестве-
ни органични прилепители от 
олипептиден тип. Прилепителите 
намаляват повърхностното съпро-
тивление. В резултат на това се 
разширява основата на капката и 
контактът и с листата. Това увелича-
ва възможността за поглъщане на 
хранителните вещества. Установено 
е в практиката, че най-добри са 
капките, които са около 250 микро-
на. 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.

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

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

РОляТА НА  
ПРИлЕПИТЕлИТЕ

РОляТА  
НА ОМОКРИТЕля

<90° 
лошо

=90° 
неутрално

>90° 
отлично

ОПАКОвКА

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. 

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

AMINO EXPERT® e защитена 
търговска марка на Екофол АД.

СПЕЦИАЛНО  
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
БРАТЕНЕТО И СТУДОУСТОЙЧИВОСТТА  
НА МАЛКИТЕ РАСТЕНИЯ



AmINO EXPERT® PROTEKT има отличен ефект при листно приложение.
•	 Младите растения се запасяват за минимум 30 дни с 

достатъчно хранителни елементи и аминокиселини.
•	 Гарантира	се	добро	развитие	на	кореновата	система
•	 Ускорява	се	залагането	на	възела	на	братене
•	 Това	листно	подхранване	е	изключително	ефективно	

средство	за	борба	със	стресовите	ситуации.
•	 Дава	се	значително	по-добър	шанс	на	растенията	да	

преодолеят	ниските	температатури,	„изтеглянето“	или	
липсата	на	сняг	и	последиците	от	т.н.	„снежно	изтощаване	на	
растенията”.

•	 Осигурява	се	по-добро	прилепване	и	транспорт	на	ПРЗ	и	с	
това	се	повишава	неговата	ефективност.	много	по-малка	ще	
бъде	фитотоксичността	и	много	по-добре	ще	се	възстанови	
растението.

Третираните през есента растения имат много по-добър и бърз старт през 
пролетта.

ПОлзА

АКТИвНИ  
КОМПОНЕНТИ

ПРИлОжЕНИЕ

МАКРОЕЛЕМЕНТИ V/W % г/л W/W %
Азот (N) 1.5000 15.00 1.32
в т.ч. органичен 0.9000 9.00 0.80
Двуфосфорен пентаокис (P2O5) 2.3400 23.40 2.00
Калиев оксид (K2O) 3.3000 33.00 2.90
Аминокиселини 6.0000 60.00 5.20
Свободни аминокиселини 5.6000 56.00 5.00
Фитохормони 0.0004 0.0040 0.00035
Galaster™ (2-етилхексил, 2-хидроксипропаноат) 0.1500 1.50 0.132
Органични вещества 84.4600 844.60 74.40
Серен триоксид (SO3 ) 1.6000 16.00 1.40
МИКРОЕЛЕМЕНТИ V/W % мг/л W/W %
Бор (В) 0.2950 2950 0.260
Мед (Cu) 0.2270 2270 0.200
Желязо (Fe) 0.2150 2150 0.190
Манган (Mn) 0.2150 2150 0.190
Молибден (Mo) 0.0454 454 0.040
Цинк (Zn) 0.3170 3170 0.280

Комбинираното действие на специално подбраните съставки в AmINO 
EXPERT® PROTEKT е много полезно за подобряване братенето и сту-
доу стойчивостта на малките растения и помага за преодоляване на климатич-
ните стресови ситуации. 
AmINO EXPERT® PROTEKT се абсорбира бързо от листата, усвоява се от 
растителните тъкани и в рамките от няколко часа започва своята положителна 
функция в растението. 
AmINO EXPERT® PROTEKT запасява младите растения за минимум 30 
дни с жизнено необходимите за старта микроелементи и аминокиселини.

Уникалната комбинация от хранителни елементи и биологичен стимулатор в 
AmINO EXPERT® PROTEKT се усвоява без остатък.

Засяване Покълване Поникване

AmINO EXPERT® PROTEKT e специално предназначен за пшеница и 
ечемик в ранни фази от развитието на растенията.
AmINO EXPERT® PROTEKT е изключително ефективен биостимулатор, 
който подпомага вкореняването, братенето и запасяването на младите расте-
ния с пластични вещества и захари.

КУЛТУРА ДОЗА ЗА ЛИСТНО  ТРЕТИРАНЕ 
  ПРИЛОЖЕНИЕ, МЛ/ДКА
Пшеница, ечемик 200-250  2-4 лист 
   При изостанало развитие или 
   проблеми с презимуването – при  
   първи признаци на пролетна  
   вегетация

Аминокиселините са много важни 
за всеки жив организъм. Аминоки-
селините обезпечават синтеза на 
физиологично-активните протеини 
в младите растителни части. Това са 
ензимите, които определят скоростта 
на всички обменни процеси. Амино-
киселините подобряват осмотичните 
процеси в клетките, регулират отва-
рянето на устицата и имат антиокси-
дантно действие.
Аминокиселините засилват отлагане-
то на резервни белтъци в репродук-
тивните органи – формиращите се 
зърна и плодове.
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РОляТА  
НА АМИНОКИСЕ-
лИНИТЕ

Листно подадените Фитохормони се включват директно в обмяната на 
веществата и стимулират растежа и развитието на растенията, отглеждани в 
нормални и стресови условия.
AmINO EXPERT® PROTEKT съдържа Ауксин и Цитокинин от естествен 
произход. Количеството и съотношението на тези фитохормони е специално 
съобразено с концентрацията им в нормална нарастваща растителна тъкан. 

Ауксин стимулира удължаването на 
клетките, увеличава разрастването 
на кореновата система, 
формирането на репродуктивните 
органи и на цветния плодник.

Цитокинин стимулира деленето 
на клетките, засилва растежа на 
младите растителни органи и 
осигурява по-голяма фотосинтези-
раща повърхност. Цитокинин забавя 
стареенето на вече формираните 
растителни тъкани.

РОляТА НА  
фИТОхОРМО НИТЕ

Количеството на микроелементите 
в AmINO EXPERT® PROTEKT  е 
специално съобразено с потребно-
стите на интензивно развиващите 
се култури. Микроелементите в 
AmINO EXPERT® PROTEKT са 
хелатизирани и изцяло водоразтво-
рими.
Микроелементите повишават 
устойчивостта на растенията на 
засушаване и ниски температури. 
Комбинацията от Аминокиселини и 
микроелементи има особено важна 
роля при високи нива на почвено 
запасяване с хранителни макро-
елементи. AmINO EXPERT® 
PROTEKT активира усвояването на 
азот, фосфор и калий от почвата.

РОляТА  
НА МИКРО- 
Е лЕ МЕНТИТЕ
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