
BALANS
ВИСОКО КОНЦЕНТРИРАН 

БИОСТИМУЛАТОР

МАКСИМАЛЕН АНТИСТРЕС ЕФЕКТ
ОПТИМАЛЕН БАЛАНС  
МЕЖДУ АМИНОКИСЕЛИНИ  
И ПЕПТИДИ



СЪСТАВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ V/W % г/л W/W %
Азот, в т.ч. органичен (N) 11.05 110.50 8.70
Аминокиселини 63.50 635.00 50.00
Органичен въглерод 31.75 317.50 25.00
Органична материя 76.20 762.00 60.00
Серен триоксид (SO3) 1.65 16.50 1.30
Пептиди под формата на органичен азот  
  и органичен въглерод  

AMINO EXPERT® BALANS е предназначен за максимално въздействие 
върху културите при норма и  стрес – суша, преовлажняване, температурни 
отклонения и химични увреждания.

КУЛТУРА ДОЗА ЗА ЛИСТНО  ТРЕТИРАНЕ 
  ПРИЛОЖЕНИЕ, МЛ/ДКА
Пшеница, слънчоглед, царевица, рапица 80-100  1-2 пъти през вегетацията
Зеленчукови култури 80-100 2-3 пъти през вегетацията
Трайни насаждения 100-200 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® BALANS може да се добавя към течни и кристални 
листни торове.
AMINO EXPERT® BALANS може да се комбинира с допълнително 
количество от един или повече микроелементи за преодоляване на проявен 
хранителен дефицит. Отлична смесимост и съвместимост с микроелементите 
HELASOL®.
AMINO EXPERT® BALANS е много добре разтворим и може да се използ-
ва и при фертигация – доза 200–300 мл/дка.

Биостимулаторът AMINO EXPERT® BALANS съдържа 50 % полезни ами-
нокиселини, разтворени в пептиден концентрат.
Високата доза на аминокиселините осигурява безпроблемното им включване 
в различни метаболитни звена на растенията. Едновременно се задоволяват 
потребностите на веригите за белтъчен синтез, трансформирането на амино-
киселините в ауксини и други фитохормони и се повишава ефективността на 
фотосинтезата. Този ефект се проявява още по-силно при увредени от различ-
ни видове стрес селскостопански култури.
Пептидният концентрат доставя на растителните клетки водоразтворими 
пластични вещества, които много бързо и с нисък разход на енергия се пре-
връщат в активни растителни пептиди. Пептидите са катализатори на растежа 
и развитието на растенията. Пептидите са и специфичните биополимери, 
които с отлагането си повишават устойчивостта на културите към суша, темпе-
ратурни отклонения и химични увреждания.



AMINO EXPERT® BALANS 

•	 Стимулира	градивните	процеси	в	растенията
•	 Активира	растежа	и	развитието
•	 Ускорява	възстановяването	от	различни	

увреждания
•	 Осигурява	по-ефективно	усвояване	на	

приложените	заедно	с	него	микроелементи
•	 Увеличава	добива	и	качеството	на	продукцията
•	 Стимулира	синтеза	на	специфични	пластични	

вещества	и	хормони,	които	предпазват	
селскостопанските	култури	от	стрес.

ПОЛзА

Аминокиселините са  градивните елементи  на всеки жив организъм.
Приложената аминограма показва, че AMINO EXPERT® BALANS доставя 
на растенията всички аминокиселини в съотношение, съобразено с тяхната 
физиологична потребност. Биостимулаторът AMINO EXPERT® BALANS 
засилва синтеза на ензимите на растежа и развитието, както и отлагането на 
резервни белтъци в процесите на зреене на културите.
За антистресовото въздействие на AMINO EXPERT® BALANS е много 
важен фактът, че съдържа висока доза пролин. Именно пролинът е аминоки-
селината, която благоприятства задържането на вода в клетките и увеличава 
сухоустойчивостта на културите.

РОЛяТА  
НА АМИНО-
кИ СЕ ЛИНИТЕ

АМИНОКИСЕЛИНИ
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PROTEKT•BALANS

ГАРАНТИРАНО  
кАчЕСТВО
AMINO EXPERT® BALANS 
е висококачествен продукт. 
Всяка партида се придружава 
със Сертификат за качество. Кон-
тролна проба от всяка партида 
се съхранява в архива на Екофол 
АД за срок от 2 години.

Производителят Екофол АДима 
внедрени системи за управление 
на качеството и околната среда и 
е сертифициран по ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2005. 

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.

Пептидите в AMINO EXPERT® 
BALANS са своеобразно депо на 
аминокиселини за растителните 
клетки, което още по-силно активира 
градивните процеси в културите, 
отглеждани в норма и стрес.

Пептидите в AMINO EXPERT® 
BALANS стимулират синтеза на 
специфични метаболити, класифи-
цирани като стресови белтъци и по-
вишават устойчивостта на културите 
към неблагоприятните условия на 
отглеждане.

Пептидите в AMINO EXPERT® 
BALANS играят ролята на естестве-
ни прилепители, намаляват повърх-
ностното съпротивление и спомагат 
за равномерното разпределение 
на препаратите върху растителната 
повърхност.

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

РОЛяТА  
НА ПЕПТИдИТЕ

ОПАкОВкА

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

AMINO EXPERT® e защитена 
търговска марка на Екофол АД.


