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JISA Решения
JISA Advanced Agro, предоставя на ваше разположение този каталог от
продукти, специализирани в агрохраненето.
В него ще намерите качествени продукти, получени в резултат на години
R + D + i, на тестве и доказана ефективност, преди да бъдат пуснати на
пазара. Полезни и изгодни продукти за вашите култури, покриващи
нуждите на всички фенологични етапи на вашите растения.
Несъмнено този каталог с продукти на JISA е ефективен инструмент за
инженери, техници и други специалисти в селскостопанското
производство и зелените площи, за да взимат ефективни решения в
рамките на специалностите на агронутриенти и селскостопански
биостимуланти.
Цяло семейство листни течни и твърди торове, регулатори на рН,
кристални торове, аминокиселини, екстракти от водорасли, специални
биостимуланти, хуминова и фулвокиселини, коректори на солеността
правят този каталог един от най-пълните на националния и
международния пазар.
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Биостимуланти

Биостимуланти
Биостимулантите са продукти, които участват в процесите на усвояване на
хранителни вещества от растенията, с единствената цел да подобрят една или
повече от следните характеристики:
• Ефективност при усвояване на хранителни елементи;
• Повишаване на толерантността към абиотичен стрес;
• Подобряване качеството на реколтата.
Биостимулантите произведени от JILOCA INDUSTRIAL, SA са групирани в следните
семейства:
-Органични торове:
Създадени от набор растителни екстракти, богати на висококачествена органична
материя, която увеличава биологичната активност на почвата, подобрява
усвояването на веществата и има осмопротективен ефект, укрепващ
издръжливостта на растението към неблагоприятните условия на околната среда.
-Аминокиселини:
Растенията, като всеки жив организъм, синтезират вериги от аминокиселини, за да
формират протеини. Употребата на аминокиселини в подхранващите вещества,
позволява на растението да ги използва незабавно без нуждата от синтез, като по
този начин спестява енергиен ресурс, който може да бъде използван за други
метаболитни процеси, което от своя страна увеличава количествата на реколтата.
Разполагаме с набор от аминокиселини от растителен и животински произход,
получени чрез различен вид хидролиза. Единствено л-аминокиселините са
подходящи за метаболизма на растенията.
- Екстракт от морски водорасли:
От години JISA използва екстракти от Аксофилум Нодозум, заради приноса им в
основните елементи на хранителните вещества и натурално богатите им субстанции,
помагащи на растението да преодолее ситуациите на стрес от околната среда и
фитотоксичност.
- Специализирани биостимуланти:
Целта на земеделците е да получат по-висок добив от реколтата си, да увеличат
производството и да постигнат оптимално качество. В зависимост от семейството, в
което принадлежат и фенологичния стадий, в който се намират, растенията имат
различни хранителни нужди. През годините, успяхме да разработим серия от
специализирани формули, комбинация от биостимуланти и основни хранителни
вещества с адекватно въздействие върху всяка от отделните фази на развитие на
растението.
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Органични торове

NPK 4-3-3 ТЕЧЕН ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР

Биостимулант за вегетативен растеж с бързо действие

СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

4.50 % т/т

Фосфорен пентоксид (P2O5 ) във вода

3.00 % т/т

Амонячен азот (N)

0.50 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

3.00 % т/т

Органичен азот (N)

1.70 % т/т

Органична материя

40.00 % т/т

Карбамид (N)

2.30 % т/т

Органичен въглерод (C)

23.20 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
FULVIN® 40-22 е специализирана формула с NPK и растителна органична материя, богата на глицин бетаин и
други субстанции, получени в резултат на дългогодишна ферментация.
Високото съдържание на органична материя увеличава достъпа на растенията до хранителните вещества в
почвата.
Глицин бетаинът осигурява осмопротективен ефект срещу воден стрес.
FULVIN® 40-22 активира почвената микробиота, благоприятства процесите на окисляване и редукция в почвата
и генерирането на фитохормони, в полза на кореновата система на растението. Регенерира растителните клетки
и подобрява качеството на плода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
FULVIN® 40-22 е подходящ за всички видове растения, при всеки стадий от вегетативния цикъл. Може директно
да бъде внесен в почвата чрез напоителна система. Може да бъде използван и за листно приложение в
комбинация с листни торове.
Препоръчително е да използвате 8 - 10 л/дка по време на жизнения цикъл като ориентировъчна доза, в
зависимост от вида растение и условията на отглеждане.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
0.5 - 2 л/дка, при всяко нанасяне

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
300 - 500 мл /100 л вода

Препоръчително е да използвате FULVIN® 40-22 в комбинация с NPK или/и други подхранващи продукти.

СЪВМЕСТИМОСТ
FULVIN® 40-22 e съвместим с разтворими торове и фитосанитарни продукти с ниско pH.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20

биостимуланти

L

Налично в 220 L и контейнери от 1000 L.

СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

4.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

Органичен азот (N)

4.00 % т/т

Органичен въглерод(C)

3.00 % т/т

Органични торове

NK 4-3 ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН РАСТИТЕЛЕН ТОР

30.20 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
GLYBET® е висококачествен продукт, богат на глицин бетаин, калий и други органични елементи, получени от
меласа и екстракт от захарно цвекло.
Глицин бетаин е в подходящите норми и количества, които ще помогнат за регулирането на клетъчния воден
обмен, подобрявайки устойчивостта на растенията към стрес, причинен от суша, екстремни температури или
соленост. Увеличава способността на растението да извършва фотосинтеза, което води до по-добра ефективност
при усвояването на хранителни вещества, увеличаване на количеството и качеството на продукцията.
Калият (K+) участва в комплекса с органични вещества, които подобряват неговото усвояване от растението и
благоприятстват активацията на соковия поток в ситуации на воден стрес.
Течната форма е подходяща за листно приложение и фертигация, без нужда от предварително разреждане.
Осигурява бързо и ефективно действие.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
GLYBET® е подходящ за листно приложение и внасяне чрез поливна система по всяко време на годината и за
всички видове култури. Приносът му в началните стадии на отглеждане се изразява в подобряване на
кореновата система. Внасянето му по време и преди цъфтеж подобрява оформянето на плода, а внасянето по
време на наедряване на плода, подобряват качеството и вкуса му.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
0.4 - 0.8 л/дка. На всяко внасяне.

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
200 - 400 мл/100л вода.

СЪВМЕСТИМОСТ
GLYBET® е съвместим с повечето фитосанитарни и подхранващи продукти, стига да не съдържат много алкално
pH. При съмнение е препоръчително да направите предварителен тест.

Продукт използван в биологичното земеделие съгласно регламент (CE) Nº 834/2007
на Съвета, от 28.06.2007, относно производството и етикетирането на биологични
продукти, както и последвалите модификации и допълнения.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20

L

Налично в 220 L и контейнери от 1000 L.

биостимуланти
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Органични торове

NK 2-5 ТЕЧЕН РАСТИТЕЛЕН ОРГАНИЧЕН ТОР

Растителна органична материя

СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

2.00 % т/т

Органична материя

35.00 % т/т

Органичен азот (N)
Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

2.00 % т/т

Органичен въглерод(C)

20.30 % т/т

5.00 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
MOLEX® е висококачествен продукт богат на органична материя. Течната му форма прави възможно внасянето му
във земята, посредством съвременните системи за напояване.
Органичната материя подобрява физическите, химически и биологични свойства на глинесто-хуминовия комплекс,
който допринася за поддържането на нормални нива на хумус в почвата. Хумусът стимулира йоннообменния
процес в почвата. Той служи като резерв за полезни вещества на растението и подобрява усвояването на
минерални торове.
MOLEX® активира почвената микробиота и подготвя метаболизма на растението за евентуални изменения на
околната среда, температура и екстремна влажност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
MOLEX® е подходящ за всички видове култури при всеки стадий от вегетативния цикъл. Подходящ за директно
внасяне в почвата чрез поливна система. Може да бъде използван и за листно приложение, като отличен
биоактиватор.
Препоръчително е да използвате 10-14 л/дка по време на жизнения цикъл, като ориентировъчна доза, в зависимост
от вида на растението и условията на отглеждане.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

1 - 2 л/дка. На всяко внасяне.

300 - 500 мл/100 л вода.

Препоръчително е да използвате MOLEX® в съчетание с NPK и/или други подхранващи продукти.

СЪВМЕСТИМОСТ
MOLEX® е съвместим с повечето фитосанитарни и подхранващи продукти, стига да не съдържат много алкално pH.
При съмнение е препоръчително да направите предварителен тест.
Продукт използван в биологичното земеделие съгласно регламент (CE) Nº 834/2007
на Съвета, от 28.06.2007, относно производството и етикетирането на
биологични продукти, както и последвалите модификации и допълнения.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

биостимуланти

20 L

Налично в 220 L и контейнери от 1000 L.
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Органични торове

Аминокиселини

АМИНОКИСЕЛИНИ

Хидролизиран протеин от телешки колаген

СЪДЪРЖАНИЕ
Свободни аминокиселини

15.00 % т/т

Органичен азот (N)

7.20 % т/т

Общо количество азот (N)

8.00 % т/т

Органична материя

46.00 % т/т

Амонячен азот (N)

0.80 % т/т

Органичен въглерод(C)

27.00 % т/т

*АМИНОГРАМА на свободните аминокиселини (показани в % т/т):
Аланин: 2.5%, Аргинин: 0.10%, Аспарагин: 0.7%, Глутамин: 1.0%, Фенилаланин: 0.25%, Глицин: 5.2%,
Хидроксилизин: 0.25%, Хидроксипролин: 1.2%, Изолевцин: 0.07%, Хистидин: 0.07%, Левцин: 0.3%, Лизин: 0.45%,
Метионин: 0.10%, Орнитин: 0.7%, Пролин: 1.9%, Серин: 0.10%, Тирозин: 0.10%, Валин: 0.10%.
Процес за получаване на елементите: контролирана хидролиза на телешки протеин (колаген).

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISABIOL® е биостимулант, който съдържа смес от аминокиселини и пептиди, получени от протеинова хидролиза,
която се усвоява бързо от растението. Действа като активатор на физиологичните процеси, като благоприятства
цъфтежа, оформянето и уголемяването на плода. Подходящ за употреба в моменти, в които растението трябва да
преодолее неблагоприятни ситуации: пресаждане.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД ЗА ВНАСЯНЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО

Зеленчуци и ягоди

Внесете в комбинация с фитосанитарни обработки на
всеки 15-20 дни

150/200 мл/100л вада 0.3 - 0.4 л/дка

Плодни дървета

При поява на пъпките, узряване и уголемяване на
плода

150/250 мл/100л вада 0.4 - 0.5 л/дка

Цитруси

Преди цъфтеж, при оформяне и уголемяване на плода 200/300 мл/100л вада 0.4 - 0.5 л/дка

Маслина

При пресаждане, цъфтеж и уголемяване на плода

250/300 мл/100л вада 0.4 - 0.5 л/дка

Грозде

При покълване, при първо разлистване на цвета и
уголемяване на плода

150/250 мл/100л вада 0.4 - 0.5 л/дка

Бадем

При покълване, оформяне и уголемяване на плода

200/300 мл/100л вада 0.4 - 0.5 л/дка

Банан

Внасяне в комбинация с фитосанитарни обработки

250/300 мл/100л вада 0.4 - 0.5 л/дка

Зърнени култури

Преди цъфтеж и след оформяне на плода

150/200 мл/100л вада 0.3 - 0.4 л/дка

Други

По време на жизнения цикъл

150/300 мл/100л вада 0.3 - 0.4 л/дка

Резултатите ще са налични при комбиниране на продукта с плана за наторяване в периода от оформянето на
плода до узряването му в количество 5 - 6 л/дка разпределено в няколко нанасяния.

СЪВМЕСТИМОСТ

Не смесвайте JISABIOL® с масла, сяра, продукти с алкално pH или мед, освен при маслиновите дървета.

10

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

биостимуланти

Налично в контейнери от 1000 L.

Активатор на кореновата система

СЪДЪРЖАНИЕ
Свободни аминокиселини

4.00 % т/т

Бор (B) разтворим във вода

0.08 % т/т

Общо количество азот (N)

4.00 % т/т

Амонячен азот (N)

0.60 % т/т

Желязо (Fe) разтворим във вода
EDTA хелат

0.10 % т/т

Органичен азот (N)

1.50 % т/т

0.07 % т/т

Карбамид (N)

1.50 % т/т

Манган (Mn) разтворим във вода
EDTA хелат

Фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим във вода

3.00 % т/т

Цинк (Zn) разтворим във вода
EDTA хелат

0.04 % т/т

Калиев оксид (K O) разтворим във вода

3.00 % т/т

Аминокиселини

NPK 4-3-3 ТОР С АМИНОКИСЕЛИНИ И МИКРОНУТРИЕНТИ

* АМНИОГРАМА

Аспарагин, Цистеин, Глицин, Глутамин, Лизин, Метионин и Тирозин.

ХАРАКТЕРИСТИКА
LIBAMIN MIX е течна формула на основата на NPK с хелатирани микронутриенти, съдържащи аминокиселини за
стимулиране на кореновата система.
Особено подходящ е за моментите на вкореняване на растението след засаждане.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
LIBAMIN MIX е подходящ за внасяне в почвата чрез напоителна система. Подходящ за всички видове растения
във всеки стадий от вегетативния цикъл.
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
6 л/дка разделени между 2 и 4 внасяния

ПОВЪХНОСТНО НАПОЯВАНЕ
8 л/дка разделени на 1 или 2 внасяния

СЪВМЕСТИМОСТ
LIBAMIN MIX e съвместим с разтворими торове и фитосанитарни продукти. Не смесвайте с продукти с алкално
pH.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

Налично в контейнери от 1000 L.

11

биостимуланти

Аминокиселини

NPK 8-3-5 ТОР С АМИНОКИСЕЛИНИ И МИКРОНУТРИЕНТИ

Ензимна хидролиза на аминокиселини

СЪДЪРЖАНИЕ

8.40 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим
във вода

3.40 % т/т

Амонячен азот (N)

1.40 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

5.00 % т/т

Нитратен азот (N)

1.50 % т/т

Бор (B) разтворим във вода

0.016 % т/т

Органичен азот (N)

1.30 % т/т

Манган (Mn) разтворим във вода

0.016 % т/т

Карбамид (N)

4.20 % т/т

Молибден (Mo) разтворим във вода

0.016 % т/т

Цинк (Zn) разтворим във вода

0.016 % т/т

Свободни аминокиселини

7.20 % т/т

Общо количество азот (N)

*АМИНОГРАМА:
Аланин, аргинин, аспарагин, глутамин, фенилаланин, глицин, изолевцин, хистидин, левцин, лизин, метионин,
пролин, серин, тирозин, треонин и валин.

ХАРАКТЕРИСТИКА
LIBAMIN AMINOÁCIDOS е тор на основата на аминокиселини, получени от ензимна хидролиза с макро и
микронутриенти. Действа като активатор на физиологичните процеси и увеличава метаболитната активност на
растенията. Нанасянето на LIBAMIN AMINOÁCIDOS стимулира растежа и по-специално процесите на покълване
и узряване.
LIBAMIN AMINOÁCIDOS подобрява устойчивостта на растението при стресови ситуации и подпомага ефекта от
наторяване. Това води до увеличаване на добива и подобряване на качеството на продукцията.

СЪВМЕСТИМОСТ
LIBAMIN AMINOÁCIDOS е съвместим с разтворими торове и фитосанитарни продукти. Препоръчително е да
направите предварителен тест.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

биостимуланти

Налично в контейнери от 1000 L.

РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД ЗА ВНАСЯНЕ

Зеленчуци

Внесете в комбинация с фитосанитарни обработки
на всеки 15-20 дни

Ягоди

След пресаждане, при първия цъфтеж и на всеки 15-20 дни

Плодни дървета

При поява на пъпките, след оформяне и уголемяване на
плода

Цитруси

Преди цъфтеж, при оформяне и уголемяване на плода

Маслина

При покълване, цъфтеж и уголемяване на плода

Грозде

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО

150/200
0.5 - 0.7 л/дка
мл/100 л вода
150/200
0.5 - 0.7 л/дка
мл/100 л вода
150/250
мл/100 л вода
200/300
мл/100 л вода
250/300
мл/100 л вода

0.8 - 1 л/дка

При покълване, при първо разлистване на цвета и
уголемяване на плода

150/250
мл/100 л вода

0.7 - 1 л/дка

Бадем

При покълване, след оформяне и уголемяване на плода

200/300
мл/100 л вода

0.8 - 1 л/дка

Банан

Внесете в комбинация с фитосанитарни обработки

250/300
мл/100 л вода

0.8 - 1 л/дка

Захарно цвекло

Между 5-то и 7-мо листо и 2 други внасяния в комбинация
с други обработки

150/250
0.5 - 0.7 л/дка
мл/100 л вода

Зърнени култури

Внесете в комбинация с хербициди и фитосанитарни
обработки

150/250
мл/100 л вода

0.5 - 0.7 л/дка

Декоративни
растения

Между 3 и 5 внасяния по време на жизнения цикъл

200/250
мл/100 л вода

0.8 - 1 л/дка

Други

Няколко внасяния (2-3) по време на жизнения цикъл

150/300
мл/100 л вода

0.7 - 1 л/дка

0.8 - 1 л/дка

Аминокиселини

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ

0.8 - 1 л/дка
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Аминокиселини

АМИНОКИСЕЛИНИ

РАСТИТЕЛНИ АМИНОКИСЕЛИНИ
СЪДЪРЖАНИЕ
Аминокиселини

20.00 % т/т

Общо количество азот (N)

5.50 % т/т

Органичен азот (N)

3.80 % т/т

Карбамид (N)
Органична материя

1,70 % т/т
35.00 % т/т

*АМИНОГРАМА:

Аланин, аспарагин, фенилаланин, глицин, глутамин, изолевцин, левцин, лизин, пролин, серин,
треонин, валин.

ХАРАКТЕРИСТИКА
VEGETAMIN® 24 е продукт с висока концентрация на аминокиселини (24% т/т), получени от хидролиза на
растителна материя.
VEGETAMIN® 24 действа като растителен стимулант, подпомагащ процесите на покълване и вегетативно
развитие. Помага на растението да преодолее критични ситуации като пресаждане, суша, замръзване; негативни
ефекти като: фитотоксичност, причинена от неправилната употреба на фитосанитарни продукти.
Внасянето на продукта чрез фертигация подобрява микробната флора и увеличава усвояването на елементи и
стимулира развитието на кореновата система на растението.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте VEGETAMIN® 24 с алкални продукти, масла, сяра или мед. Не използвайте за сливи.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

биостимуланти

Налично в контейнери от 1000 L.

РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД ЗА ВНАСЯНЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО

Зеленчуци

Внесете в комбинация с фитосанитарни обработки на
всеки 15-20 дни

200/250
мл/100л вода

1 л/дка

Ягода

След пресаждане, при първия цъфтеж и на всеки 15-20 дни

150/250
мл/100л вода

1 л/дка

Плодни дървета При поява на пъпките, след оформяне и уголемяване на плода

250/300
мл/100л вода

1.5 л/дка

Цитруси

Преди цъфтеж, при окапване на цвета и уголемяване на плода

200/350
мл/100л вода

1.5 л/дка

Маслина

При покълване, цъфтеж и уголемяване на плода

250/350
мл/100л вода

1.5 л/дка

Грозде

При покълване, при първо разлистване на цвета и
уголемяване на плода

200/250
мл/100л вода

1 л/дка

Бадем

При покълване, след оформяне и уголемяване на плода

250/350
мл/100л вода

1.5 л/дка

Банан

Внесете в комбинация с фитосанитарни обработки

150/250
мл/100л вода

1 л/дка

Захарно цвекло

Между 5-то и 7-мо листо и 2 други внасяния в комбинация с
други обработки

250/350
мл/100л вода

1.5 л/дка

Зърнени култури Внесете в комбинация с хербициди и фитосанитарни обработки

250/300
мл/100л вода

1.5 л/дка

Декоративни
растения

Между 3 и 5 внасяния по време на жизнения цикъл

250/300
мл/100л вода

1 л/дка

Други

Няколко внасяния (2-3) по време на жизнения цикъл

200/300
мл/100л вода

1.5 л/дка

Аминокиселини

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
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Аминокиселини

АМИНОКИСЕЛИНИ

Природен растителен биостимулант
СЪДЪРЖАНИЕ
Свободни аминокиселини

24.00 % т/т

Органичен азот (N)

5.00 % т/т

Общо количество азот (N)

5.00 % т/т

Органична материя

55.00 % т/т

*АМНИОГРАМА:

Аланин, Аргинин, Аспарагин, Глутамин, Глицин, Хистидин, Изолевцин, Левцин, Лизин, Фенилаланин, Пролин,
Серин, Тирозин, Треонин, Валин.

ХАРАКТЕРИСТИКА
VEGETAMIN® ECO е формула с висока концентрация на аминокиселини от растителен произход. Продуктът е
посочен като растителен биостимулант, стимулиращ процеса на покълване и вегетативното развитие на
растенията.
Помага на културите да преодолеят критични ситуации като пресаждане, замръзване и други негативни
последствия като фитотоксичност, причинена от фитосанитарни обработки.
Използването му при фертигация подобрява активността на микробната флора. Осъществява сложно
взаимодействие с хранителните вещества в почвата, като по този начин благоприятства усвояването на полезни
елементи и стимулира развитието на кореновата система.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте VEGETAMIN® ECO с алкални продукти или масла, сяра и мед.

Продукт използван в биологичното земеделие съгласно регламент (CE) Nº 834/2007
на Съвета, от 28.06.2007, относно производството и етикетирането на
биологични продукти, както и последвалите модификации и допълнения.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

биостимуланти

Налично в контейнери от 1000 L.

РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД ЗА ВНАСЯНЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО

Зеленчуци

Внесете в комбинация с фитосанитарни обработки на
всеки 15-20 дни

200/250
мл/100л вода

1 л/дка

Ягода

След пресаждане, при първия цъфтеж и на всеки 15-20 дни

150/250
мл/100л вода

1 л/дка

Плодни дървета При поява на пъпките, след оформяне и уголемяване на плода

250/300
мл/100л вода

1.5 л/дка

Цитруси

Преди цъфтеж, при окапване на цвета и уголемяване на плода

200/350
мл/100л вода

1.5 л/дка

Маслина

При покълване, цъфтеж и уголемяване на плода

250/350
мл/100л вода

1.5 л/дка

Грозде

При покълване, при първо разлистване на цвета и
уголемяване на плода

200/250
мл/100л вода

1 л/дка

Бадем

При покълване, оформяне и уголемяване на плода

250/350
мл/100л вода

1.5 л/дка

Банан

Внесете в комбинация с фитосанитарни обработки

150/250
мл/100л вода

1 л/дка

Захарно цвекло

Между 5-то и 7-мо листо и 2 други нанасяния в комбинация
с други обработки

250/350
мл/100л вода

1.5 л/дка

Зърнени култури Внесете в комбинация с хербициди и пестицидни обработки

250/300
мл/100л вода

1.5 л/дка

Декоративни
растения

Между 3 и 5 нанасяния по време на жизнения цикъл

250/300
мл/100л вода

1 л/дка

Други

Няколко внасяния (2-3) по време на жизнения цикъл

200/300
мл/100л вода

1.5 л/дка

Аминокиселини

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
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Екстракт от водорасли

ЕКСТРАКТ ОТ ВОДОРАСЛИ

Природен биостимулант богат на
естествени ауксини и цитокинини
СЪДЪРЖАНИЕ
20.00 % т/т

Алгинова киселина

5.00 % т/т

Манитол

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

18.00 % т/т

Екстракт от водорасли (Ascophyllum nodosum)

ХАРАКТЕРИСТИКА
ASCOFILLUM® е 100% чист екстракт от водорасли Ascophyllum nodosum, съдържащ естествени елементи, които
стимулират физиологичните процеси на растението. Чрез твърдата формула се запазва общата ефективност на
ауксините и естествените цитокинини от този вид екстракт от морски водорасли. Продуктът има по-висока
антиоксидантна активност, благоприятстваща стимулирането на клетъчните процеси и забавяща процеса на
стареене на листните клетки. Използването на продукта стимулира реактивацията на метаболизма и увеличава
фотосинтетичния капацитет на растението. Това ще помогне преодоляването на стреса при ситуации като:
високи температури, замръзване, излишък или недостиг на вода.
Съдържанието на полизахариди, като алгинова киселина и манитол, оформят комплекси с микроелементите,
намиращи се в Ascophyllum nodosum, увеличавайки тяхната биологична активност. Високият процент на
органична материя и естествени метаболити прави ASCOFILLUM® чудесен активатор на почвената микробиота
и благоприятства развитието на кореновата система при растенията.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ASCOFILLUM® е подходящ за листно приложение или чрез всякакъв вид поливна система при всеки от стадиите
на развитие на растението и при всеки сезон. Може да бъде смесван с други подхранващи продукти.
Препоръчваме нанасянето му в комбинация с CUAJEMAX® при цъфтеж – оформяне на плода, заедно с
GORFRUT® или ENGORMAX®, когато искаме да увеличим размера и теглото на плода. За правилното
приложение на продукта е препоръчително да се разтвори в сместа за внасяне, да се разклати продължително
време до получаването на подходящата консистенция.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
50 - 100 гр/дка при всяко внасяне

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
50 - 60 гр/100л вода.

СЪВМЕСТИМОСТ
ASCOFILLUM® е съвместим с повечето инсектициди, фунгициди и торове на пазара. Препоръчително е
да направите предварителен тест, когато използвате продукта в непознати смеси.
Продукт използван в биологичното земеделие съгласно регламент (CE) Nº 834/2007
на Съвета, от 28.06.2007, относно производството и етикетирането на
биологични продукти, както и последвалите модификации и допълнения.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

биостимуланти

20 L

Природен биостимулант на
основата на Ascophyllum Nodosum
СЪДЪРЖАНИЕ
Алгинова киселина

5.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

Манитол

1.30 % т/т

Екстракт от водорасли (Ascophyllum nodosum)

4.50 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА

Екстракт от водорасли

ТЕЧЕН ЕКСТРАКТ ОТ ВОДОРАСЛИ

ALGADUL® е 100% чист екстракт от водорасли Ascophyllum nodosum, съдържащ естествени елементи, които
стимулират физиологичните процеси на растението. В твърдата формула се запазва общата ефективност на
ауксините и естествените цитокинини от този вид екстракт от морски водорасли. Продуктът има по-висока
антиоксидантна активност, благоприятстваща стимулирането на клетъчните процеси и забавяща процеса на
стареене на листните клетки. Използването на продукта стимулира реактивацията на метаболизма и увеличава
фотосинтетичния капацитет на растението. Това ще помогне преодоляването на стреса при ситуации като:
високи температури, замръзване, излишък или недостиг на вода.
Съдържанието на полизахариди, като алгинова киселина и манитол, оформят комплекси с микроелементите,
намиращи се в Ascophyllum nodosum, увеличавайки тяхната биологична активност. При използване на продукта
при фертигация, органичната материя и естествените метаболити правят ALGADUL® чудесен активатор на
почвената микробиота, благоприятствайки развитието на кореновата система на растенията.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД НА ВНАСЯНЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО

Зеленчуци След пресаждане, преди цъфтеж, уголемяване и узряване на плода

200 мл/100л вода 0.4 л/дка

Плодни
дървета

Преди цъфтеж, при окапване на цвета и узряване на плода

250 мл/100л вода 0.5 л/дка

Цитруси

Преди цъфтеж и при окапване на цвета

200 мл/100л вода 0.4 л/дка

Маслина

При покълване, цъфтеж и узряване на плода

250 мл/100л вода 0.5 л/дка

Грозде

При покълване, при разлистване на цвета и промяна на цвета на плода 200 мл/100л вода 0.4 л/дка

Ягода

След пресаждане, при първи цъфтеж и на всеки 15-20 дни

150 мл/100л вода 0.3 л/дка

Банан

Нанесете в комбинация с фитосанитарни обработки

150 мл/100л вода 0.3 л/дка

СЪВМЕСТИМОСТ
ALGADUL® е съвместим с всички фитосанитарни и подхранващи продукти, освен тези с много киселинно pH.
Продукт използван в биологичното земеделие съгласно регламент (CE) Nº 834/2007
на Съвета, от 28.06.2007, относно производството и етикетирането на
биологични продукти, както и последвалите модификации и допълнения.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

19

биостимуланти

Екстракт от водорасли

ТЕЧЕН ТОР NPK 5-2-3 С ЕКСТРАКТ ОТ ВОДОРАСЛИ И АМИНОКИСЕЛИНИ

Биостимулант за цъфтеж и оформяне на плода

СЪДЪРЖАНИЕ
Свободни аминокиселини

5.30 % т/т

Общо количество азот (N)

5.80 % т/т

Амонячен азот (N)

Фосфорен пентаоксид (P2O5 ) разтворим
във вода

2.50 % т/т

0.40 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

3.80 % т/т

Органичен азот (N)

1.10 % т/т

Бор (B) разтворим във вода

0.14 % т/т

Карбамид (N)

4.30 % т/т

Манитол

0.80 % т/т

Екстракт от водорасли (Ascophyllum Nodosum)

ХАРАКТЕРИСТИКА

JISAMAR® е специално разработен продукт за листно приложение. Съдържа екстракт от морски водорасли
(Ascophyllum nodosum) с NPK и аминокиселини.
JISAMAR® съдържа чист екстракт от водорасли, богат на натурални фитохормони от растителен произход,
включително: ауксини и гиберелини, които в комбинация с фосфора правят този продукт много подходящ за
процесите на цъфтеж, оформяне и узряване на плода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД НА ВНАСЯНЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО

Зеленчуци

След пресаждане и на всеки 15 - 20 дни

100/200 мл/100л вода

0.3-0.4 л/дка

Плодни
дървета

150/250 мл/100л вода

0.4-0.5 л/дка

Цитруси

8-10 дни преди цъфтеж,при окапване на цвета и
уголемяване на плода
Преди цъфтеж и при окапване на цвета

100/150 мл/100л вода

0.3-0.4 л/дка

Банан

Нанесете в комбинация с фитосанитарни обработки

100/200 мл/100л вода

0.3-0.4 л/дка

Маслина

При покълване, lump и уголемяване на плода

150/250 мл/100л вода

0.4-0.5 л/дка

Ягода

10 до 20 дни след вкореняване, при появата на първите
цветове и в комбинация с фитосанитарни обработки

150/200 мл/100л вода

0.3-0.4 л/дка

Грозде

При покълване, при първо разлистване на цвета и при
промяна цвета на плода. Преди цъфтеж и при окапване
на цвета

150/200 мл/100л вода

0.3-0.4 л/дка

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAMAR® е съвместим с всички фитосанитарни и подхранващи продукти, освен тези с много киселинно pH.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

биостимуланти
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Екстракт от водорасли

Специални биостимуланти

ТОР NKP 1-4-7 С АМИНОКИСЕЛИНИ

Индуктор за развитието на корена

СЪДЪРЖАНИЕ
Свободни аминокиселини

8.00 % т/т

Общо количество азот (N)

1.00 % т/т

Органичен азот (N)

1.00 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5 ) разтворим
във вода

4.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

6.90 % т/т

*АМНИОГРАМА:
Триптофан: 1%, метионин: 1.48%, глицин: 1.48%, лизин: 2.26%, глутамин: 1.48%, аспарагин: 0.15%, треонин: 0.15%.

ХАРАКТЕРИСТИКА
RAICI® е специализирана формула на основата на синтетични аминокиселини и NPK, подходяща за периодите на
вкореняване на резници и разсад. Съдържанието на свободните аминокиселини, подпомага оформянето на
нови корени за по-добро заземяване на културите. Ако се приложи върху възрастни растения, тревисти или
овощни, кореновата маса се регенерира, като по този начин се оптимизира ползата от всички хранителни
вещества за растението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
Зеленчуци: 150–300 мл/дка чрез локално напояване. Направете 2 или 3 внасяния след пресаждане. По време на
развитие на растението, прилагайте спорадично, за да подсилите кореновата регенерация.
Тропически растения, грозде, горски растения, плодни, цитруси, маслина и бананови дървета: 0.2-0.4 л/дка чрез
поливане след засаждане. Да се внася два пъти при първите поливания. На възрастни растения 1 внасяне след
зимния период.
За допълнително внасяне потопете корените преди засаждане в разтвор от 0.3% за зеленчуци и 0.8% за плодни
дървета. За резници да се държат потопени за един ден в разтвор от 2%.

СЪВМЕСТИМОСТ
RAICI® може да бъде смесван с почти всички торове, освен калциеви разтвори, течности със съдържание на мед
и продукти с екстремно pH. (Много алкално или много киселинно)
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

биостимуланти

Специализиран биостимулант за фотосинтеза

СЪДЪРЖАНИЕ
3.20 % т/т

Свободни аминокиселини

4.80 % т/т

Карбамид (N)

Общо количество азот (N)

4.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

Органичен азот (N)

0.80 % т/т

12.00 % т/т

*АМНИОГРАМА:
Аргинин: 0.4%; Глицин: 1.8%; Глутамин: 1.5%; Лизин: 0.7%; Пролин: 0.4%.

Специални биостимуланти

ТОР NK 4-12 С АМИНОКИСЕЛИНИ

ХАРАКТЕРИСТИКА
GORFRUT® е формула на основата на NK тор, обогатен с аминокиселини създадени за увеличаване размера на
плода. Съдържа калций хелатиран с EDTA
GORFRUT® активира усвояването на хранителни вещества и подпомага естественото клетъчно делене, особено
в стресови ситуации.
GORFRUT® увеличава реколтата и производството. Подобрява качеството на културите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД НА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчуци, ягоди и декоративни растения Няколко нанасяния по 200 - 300 мл/100л вода по време на сезона
Плодни дървета, грозде и маслина

2 - 3 нанасяния по 250 - 350 мл/100 л по време на сезона

Цитруси

200 - 300 мл/100 л при първото внасяне през пролетта, и
2 - 3 внасяния след оформяне на плода

Банан

Няколко внасяния по 200 - 300 мл/100л
Продуктът може да бъде приложен самостоятелно или в комбинация с VEGETAMIN® 24 и/или с
други биостимуланти и JISA NPK торове.
ФЕРТИГАЦИЯ

От 0.3 до 0.5 л/дка на всяко приложение, в зависимост от метеорологичните условия и вида растение.
Внасянето в комбинация с FULVIN® 40-22 оказва положителен синергичен ефект върху растението.

СЪВМЕСТИМОСТ
GORFRUT® е съвместим с повечето пестициди. Не смесвайте с минерални масла и продукти с ниско pH (киселини).

ОПАКОВКА: 1L

5L

23

биостимуланти

Специални биостимуланти

ТВЪРД ТОР NPK 3-32-12 С БОР (B), МОЛИБДЕН (Mo) И
ЕКСТРАКТ ОТ МОРСКИ ВОДОРАСЛИ

Индуктор за процесите на цъфтеж и оформяне
на плода

Манитол

1.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

Общо количество азот (N)

3.00 % т/т

Бор (B) разтворим във вода

Амонячен азот (N)
Фосфорен пентаоксид (P2O5 )
разтворим във вода

3.00 % т/т

Молибден (Mo) разтворим във вода

32.00 % т/т

Екстракт от морски водорасли
(Ascophyllum nodosum)

12.00 % т/т
3.00 % т/т
2.50 % т/т

е твърд микс от разтворим NPK с висока концентрация на фосфор (P2O5) и екстракт от морски
водорасли (Ascophyllum nodosum).
Твърдият екстракт от водорасли съдържа вещества с висока биохимична активност в биологичните процеси на
растенията. Съдържа въглехидрати (алгинова киселина и манитол) и естествени фитохормони (ауксини,
гиберелини и цитокинини) типични за водораслите с изключителна чистота и висока физиологична активност в
растенията.
е формула, подобряваща процесите от флоралната индукция до оформянето на плода,
осигурявайки по-голям цъфтеж, по-голямо количество полени и тяхната жизнеспособност при неблагоприятни
условия, увеличава броя на плодовете.

СЪВМЕСТИМОСТ
е съвместим с повечето фитосанитарни продукти. Не смесвайте с масла, силно алкални продукти
или такива, съдържащи калций.

100% НАТУРАЛНО
ПОДОБРЯВА ЖИЗНЕНОСТТА
НА ПОЛЕНА
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1 kg, 5kg

биостимуланти

Домат
След появата на 1-те цветове до края на растежа,
Тиквички
Боб

След появата на 1-те цветове до края на растежа,
След появата на 1-те цветове до края на растежа,

ПОЧВЕНО

Специални биостимуланти

ЛИСТНО

РАСТЕНИЕ

1-во внасяне при появата на 1-те цветове
2-ро внасяне по времето когато пчелите са активни
След появата на 1-те цветове до края на растежа,
След появата на 1-те цветове и при всеки следващ нов цвят
1-во внасяне при появата на 1-те цветове
2-ро внасяне след окапване на цвета

гр

1-во внасяне при появата на 1-те цветове
2-ро внасяне след окапване на цвета
Маслина

В комбинация с обработки преди цъфтежа
В комбинация с обработки преди цъфтежа

Други
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Специални биостимуланти

Биостимулант за клетъчно делене с калий и
калций EDTA

3.50 % т/т

3.50 % т/т

1.0 % т/т

24.00 % т/т

5.50 % т/т
2.00 % т/т

3.00 % т/т

с

ТЕЖАТ ПОВЕЧЕ

26

,

РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД ЗА ВНАСЯНЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО
0.4-0.5
0.3-0.4
0.3-0.4
0.3-0.4
0.3-0.4
0.3-0.4
0.3-0.4
0.3-0.4
0.3-0.4
0.4-0.5
0.4-0.5
0.4-0.5
0.4-0.5
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Специални биостимуланти

NK 3-50 ТОР С АМИНОКИСЕЛИНИ
За бързото усвояване на калий с осмопротективен
ефект

2.00 % т/т
3.50 % т/т

2.30 % т/т
50.00 % т/т

2

0,70 % т/т

2.00 % т/т

та

цве
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1

5

РАСТЕНИЕ

ПЕРИОД ЗА ВНАСЯНЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО
0.5-0.6

Внесете непосредствено след физиологичното окапване на

0.5-0.6

0.4-0.5

0.5-0.6
300
200/300
300
300
За уголемяване на плода: внасяне от 0.5 кг/дка на всеки 15
дни до събиране на реколтата. За узряване: 2 внасяния от 1
кг/дка, начало 20 преди събиране на реколтата.

0.5 кг/дка
0.5 кг/дка
0.5-0.7
0.5 кг/дка
0.5-1
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Почвени подобрители

Почвени подобрители
Почвата трябва да е плодородна с високо съдържание на органични
вещества. Въпреки това, при отглеждане на реколтата, могат да бъдат
използвани торове. Почвата трябва да приема ролята на резервоар за
хранителните вещества, които ще бъдат усвоени от растението в
количествата, необходими за неговото развитие.
Други характеристики, които трябва да бъдат налични при почва,
подходяща за отглеждането на агрокултури, са: pH, текстура и
електропроводимост. Когато не се добавят органични вещества в почвата,
с времето нейните свойства се износват, особено при интензивна сеитба.
В помощ на земеделските производители са голямото разнообразие от
JISA продукти, които подобряват състоянието на почвата, групирани по
следния начин:
- Хуминова киселина:
Продукт получен от лигнитни въглища (Леонардит). Използва се от години в
земеделието за подхранване на почвата и е най-големият природен
източник на органични вещества. Хуминовата киселина подобрява
свойствата на почвата, което включва: наличие на хранителни вещества и
вода.
Jiloca Industrial S.A. е Европейски производител на хуминова киселина и от
2012 г. има регистрационен номер Reach: 01-2119484861-29-0003.
- Физиологичен коректор:
Появата на капковото напояване в земеделието е най-голямото
преимущество на човечеството на двадесети век. В днешно време можем да
обработваме полусухи райони с ниска плодородност на почвите и да
използваме напояване с висока проводимост, което е необходимо при тези
специфични географски условия.
Разработването на физиологичния коректор, помага на земеделците да
увеличат своя добив. Премахването на солите, натрупани около кореновата
система на растението, по време на неговия растеж, позволява по-доброто
усвояване на хранителни вещества, поддържа качеството и води до повисоки производствени нива.
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Хуминови киселини

ХУМИНОВА КИСЕЛИНА

Хуминова киселина от леонардит

СЪДЪРЖАНИЕ
Хуминов екстракт

25.00 % т/т

Фулвинови киселина

15.00 % т/т

Хуминови киселини

10.00 % т/т

Калиев оксид(K2O) разтв орим във вода

5.00 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
HUMILIG® 25 PLUS е течен почвен подобрител получен от хумусните вещества на биотрансформиран лигнит
(ЛЕОНАРДИТ).
HUMILIG® 25 PLUS съдържа високи стойности на хуминови и фулвинови киселини. Добавянето на хуминови
киселини, допринася значително за подобряване на физико-химичните и биологични свойства на почвата,
увеличавайки нейната плодородност. Същевременно подобрява и процеса на освобождаване на жизненоважни
хранителни вещества и микроелементи, налични в глинесто-хуминовия комплекс.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
HUMILIG® 25 PLUS може да бъде приложен в почвата от всякакъв вид поливни системи. Подходящ за всички
култури, при всеки етап от вегетативния цикъл, но е по-добре да се избере периода, когато продуктивните
процеси са най-активни.
Препоръчително е по време на реколтата да се използва доза от 8 - 10 л/дка, в зависимост от естеството на
почвата и количествата органични вещества.
ЛОКАЛИЗИРАНО НАПОЯВАНЕ

ПОВЪРХНОСТНО И КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

1 - 2 л/дка на всяко приложение

1.5 - 2.5 л/ на всяко приложение

200 - 300 мл/100 л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
HUMILIG® 25 PLUS е съвместим с повечето фитосанитарни и подхранващи вещества, освен тези съдържащи
калций или магнезий и тези с ниски нива на pH (киселини).

Продукт използван в биологичното земеделие съгласно регламент (CE) Nº 834/2007
на Съвета, от 28.06.2007, относно производството и етикетирането на
биологични продукти, както и последвалите модификации и допълнения.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

Налично в 220 L и контейнери от 1000 L.

почвени подобрители

Хуминови киселини от леонардит

СЪДЪРЖАНИЕ
Хуминов екстракт

16.00 % т/т

Фулвинови киселини

5.00 % т/т

Хуминови киселини

11.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

5.00 % т/т

Хуминови киселини

ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ

ХАРАКТЕРИСТИКА
HUMILIG® 11-5 е течен почвен подобрител получен от хумусните вещества на биотрансформиран лигнит
(ЛЕОНАРДИТ).
HUMILIG® 11-5 съдържа високи стойности на хуминови и фулвинови киселини. Добавянето на хуминови
киселини, допринася значително за подобряване на физико-химичните и биологични свойства на почвата,
увеличавайки нейната плодородност. Същевременно подобрява и процеса на освобождаване на жизненоважни
хранителни вещества и микроелементи, налични в глинесто-хуминовия комплекс.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
HUMILIG® 11-5 може да бъде приложен в почвата от всякакъв вид поливни системи. Подходящ за всички
култури, при всеки етап от вегетативния цикъл, но е по-добре да се избере периода, когато продуктивните
процеси са най-активни.
Препоръчително е по времето на реколтата да се използва доза от 8 - 10 л/дка, в зависимост от естеството на
почвата и количествата органични вещества.
ЛОКАЛИЗИРАНО НАПОЯВАНЕ

ПОВЪРХНОСТНО И КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

1 - 2 л/дка на всяко приложение

1.5 - 2.5 л/дка на всяко приложение

200 - 300 мл/100 л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
HUMILIG® 25 11-5 е съвместим с повечето фитосанитарни и подхранващи вещества, освен тези съдържащи
калций или магнезий и тези с ниски нива на pH (киселини).

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

Налично в 220 L и контейнери от 1000 L.

почвени подорители
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Хуминови киселини

ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ

Хуминови киселини от леонардит

СЪДЪРЖАНИЕ
Хуминов екстракт

16.00 % т/т
8.00 % т/т

Хуминови киселини

Фулвинови киселини

8.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

5.00 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
HUMILIG® 8-8 е течен почвен подобрител получен от хумусните вещества на биотрансформиран лигнит
(ЛЕОНАРДИТ).
HUMILIG® 8-8 съдържа балансирано количество хуминови киселини. Добавянето на хуминови киселини,
допринася значително за подобряване на физико-химичните и биологични свойства на почвата, увеличавайки
нейната плодородност. Същевременно подобрява и процеса на освобождаване на жизнено важни за растенията
хранителни вещества и микроелементи, налични в глинесто-хуминовия комплекс.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
HUMILIG® 8-8 може да бъде приложен в почвата от всякакъв вид поливни системи. Подходящ за всички култури,
при всеки етап от вегетативния цикъл, но е по-добре да се избере периода, когато продуктивните процеси са
най-активни.
Препоръчително е по времето на реколтата да се използва доза от 8-10 л/дка, в зависимост от естеството на
почвата и количествата органични вещества.
ЛОКАЛИЗИРАНО НАПОЯВАНЕ
1 - 2 л/дка на всяко приложение

ПОВЪРХНОСТНО И КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ
1.5 - 2.5 л/дка на всяко приложение

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
200 - 300 мл /100 л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
HUMILIG® 8-8 HUMILIG® 25 11-5 е съвместим с повечето от фитосанитарните и захранващи вещества, освен тези
съдържащи калций или магнезий и тези с ниски нива на pH (киселини).
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

Налично в 220 L и контейнери от 1000 L.

почвени подобрители

Концентрат от разторима хуминова
киселина на прах
СЪДЪРЖАНИЕ
Хуминов екстракт

70,00 % т/т

Фулвинови киселини

10,00 % т/т

Хуминови киселини

60,00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

10,00 % т/т

Хуминови киселини

ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ

ХАРАКТЕРИСТИКА
HUMILIG® DRY концентрат от разтворим хуминов почвен подобрител на прах, получен от хумусните вещества
на биотрансформирани лигнити (ЛЕОНАРДИТИ).
HUMILIG® DRY има високо съдържание на хуминови киселини. Подобрява структурата и физико- химичните и
биологични свойства на почвата, благоприятства развитието на кореновата система и подобрява процеса на
освобождаване на жизненоважни хранителни вещества и микроелементи, налични в глинесто-хуминовия
комплекс.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
КУЛТУРИ
Зеленчуци и ягоди

ПЕРИОД НА ПРИЛАГАНЕ
0.1-0.2 кг/дка на всяко прилагане до достигането
на 1-1.2 кг/ на вегетационния период

Плодове и цитрусови дървета

0.2-0.3 кг/дка 4-5 приложения по време на вегетационния период,
до 0.8-1.5 кг/дка

Грозде, маслини и бадеми

0.15 –0. 2 кг/дка 2-3 приложения по време на вегетационния период

Банани

0.2-0.4 кг/дка, няколко приложения в зависимост от нуждите на растението

Екстензивни култури

0.2-0.4 кг/дка 2-3 приложения с пръскаща поливна система или пивот

Тропични култури

0.2-0.4 кг/дка, няколко приложения в зависимост от нуждите на растението

Декоративни растения

0.15 – 0.2 кг/дка, няколко приложения по време на растежа

Други

0.1-0.15 кг/дка разпределени в няколко приложения
Подготовка за субстрата: 15-30 гр/м3

СЪВМЕСТИМОСТ
HUMILIG® DRY е съвместим с повечето от фитосанитарните и захранващи вещества, освен тези съдържащи
калций или магнезий и тези с ниски нива на pH (киселини).

ОПАКОВКА: 1, 3 kg 20 kg
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почвени подобрители

Коректор на соленост

КАЛЦИЕВ РАЗТВОР

Физиологичен коректор
СЪДЪРЖАНИЕ В 100 гр.
Калциев оксид (CaO) разтворим във вода

9.30 % т/т

Калций комбиниран с лигносулфонови киселини

ХАРАКТЕРИСТИКА
Полихидрокарбоновите киселини осигуряват нужните условия, при които процесът на извършване на обмен
между натриев йон и калциев йон(Ca++/Na+) е възможен, като по този начин елиминират постепенното
засоляване на почвите.
KITASAL® продукт създаден основно за борба с проблемите причинени от солени води или от почви с високо
съдържание на сол.
KITASAL® е формула, използвана като коректор на дефицити или калциев дисбаланс в растението.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте KITASAL® с продукти съдържащи сяра, фосфор или продукти с алкална реакция.

36

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

Налично в 220 L и контейнери от 1000 L.

почвени подобрители

Коректор на соленост

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ПОЧВИ СЪДЪРЖАЩИ НАТРИЕВИ СОЛИ
ЛИТРИ KITASAL® НА ХЕКТАР

Почвена ЕС в E.C.
в mmhos/cm

КЛЕЙ ПОЧВА

ГЛИНЕСТА ПОЧВА

ПЯСЪЧНА ПОЧВА

1-2

40 - 50

35 - 45

30 - 40

2-3

50 - 60

45 - 55

40 - 50

3-4

60 - 70

55 - 65

50 - 60

4-5

70 - 85

65 - 80

60 - 75

5-6

85 - 100

80 - 95

75 - 90

6-7

100 - 115

95 - 110

90 - 105

В случай, че не разполагате с почвен анализ и сте засекли осоляване на почвата, следвайте следващите
препоръчителни дози.
ФЕРТИГАЦИЯ

НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА С ПРЪСКАЩИ ДЮЗИ

0.5 - 2 л/дка на всяко приложение

1 - 3 л/дка на всяко приложение

СОЛЕНИ ВОДИ
Грам сол/L

mmhos/cm

см3 KITASAL®/ в м3 вода

0.5 - 1.5

0.78 - 2.34

15 - 25

1.5 - 2

2.34 - 3.12

25 - 35

2 - 2.5

3.12 - 3.90

35 - 45

2.5 - 3

3.90 - 4.68

45 - 55

3 - 3.5

4.68 - 5.46

55 - 65

3.5 - 4

5.46 - 6.25

65 - 75

4 - 4.5

6.25 - 7.03

75 - 85

В случай, че нямате анализ на водата за напояване, приложете препоръчителната доза от:
15 - 70 см3 от KITASAL®/в м3 вода.
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Подхранване на растеният

та

Подхранване на растенията
Снабдяването на растенията с балансирани хранителни вещества е от
огромно значение за тяхното качество и оптимално развитие.Основните
хранителни вещества са:
- Макронутриенти и вторични елементи:
• Азот (N) благоприятства вегетативния растеж и придава зелен цвят на
растенията.
• Фосфор (P) допринася за развитието на кореновата система и участва в
биохимични процеси на клетъчно ниво.
• Калий (К) играе важна роля в активирането на ензимите, фотосинтезата, в
синтеза на протеини и въглехидрати, както и във водния баланс на клетъчно
ниво. Благоприятства вегетативния растеж, плодородието, процеса на
узряване на плодовете и тяхното качество.
• Калций (Са) стимулира растежа на корените и листата. Образува
съединения в клетъчните стени и активира ензимите. Неутрализира
органичните киселини в растението и намалява киселинността в почвата.
•
Магнезий (Mg) - основен елемент в молекулите на хлорофила. Участва в
процеса на синтез и образуване на протеини.
• Сяра (S) - част от някои витамини, аминокиселини и ензими. Участва в
обменните процеси между въглехидрати и липиди и в редуциращите
механизми на клетките.
- Микронутриенти:
• Желязо (Fe) - складира се главно в хлоропластите и играе основна роля в
процеса на фотосинтеза при растенията.
• Манган (Mn) - съществен компонент на рибозомите в клетките, участва в
редуцирането на молекулите (CO2, нитрати и сулфати); Участва в процеса на
фотосинтеза във фотолизата на водата и стимулира развитието на корените и
листата. Образува съединения в клетъчните стени и активира ензимите.
Неутрализира органичните киселини в растенията и редуцира киселинността
в почвата.
• Магнезий (Mg) - основен елемент в молекулите на хлорофила. Участва в
синтезата и формирането на протеините.
• Сяра (S) - част от някои витамини, аминокиселини и ензими. Участва в
обменните процеси между въглехидрати и липиди и в редуциращите
механизми на клетките.
• Бор (В) - от съществено значение за растежа на поленовите зърна и
поленовите тръби. Също така взима участие в синтеза на ДНК.
• Молибден (Mo) - основна съставка на ензимите, имащи отношение към
биологичната фиксация на N и редукцията на нитрати до амоний.
• Цинк (Zn) - част от аминокиселини на ауксини, които катализират
образуването на въглеродна киселина в хлоропластите и цитоплазмата по
време на фотосинтеза. Поддържа пропускливостта на клетъчните мембрани.
•
Мед (Cu) - действа като съединител на ензими и участва в биосинтезата
на протеина.
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Подхранване на растенията

Каталогът на JISA разполага с редица висококачествени продукти, благоприятстващи бързото
усвояване на полезни вещества от растенията. Подходящи са за всяка фенологична фаза.
Подхранването с минерали и хранителни вещества е важно за постигането на оптималния
потенциал на растението.
Важните хранителни вещества за развитието на растението са:

- Прахообразни, кристални или гранулирани и течни листни торове:
Листното наторяване помага за по-бързото усвояване на хранителни вещества от растението.
Те се приемат през устицата и се разпространяват чрез флоемата. Чрез листно подхранване,
растението получава най-важните елементи, съдържащи се в листата, близо до плодовете.
Предотвратява евентуални дефицити, които могат да настъпят, когато устицата се затваря, за
да ограничи прекомерното потене. Позволява пестенето на енергийни ресурси при
транспортирането на елементи и органични вещества от растението към плода. Листните
торове съдържат висококачествени елементи с висока разтворимост. Приложими са за
всички култури.
- Кристални торове:
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JISA разполага с NPK продукти за наторяване, съдържащи микронутриенти с висока
разтворимост, направени от най-добрите суровини на пазара. Разработени са отделни
формули с различен баланс на съставките за всяка фаза от развитието на растението.

Подхранване на растенията
- Хелатиран и комплексен коректор за дефицити:
JISA разполага с две семейства от продукти, подобряващи абсорбирането на хранителни
вещества от растенията. Те се предоставят под от формата на хелати или като част от
комплекс с органична киселина. По този начин, стабилността на почвата се подобрява, което
я прави годна за растението за по-дълъг период. Избягва се образуването на неразтворими
съединения, които не могат да бъдат усвоени. Използването на тези продукти може да
предотврати или подобри вече налични дефицитни състояния при растението.
- Регулатор на pH:
Фитосанитарните листни обработки са по-ефективни с използването на продукт, регулиращ
pH на водата и имащ омокрящи свойства.
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Листни течни торове

N - CONTROL
ЕО ТОР. РАЗТВОР ОТ АЗОТЕН ТОР С УРЕЯ – ФОРМАЛДЕХИД 28-0-0.

С контролирано освобождаване на азот
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество Азот (N)

28.00 % т/т

Карбамид (N)

11.50 % т/т

Урея – формалдехид (N)

16.50 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
JJISAFOL® N-CONTROL е азотен разтвор с урея – формалдехид за ефективно наторяване. Подобрява химичната
активност на азота в растението. Има бързо и качествено въздействие.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
КУЛТУРА

ВЕГЕТАТИВЕН ЦИКЪЛ

Ориз

При поникването на листата и наливане на зърното

1-1.5 л/дка

Царевица

След обработка с инсектициди

1-1.5 л/дка

Зърнени култури

На издънка до първото разклонение и между поникване на
листата и цъфтеж

1-1.5 л/дка

Памук

След цъфтежа и образуването на памучните капсули

1-1.5 л/дка

Захарно цвекло

След изтъняване и следващо лечение 20 дни по-късно

1-1.5 л/дка

Маслинови дървета Преди цъфтеж – на всеки 30 дни

0.5-0.8 л/дка

Плодови дървета

От пролетта до 20 дни преди събиране на реколатата

0.6 -1.2 л/дка

Грозде

След укрепване на плода

0.5-1л/дка

Цитрусови дървета

След поява на пъпките и укрепване на плода

0.5-1л/дка

Зеленчуци

Според нуждите на растението от азот

0.4-0.8 л/дка

Ягоди

От цъфтежа до края на реколтата на всеки 15-20 дни

0.4-0.8 л/дка

Ливади и пасища

Според нуждите на растението
ФЕРТИГАЦИЯ
Внасяйте от 3 - 6 л/дка, спрямо нуждите на всяко растение.

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAFOL® N-CONTROL е съвместим с повечето пестициди.
НЕ СМЕСВАЙТЕ С КИСЕЛИННИ ПРОДУКТИ ИЛИ С ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ АМОНЯК.
Препоръчително е да направите предварителен тест.
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ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

1000 L .

подхранване на растенията

1.5-2 л/дка

ЕО ТОР. NPK 12-6-4 РАЗТВОР С ХЕЛАТИРАНИ МИКРОНУТРИЕНТИ

Формула с високо съдържание на азот
СЪДЪРЖАНИЕ
Мед (Cu) EDTA хелат,
разтворим във вода

0.01 % т/т

4.00 % т/т

Желязо (Fe) EDTA хелат,
разтворим във вода

0.02 % т/т

4.00 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат, разтворим
във вода

0.01 % т/т

Цинк (Zn) EDTA хелат,
разтворим във вода

0.01 % т/т

Общо количество азот (N)

12.00 % т/т

Карбамид (N)

12.00 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим във вода
Фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим в неутрален амониев
цитрат и във вода
Калиев оксид(K2O) разтворим във вода

6.00 % т/т

Бор(B) разтворим във вода

0.03 % т/т

Листниfoliares
течниlíquidos
торове
Abonos

12 - 4 - 6

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAFOL® 12-4-6 е течен NPK тор високо съдържание на азот, обогатен хелатирани микронутриенти.
Създаден за листно подхранване, като допълнение към основния тор, в моменти, в които е необходимо
стимулирането на вегетативния растеж или когато растението трябва да е справи със стресови ситуации,
като - замръзване, хранителен дисбаланс, обработка с хербициди и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
КУЛТУРА

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

Зеленчуци и ягоди

250 - 400 мл/100л вода

Цитрусови и плодни дървета

300 - 500 мл/100л вода

Маслинови и бадемови дървета

300 - 500 мл/100л вода

Грозде

300 - 500 мл/100л вода

Захарно цвекло

300 - 400 мл/100л вода

Памук

300 - 500 мл/100л вода
250 - 400 мл/100л вода

Декоративни растения

0.2 - 0.4 л/100л вода

Зърнени култури

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAFOL® 12-4-6 е съвместим с повечето пестициди.
Не смесвайте с масла, силно алкални продукти или продукти, съдържащи калций.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

1000 L .

подхранване на растенията

43

Листни течни торове

5 - 8 - 10
ЕО ТОР. NPK 5-8-10 РАЗТВОР С ХЕЛАТИРАНИ МИКРОНУТРИЕНТИ

Формула с високо съдържание на калий
СЪДЪРЖАНИЕ
Мед (Cu) EDTA хелат,
разтворим във вода

0.01 % т/т

8.00 % т/т

Желязо (Fe) EDTA хелат,
разтворим във вода

0.02 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим
в неутрален амониев цитрат и във вода

8.00 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат, разтворим
във вода

0.01 % т/т

Калиев оксид(K2O) разтворим във вода

10.00 % т/т

Цинк (Zn) EDTA хелат,
разтворим във вода

0.01 % т/т

Общо количество азот (N)

5.00 % т/т

Карбамид (N)

5.00 % т/т

Фосфорен пентаок ид
(P2O5) разтворим във вода

Бор(B) разтворим във вода

0.03 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAFOL® 5-8-10 е течен NPK тор с високо съдържание на азот, обогатен с • елатирани микронутриенти.
Създаден за листно наторяване, като допълнение към основния тор, при необходимост от стимулиране
наедряването на плода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
КУЛТУРА

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

Зеленчуци и ягоди

300 - 400 мл/100л вода

Цитрусови и плодни дървета

300 - 500 мл/100л вода

Маслинови и бадемови дървета

300 - 500 мл/100л вода

Лозе

300 - 500 мл/100л вода

Захарно цвекло

300 - 400 мл/100л вода

Памук

300 - 500 мл/100л вода

Декоративни растения

250 - 400 мл /100л вода

Зърнени култури

0.2 - 0.5 л /100л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAFOL® 5-8-10 е съвместим с повечето пестициди.
Не смесвайте с масла, силно алкални продукти или продукти, съдържащи калций.

44

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

1000 L .

подхранване на растенията

Листни течни торове

FATTENING
КАЛИЕВ РАЗТВОР

Калий с неутрално pH
СЪДЪРЖАНИЕ
Калиев оксид(K2O) разтворим във вода

20.00 % т/т
1.00 % т/т

EDTA

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAFOL® FATTENING е формула, разработена на основата на калий с органични киселини, без хлориди,
карбонати, нитрати или сулфати. Усвоява се бързо и благоприятства придвижването на вода и хранителни
вещества през флоемата. Намалява прекомерната транспирация на растението.
Препоръчително е да се използва във фазата на наедряване на плода, защото стимулира растежа и
увеличава количеството на захари. Не алкализира pH на водата, позволява смесване с повечето
фитосанитарни продукти на пазара, в това число и минерални масла. Употребата му увеличава соковия поток,
активира абсорбирането на вода и хранителни вещества и позволява на растението да преодолее стреса от
третирането с химикали.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ: 200-400 мл/100л вода
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ: Като допълнение към основното торене. От образуването на плода до узряване –
0.5-1л/дка. По време на вегетацията е препоръчително да бъдат направени още 1-2 третирания.
JISAFOL® FATTENING се препоръчва за всички растения, страдащи от недостиг на калий.
КУЛТУРА

ЕФЕКТИВНОСТ

Плодни дървета,
грозде, тропически и
цитрусови дървета

Увеличава добива, подобрява размера и качеството на плода; увеличава количествата
захар, уеднаквява плода и подобрява цвета. Подобрява твърдостта на плода (в случай
на транспортиране)

Зеленчуци

Подобрява размера на плода, цвета и специфичното тегло на продукта

Клубени и луковици

Увеличава на продукцията и специфичното тегло. Увеличава качеството на нишестетата
и сухата маса

Зърнени култури

Увеличава добива чрез стимулиране на специфичното тегло на плода

Банан

Увеличава добива чрез стимулиране на специфичното тегло на плода

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAFOL® FATTENING е съвместим с всички видове торове и повечето ПЕСТИЦИДИ.
НЕ СМЕСВАЙТЕ С ПРОДУКТИ СЪДЪРЖАЩИ КАЛЦИЙ. Препоръчително е да направите предварителен тест.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20

L

1000 L.

подхранване на растенията
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Листни твърди торове

20 - 20 - 20
ЕО ТОР. NPK 20-20-20 СМЕСЕН ТОР С ХЕЛАТИРАНИ МИКРОНУТРИЕНТИ

Балансирана NPK формула
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

20.00 % т/т

Амонячен азот (N)

3.90 % т/т

Нитратен азот (N)

5.60 % т/т

Бор(B) разтворим във вода
Мед (Cu) EDTA хелат, разтворим
във вода

0.01 % т/т
0.002 % т/т

Карбамид (N)

10.50 % т/т

Желязо (Fe) EDTA хелат, разтворим
във вода

0.03 % т/т

Фосфорен пентаок ид (P2O5) разтворим
във вода
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим
в неутрален амониев цитрат и във вода

20.00 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат, разтворим
във вода

0.02 % т/т

20.00 % т/т

0.02 % т/т

Калиев оксид(K2O) разтворим във вода

20.00 % т/т

Цинк (Zn) EDTA хелат, разтворим
във вода

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAFOL® 20-20-20 е листен тор под формата на разтворим прах с високо съдържание на NPK и обогатен с
хелатирани МИКРОЕЛЕМЕНТИ. Формулата съдържа висококачествени хранителни вещества и позволява пълно
УСВОЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ от растението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
КУЛТУРА

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

Маслиново дърво

200 - 400 гр/100л вода

Плодни дървета и лозя

200 - 300 гр/100л вода

Цитрусови растения

200 - 400 гр/100л вода

Зеленчуци и ягоди

150 - 300 гр/100л вода

Декоративни растения

150 - 300 гр/100л вода

Зърнени култури

200 - 250 гр/100л вода

Други насаждения

150 - 300 гр/100л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
JJISAFOL® 20-20-20 е съвместим с повечето пестициди.
Не смесвайте с масла, силно алкални продукти или продукти, съдържащи калций.
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ОПАКОВКА: 1 kg, 5 кg

подхранване на растенията

ЕО ТОР. NPK (Mg) 11-6-32 (2) СМЕС ОТ БОР (B) & МОЛИБДЕН (Mo)

Формула с високо съдържание на калий
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

11.00 % т/т

Амонячен азот (N)

1.10 % т/т

Нитратен азот (N)

9.90 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим във вода
Фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим в неутрален амониев
цитрат и във вода

6.00 % т/т

Калиев оксид(K2O) разтворим във вода

32.00 % т/т

Магнезиев оксид (MgO) разтворим
във вода
Бор (B) разтворим във вода

2.00 % т/т

Молибден (Mo) разтворим във вода

0.005 % т/т

0.80 % т/т

Листни твърди торове

11 - 6 - 32

6.00 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAFOL® 11-6-32 е листен тор под формата на разтворим прах, богат на калий, магнезий, бор и молибден.
Формулата съдържа висококачествени хранителни елементи, които подсигуряват пълна разтворимост и
усвояване от растението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
JISAFOL® 11-6-32 е създаден за листно приложение в допълнение към основния тор за всички видове растения.
Високото съдържание на калий, магнезий, бор и молибден е подходящо за началните етапи на покълване и
поникване.
Използването на JISAFOL® 11-6-32 върху плодни дървета, цитруси, грозде, тропически и зеленчукови
насаждения, благоприятства периодите на наедряване на плода и узряване.
КУЛТУРА

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

Маслиново дърво

300 - 500 гр/100л вода

Плодни дървета и грозде

300 - 500 гр/100л вода

Цитруси

300 - 400 гр/100л вода

Зеленчуци и ягоди

200 - 350 гр/100л вода

Декоративни растения

200 - 350 гр/100л вода

Зърнени култури

300 - 400 гр/100л вода
200 - 500 гр/100л вода

Други насаждения

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAFOL® 11-6-32 е съвместим с повечето ПЕСТИЦИДИ.
Не смесвайте с масла, силно алкални продукти или продукти, съдържащи калций.

ОПАКОВКА: 1 kg, 5 kg

подхранване на растенията
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Листни твърди торове

25 - 5 - 15
ЕО ТОР. NPK (Mg) 25-5-15 (2) СМЕС С МИКРОНУТРИЕНТИ

Специализиран тор за стимулиране на покълването
и вегетативното развитие на маслиновите дървета

15.00 % т/т

25.00 % т/т
2.70 % т/т

2 5

(Mg

2.00 % т/т

4.30 % т/т

0.60 % т/т

18.00 % т/т

0.05 % т/т

5.00 % т/т

0.02 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
NUTRIOLIVO® 25-5-15 е листен тор в кристална или гранулирана форма – водоразтворим. Богат на азот, магнезий
и микронутриенти, което го прави идеален продукт за листно торене в началото на вегетативните процеси, в
помощ на процеса на покълване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
NNUTRIOLIVO® 25-5-15 е подходящ за използване в началните фази на покълване на маслиновото дърво.
КУЛТУРА
Маслиново дърво

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
500 гр/100 л вода

Плодни дървета и грозде

300 - 500 гр /100л вода

Зеленчуци

200 - 300 гр/100л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAFOL® 25-5-15 ˜ съвместим с повечето фитосанитарни продукти.
Не смесвайте с масла, силно алкални продукти или продукти, съдържащи калций. Препоръчително е да
направите предварителен тест.
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ОПАКОВКА: 5 kg

подхранване на растенията

ЕО ТОР. NPK ТОР 17-8-25 СМЕС С БОР (B) И ЖЕЛЯЗО (Fe)

Специализиран тор за подхранване на маслиновите дървета
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

17.00 % т/т

Амонячен азот (N)

4.00 % т/т

Нитратен азот (N)

7.00 % т/т

Карбамид (N)

6.00 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим
във вода

8.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

25.00 % т/т

Бор (B) разтворим във вода

0.50 % т/т

Желязо (Fe) разтворим във вода

0.10 % т/т

Листни твърди торове

17 - 8 - 25

ХАРАКТЕРИСТИКА
NUTRIOLIVO® 17-8-25 е листен тор във формата на водоразтворим прах, богат на калий, азот, магнезий (1%
MgO), желязо и бор. Създаден с висококачествени хранителни елементи, осигуряващи висока разтворимост и
усвояемост от растението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
NUTRIOLIVO® 17-8-25 е подходящ за прилагане в началните фази на покълване.
РАСТЕНИЕ

ЛИСТНО НАТОРЯВАНЕ

Маслиново дърво

500 гр /100 л вода

Плодни дървета и лозя

300 - 500 гр /100л вода

Зеленчуци

200 - 300 гр /100л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAFOL® 17-8-25 ˜ съвместим с повечето фитосанитарни продукти.
Не смесвайте с масла, силно алкални продукти или продукти, съдържащи калций. Препоръчително е да
направите предварителен тест.

ОПАКОВКА: 5 kg

подхранване на растенията
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Листни твърди торове

11 - 6 - 36
ЕО ТОР. NPK (Mg) 11-6-36 (2) ТОР СМЕС С БОР (B)

Специализиран тор за уголемяване и узряване
на плода на маслиново дърво
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

11.00 % т/т

Амонячен азот (N)

1.00 % т/т

Нитратен азот (N)

10.00 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5) р зтворим
във вод

6.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

36.00 % т/т

Магнезиев оксид (MgO) разтворим
във вода

2.00 % т/т

Бор (B) разтворим във вода

0.80 % т/т

СВОЙСТВА
NUTRIOLIVO® 11-6-36 е листен водоразтворим тор. Богат на калий, азот, магнезий (2% MgO) и бор.
NUTRIOLIVO® 11-6-36 е създаден от висококачествени елементи, които подсигуряват висока разтворимост
и усвояване от растението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
NUTRIOLIVO® 11-6-36 е тор за листно подхранване. Подходящ при фазите на наедряване и узряване на
плода. ⁄ оже да бъде използван в комбинация с JISAQUEL® Potasio за по-добра усвояемост на елемента
калий от растението, което ще помогне за добива на по-качествени плодове.
КУЛТУРА
Маслиново дърво

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

Плодни дървета и грозде

500 гр/100л вода
300 - 500 гр/100л вода

Зеленчуци

200 - 300 гр/100л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
NUTRIOLIVO® 11-6-36 е съвместим с повечето фитосанитарни продукти.
Не смесвайте с масла, силно алкални продукти или продукти, съдържащи калций. При съмнение, направете
предварителен тест или се консултирайте с вашия агроном.
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ОПАКОВКА: 5 KG

подхранване на растенията

Регулатор на pH

BUFFER pH
Регулатор на pH с буферен ефект

10.20 % т/т

JISAFOL® BUFFER pH е формула на основата на калий (K2O) с бързо усвояване. Препоръчва се, в периода на
зреене на плода. Има свойството да буферира вода с pH5 (буферен ефект) и значително подобрява ефекта от
листните обработки – фитосанитарни или подхранващи.
При използването на изключително алкални води, ефективността от суровите материали се губи.
JISAFOL® BUFFER pH поддържа разтвора в оптимално pH ниво. За постигане на буферния ефект няма
значение дали средата е алкална или с киселинно pH. С препоръчителната доза, достигането на pH5 е
възможно. В случай на предозиране, няма опасност, защото продуктът не е окисляващ, а набляга на
буферния ефект, като поддържа нивата на pH5.
Адювант редуциращ повърхностното напрежение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
JISAFOL® BUFFER pH е подходящ за всички видове растения. Включването му към листни обработки с
пестициди и хербициди е препоръчителна. При наторяване да се комбинира с продукти, увеличаващи pH на
основния разтвор.

ЛИСТНО ПОДХАНВАНЕ
80 - 100 мл/100л вода
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
1л/1000л от основния разтвор

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAFOL® BUFFER pH е съвместим с всички видове торове и повечето пестициди продукти. Препоръчително
е да направите предварителен тест.

ОПАКОВКА: 1L

5L

подхранване на растенията
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Кристални торове

20 - 10 - 10
ЕО ТОР. NPK 20-10-10 ТОР СМЕС С МИКРОНУТРИЕНТИ

Кристализиращ NPK тор с високо съдържание
на азот
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

20.00 % т/т

Бор (B) разтворим във вода

Амонячен азот (N)

13.00 % т/т

Мед (Cu) разтворим във вода

Нитратен азот (N)

3.00 % т/т

Желязо (Fe) разтворим във вода

0.02 % т/т

Карбамид (N)

4.00 % т/т

Манган (Mn) разтворим във вода

0.01 % т/т

Цинк (Zn) разтворим във вода

0.01 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим във вода

10.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода

10.00 % т/т

0.02 % т/т
0.005 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
CRISTALJISA® 20-10-10 е водоразтворим кристален, сулфатен NPK тор с високо съдържание на азот, обогатен с
микронутриенти.
Благодарение качеството и чистотата си, нашите разтворими торове се използват от най-амбициозните
земеделци. Нанасят се чрез фертигация и са подходящи за всички видове култури, както на открито, така и в
съоражения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
CRISTALJISA® 20-10-10 е тор, подходящ за всички култури, използван по време на вегетацията.

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
1 - 2 кг/дка

52

ВНАСЯНЕ В ПОЛИВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ
Основен разтвор: 100 кг/1000 л вода. Концентрат в
поливателната система: 0.5 до 2.5 гр/л

ОПАКОВКА: 25 KG

подхранване на растенията

Кристални торове

18 - 18 - 18
ЕО ТОР. NPK 18-18-18 ТОР СМЕС С ХЕЛАТИРАНИ МИКТОНУТРИЕНТИ

NPK балансиран кристален тор
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

18.00 % т/т

Желязо (Fe) EDTA хелат
разтворим във вода

0.05 % т/т

Амонячен азот (N)

6.20 % т/т

Нитратен азот (N)

5.30 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат разтворим
във вода

0.05 % т/т

Карбамид (N)

6.50 % т/т

Молибден (Mo) разтворим във вода

0.001 % т/т

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим
18.00 % т/т
във вода
Калиев оксид (K2O) разтворим във вода 18.00 % т/т

Цинк (Zn) EDTA хелат разтворим във
вода

0.01 % т/т

Бор (B) разтворим във вода

0.01 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
CRISTALJISA® 18-18-18 е NPK кристален сулфатен тор, водоразтворимост, обогатен с магнезий (1% MgO) и
хелатирани микронутриенти.
Благодарение на качеството и чистотата си, нашите разтворими торове се използват от най-амбициозните
земеделци. Подходящи за наторяване на всякакви култури в закрити и открити пространства.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
CRISTALJISA® 18-18-18 е балансиран NPK тор, приложим от фазите образуване на плода до пълна зрялост.

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
1 - 2 кг/дка

ВНАСЯНЕ В ПОЛИВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ
Основен разтвор: 100 кг/1000 л вода. Концентрат в
поливателната система : от 0.5 до 2.5 гр/л

ОПАКОВКА: 25 KG
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Кристални торове

15 - 5 - 30
ЕО ТОР. NPK 15-5-35 СМЕСЕН ТОР С ХЕЛАТИРАНИ МИКРОНУТРИЕНТИ

NPK кристален тор обогатен с калий
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

15.00 % т/т

Желязо (Fe) EDTA хелат
разтворим във вода

0.05 % т/т

Амонячен азот (N)

5.10 % т/т

Нитратен азот (N)

8.80 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат разтворим
във вода

0.05 % т/т

Карбамид (N)

1.10 % т/т

Молибден (Mo) разтворим във вода

0.001 % т/т

5.00 % т/т

Цинк (Zn) EDTA хелат
разтворим във вода

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим
във вода
Калиев оксид (K2O) разтворим във вода
Бор (B) разтворим във вода

0.01 % т/т

30.00 % т/т
0.01 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
CRISTALJISA® 15-5-30 е водоразтворим, сулфатен, NPK кристален тор с висока концентрация на калий (K2O),
обогатен с магнезий (1% MgO) и хелатирани микронутриенти.
Благодарение на качеството и чистотата си, нашите водоразтворими торове се използват от най-амбициозните
земеделци. Подходящи за наторяване на всякакви култури в закрити и открити пространства.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
CRISTALJISA® 15-5-30 е NPK с високо съдържание на калий, подходящ за фазите от наедряване на плодовете, до
пълна зрялост.

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
1 - 2 кг/дка
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ВНАСЯНЕ В ПОЛИВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ
Основен разтвор: 100 кг/1000 л вода. Концентрат в
поливателната система от 0.5 до 2.5 гр/л

ОПАКОВКА: 25 KG

подхранване на растенията

Кристални торове

13 - 40 - 13
ЕО ТОР. NPK 13-40-13 СМЕСЕН ТОР С ХЕЛАТИРАНИ МИКРОНУТРИЕНТИ

NPK кристален тор обогатен с фосфор
СЪДЪРЖАНИЕ
Желязо (Fe) EDTA хелат
разтворим във вода

0.05 % т/т

3.80 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат разтворим
във вода

0.05 % т/т

1.10 % т/т

Молибден (Mo) разтворим във вода

0.001 % т/т

40.00 % т/т

Цинк (Zn) EDTA хелат разтворим във
вода

0.01 % т/т

Общо количество азот (N)

13.0 % т/т

Амонячен азот (N)

8.10 % т/т

Нитратен азот (N)
Карбамид (N)
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим
във вода

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода 13.00 % т/т
Boron (B) разтворим във вода

0.01 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
CRISTALJISA® 13-40-13 е водоразтворим, сулфатен тор с висока концентрация на фосфор (P2O5), обогатен с
магнезий (0.4% MgO) и хелатирани микронутриенти.
Благодарение на качеството и чистотата си, нашите разтворими торове се използват от най-амбициозните
земеделци. Подходящи за наторяване на всякакви култури в закрити и открити пространства.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
CRISTALJISA® 13-40-13 е с високо съдържание на фосфор, подходящ за всички видове растения. Стимулира
кореновата система след пресаждане и благоприятства фазата на цъфтеж.

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
1 - 2 кг/дка

ВНАСЯНЕ В ПОЛИВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ
Основен разтвор: 100 кг/1000 л вода. Концентрат
в поливната система от 0.5 до 2.5 гр/л

ОПАКОВКА: 25 KG
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Коректори на липси

КОМПЛЕКСЕН МЕДЕН РАЗТВОР

Меден глюконат
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество Мед (Cu) разтворим във вода

5.50 % т/т

Мед (Cu) complexed by Gl. Ac.

4.50 % т/т

Агент: глюконова киселина

ХАРАКТЕРИСТИКА
CUPRONATO® е разтвор, съдържащ мед и глюконова киселина. Поради фитосъвместимостта на растението с
тази органична киселина, формулата увеличава усвояването на мед чрез кореновата система, както и през
устицата. Подпомага бързото разпространяване на мед в растението. Той действа като катализатор на много
ензимни реакции. Участва активно в процеса на фотосинтеза и синтеза на протеини.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
CUPRONATO® може да бъде използван при наличието на дефицити в растението или превантивно. Продуктът
засилва защитните механизми на растението. Да не се използва при високи температури или при пълен цъфтеж
на растения, чувствителни към мед.

КУЛТУРА

ДОЗА И ПЕРИОД НА ЛИСТНО ТОРЕНЕ

Зеленчуци

150 - 300 мл/дка, в зависимост от вида растение и неговото отглеждане

Цитрусови, плодни, маслинови
дървета и бадеми
Грозде

200 - 300 мл/дка за предотвратяване на обработките с торове за цъфтеж
200 - 300 мл/дка - няколко нанасяния до узряване

ФЕРТИГАЦИЯ
Препоръчват се няколко нанасяния по 0.2-0.4 л/дка

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте CUPRONATO® със силно алкални или киселинни продукти или торове, несъвместими с мед.
Препоръчително е да направите предварителен тест.
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ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L
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Коректори на липси

BORO
ЕО ТОР

Боров етаноламин
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество Бор (B) разтворим във вода

10.50 % т/т

Бор (B) под формата на бор-етаноламин

ХАРАКТЕРИСТИКА
NUTRIJISA® BORO е продукт в течна форма, на основата на бор-етаноламин, специално разработен да
компенсира и предотвратява периодите на дефицити при растенията. Борът участва във важни процеси, като
цъфтеж и оформяне на плода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
КУЛТУРА

ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО

Маслиново дърво

20 дни преди цъфтеж и през есента

200 - 300 мл/дка

0.1-0.2 л/дка

Слънчоглед

От 5 - то/6-то листо

300 - 600 мл/дка

0.1-0.3 л/дка

Люцерна

Приложение след всяко орязване

200 - 300 мл/дка

0.1-0.3 л/дка

Ягода

На фаза ботон и преди цъфтеж

150 - 300 мл/дка

0.2-0.3 л/дка

Зеленчуци

Прилага се преди цъфтеж и след оформяне на плода

200 - 400 мл/дка

0.2-0.4 л/дка

Декоративни растения В началото на вегетативния цикъл

200 - 300 мл/дка

0.2-0.4 л/дка

Плодни и
цитрусови дървета

200 - 300 мл/дка

0.2-0.3 л/дка

200 - 300 мл/дка

0.2-0.3 л/дка

200 - 300 мл/дка

0.2-0.3 л/дка

Преди цъфтеж и окапване на листата и след
оформяне на плода
Преди цъфтеж и окапване на листата и след
оформяне на плода
След появата на 6-то – 8-мо листо

Грозде
Захарно цвекло

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте с масла, манганов сулфат, цинков сулфат и калциеви соли.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L
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CALCIO
КОМПЛЕКС КАЛЦИЕВ РАЗТВОР

Калциев глюконат
СЪДЪРЖАНИЕ
Калциев оксид (CaO) разтворим във вода

10.00 % т/т

Калциев комплекс с глюконова киселина

ХАРАКТЕРИСТИКА
NUTRIJISA® CALCIO е формула, която улеснява усвояването й от растението.
NUTRIJISA® CALCIO се използва за предотвратяване и компенсиране на дефицит на Калций. Липсата на калций
причинява върхово гниене, като най-чувствителни на него са доматите и пипера или некроза по върха на
листата, горчиви ядки при плодовете на ябълката. Калцият е елемент, който участва в процеса на растеж на
клетките. Той е важен елемент за стабилността на мембраните и осигурява структурната консистенция на
клетките.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ
Доза 200 - 400 мл/100 л вода.
Между 2 и 3 приложения по време на вегетация
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРИ ПОЛИВКИ
0.500 - 1л/дка
Броят приложенията се определя от степента на недостиг на елемента и нуждите на растението.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте с минерални масла, фосфати, сулфати, хуминови киселини и като цяло с алкални продукти.
Препоръчително е да направите предварителен тест.
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ОПАКОВКА: 1L
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КАЛЦИЕВ КОМПЛЕКС С БОРОВ РАЗТВОР

Калциев глюконат с бор
СЪДЪРЖАНИЕ
Калциев оксид (CaO) разтворим във вода

8.00 % т/т

Калциев комплекс с глюконова киселина
Бор (B) разтворим във вода

Коректори на липси

CALCIO - BORO

0.70 % т/т

Бор (B) във формата на боров етаноламин

ХАРАКТЕРИСТИКА
NUTRIJISA® CALCIO-BORO е формула, в която калций и боров етаноламин са комбинирани за подобряване на
усвояването и на двете вещества от растението. Тази комбинация от калций и бор, спомага за усвояването и на
двата елемента.
Използва се за предотвратяването и компенсирането на дефицит и на двете вещества. Тези дефицити
причиняват малформации и окапване на младите плодове, некроза на върха на листата, корк (горчива ямка) при
ябълковите дървета, апикално гниене на зеленчуци и нацепване на плода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ
Доза 200 - 300 мл/100л вода
При необходимост да се направят още третирания
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Количество разтвор във вода - между 0.5 и 0.7 л/дка на всяко внасяне.
Броят нанасяния се определя от степента на недостиг на вещества и нуждите на растението.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте с минерални масла, фосфати, сулфати, хуминови киселини и с алкални продукти. Препоръчително
е да направите предварителен тест.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L
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MAGNESIO
МАГНЕЗИЕВ КОМПЛЕКС - РАЗТВОР

Магнезиев глюконат
СЪДЪРЖАНИЕ
Магнезиев оксид (MgO) разтворим във вода

7.00 % т/т

Магнезиев комплекс с глюконова киселина

ХАРАКТЕРИСТИКА
NUTRIJISA® MAGNESIO е формула на основата на магнезий, съчетан с глюконова киселина за подсилване на
усвояемостта на елементите от растението.
Магнезият, като основен компонент на хлорофила, играе важна роля в синтеза на тези молекули. Поради тази
причина, дефицитите на магнезий при растенията причиняват сериозен дисбаланс. Магнезият присъства в
различни органични съединения и действа като активатор за много от ензимните процеси. Той е елемент, който
се съхранява главно в тъканния резерв.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ
Нанесете 100 - 250 мл/дка
Между 2 и 3 третирания по време на вегетация.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
0.5-1л/дка
Броят третирания се определя от степента на недостиг на вещества и нуждите на растението.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте с минерални масла, фосфати, сулфати, хуминови киселини и като цяло с алкални продукти.
Препоръчително е да направите предварителен тест.
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MOLIBDENO
ТОРЕН РАЗТВОР С МОЛИБДЕН

Течен коректор при недостиг на молибден
СЪДЪРЖАНИЕ
Молибден (Mo) разтворим във вода

8.50 % т/т

Общо количество азот (N)

3.30 % т/т

Амонячен азот (N)

1.00 % т/т

Карбамид (N)

2.30 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИК А
NUTRIJISA® MOLIBDENO е разтвор на основата на амониев молибдат и карбамид, създаден за профилактика при
дисбаланс и липса на усвояване на молибден. Подходящ за всякакви видове растения.
NUTRIJISA® MOLIBDENO отстранява физиопатиите, типични при дефицит на този микроелемент. При бобовите
растения отстранява: пожълтяване, некрози и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
КУЛТУРА

ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИСТНО

ПОЧВЕНО

Зеленчуци

Нанася се при появата на първия цвят

100 - 150 мл/дка

0.15-0.2 мл/дка

Ягоди

Нанася се при появата на първия цвят

100 - 150 мл/дка

0.15-0.2 мл/дка

Плодни дървета и цитруси В началото на цъфтежа

50 - 150 мл/дка

0.15-0.2 мл/дка

Зърнени култури

По време на цъфтеж

50 - 150 мл/дка

0.15-0.2 мл/дка

Бобови растения

По време на цъфтеж

50 - 150 мл/дка

0.15-0.2 мл/дка

СЪВМЕСТИМОСТ
Може да бъде смесван с всички видове торове, освен масла, мед, калций и алкални продукти.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L
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Коректори на липси

EcoCal
РАЗТВОР ОТ КАЛЦИЕВ АЦЕТАТ

Коректор на калциев дефицит, без хлориди и азот
СЪДЪРЖАНИЕ
Разтворим във вода калциев оксид (CaO)

8.00 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКИ
NUTRIJISA® Ecocal ( НУТРИХИСА®Екокал) е разтвор на калциев ацетат, който улеснява поемането му от
растението. Внася калций в моментите на най-голямо търсене на този хранителен продукт и е коректор на
състоянията на липси. Поради своята формула, е продукт без азот и хлориди. Захранването с калций без
наличието на азот (NO3) увеличава поносимостта на културите към криптогамични болести. Поради своето
участие в растежа на клетките, калцият е основен елемент в стабилността на мембраните, като допринася за
структурната устойчивост на растителните клетки.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗА
ВПРЪСКВАНЕ В ЛИСТАТА
Приложете 150 - 300 мл/100л вода.
Между 2 и 3 прилагания по време на културата.

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Поставяйте в поливната вода 0.3 - 0.5 л/дка при всяко прилагане.
Прилаганията ще се повтарят в зависимост от състоянието на липса и потребностите на културата.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте с минерални масла, фосфати, сулфати, хуминови киселини и като цяло с алкални продукти.
Подходящо е предварително да се направи проба.
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Комплекс микронутриенти с глюконова киселина
СЪДЪРЖАНИЕ
0.50 % т/т

0.05 % т/т

0.20 % т/т

0.80 % т/т

Коректори на липси

MIX

4.10 % т/т
2.40 % т/т

NUTRIJISA® MIX

ЛИСТНО

ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КУЛТУРА

200 - 300 мл/дка
2 - 3 нанасяния по време на вегетация

250 - 350 мл/дка

Едно приложение през пролетта и 2 - 3 след оформянето на плода

200 - 300 мл/дка
250 - 350 мл/дка

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
От 1.5 - 2 л/дка разпределени в 3-4 третирания по време на вегетация

1L

5L

20

L
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Коректори на липси

Zn - Mn

Коректор при дефицит на цинк и манган

7.50 % т/т
5.20 % т/т
4.10 % т/т

NUTRIJISA® Zn-Mn

NUTRIJISA® Zn-Mn

КУЛТУРА

ЛИСТНО

ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

300 - 500 мл/дка
2 - 3 третирания през вегетацията

200 - 400 мл/дка

2 - 3 третирания през вегетацията

300 - 400 мл/дка

ФЕРТИГАЦИЯ
От 1.5 - 2 л/дка разпределени в 3 - 4 третирания по време на вегетация

NUTRIJISA® Zn-Mn
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Коректори на липси

HIERRO
РАЗТВОР ОТ ОБОГАТЕНО ЖЕЛЯЗО

Железен глюконат
СЪДЪРЖАНИЕ
Разтворимо във вода желязо (Fe)

6.00 % т/т

Обогатено желязо с глюконова киселина

ХАРАКТЕРИСТИКИ
NUTRIJISA® Hierro (Нутрихиса®Желязо) е течна формула от обогатено желязо с глюконова киселина за
превенция и коригиране на състояния на липси, настъпили поради дефицити или липса на равновесие при
поемане на споменатия микронутриент. Желязото е микронутриентът, от който растенията се нуждаят в голямо
количество. Желязото е основна част от молекулата на хлорофила. Липсата му може да ограничи развитието на
растенията, тъй като участва в различни биологични процеси, основно при образуването на хлорофила и при
дишане.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИ

КУЛТУРА

ВРЕМЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ

ЧРЕЗ
ВПРЪСКВАНЕ
В ЛИСТАТА

Цитрусови

Едно прилагане през пролетта и 2 - 3 прилагания след завързване на плода.

300 - 400
мл/100л вода

Плодни дървета,
лозя и маслини

2-3 прилагания, разпределени по време на целия цикъл на културите

300 - 400
мл/100л вода

Овощни, ягоди и
декоративни
растения

2-3 прилагания, разпределени по време на целия цикъл на културите

200 - 300
мл/100л вода

Зърнени и ориз

В зависимост от потребностите на културата

0.3 - 0.5 л/дка

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
От 2 до 3 л/дка, разпределени в 3 - 4 прилагания по време на културата.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не смесвайте със сулфо-калциеви разтвори, нито с продукти с алкална реакция.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20

L
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Хелатирани коректори

Fe S-6
ЕО ТОР. ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ EDDHA

Коректор за превенция на желязна хлороза
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество желязо (Fe) разтворим във вода

6.00 % т/т

Желязо (Fe) EDDHA хелат

6.00 % т/т

Желязо (Fe) орто-орто изомер

3.70 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAQUEL® Fe S-6 е формула, специално разработена за борба с дефицити на желязо (Fe)(за коригиране или
превенция). Създаден във формата на микрогранула – трябва единствено да бъде добавен към вода, без никакви
предварителни подготовки. Поради съдържащият се EDDHA хелат, формулата е високо усвояема от растението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
JISAQUEL® Fe S-6 е създаден за внасяне директно в почвата (инжекции, лемеж и др.) или чрез напоителна
система.
КУЛТУРА

РАЗСАД

ПЪЛНА ПРОДУКЦИЯ

Цитруси

НАЧАЛО НА ПРОДУКЦИЯТА
7 - 30 g/дърво
30 - 75 g/дърво

Кайсия и слива

5 - 15 g/дърво

15 - 30 g/дърво

30 - 50 g/дърво

Праскова

5 - 25 g/дърво

25 - 50 g/дърво

50 - 100 g/дърво

Други плодни дървета

5 - 25 g/дърво

25 - 50 g/дърво

50 - 100 g/дърво

Банан

3 - 7 g/дърво

7 - 15 g/дърво

15 - 30 g/дърво

Грозде

3 - 7 g/дърво

7 - 15 g/дърво

15 - 30 g/дърво

Авокадо

5 - 10 g/дърво

10 - 20 g/дърво

20 - 30 g/дърво

Зеленчуци и декоративни растения

0,5 g/m

0,5 - 5 g/m

Ягода и малина

0,5 g/m2

0,5 - 0,7 g/m2

2

2

75 - 150 g/дърво

5 - 7 g/m2
0,7 - 1,5 g/m2

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAQUEL® Fe S-6 е съвместим с почти всички торове и фитосанитарни продукти, освен тези със силно алкална
основа или продукти, съдържащи метални микронутриенти като мед или манган.
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ТЕЧЕН МИКС ОТ КАЛЦИЙ И МАГНЕЗИЙ

Калций DTPA/EDTA хелат
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество калциев оксид (CaO) разтворим във вода

10.50 % т/т

Калциев оксид (CaO) EDTA & DTPA хелат

1.00 % т/т

Магнезиев оксид (MgO) разтворим във вода

0.30 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА

Хелатирани коректори

Ca

JISAQUEL® Ca се използва за корекции на калциеви дефицити, при всички видове растения, особено за
болестите: „черна сърцевина“ при целината; „горчива яма“ при ябълката и няколко други малформации на плода
при домата, моркова, зелето и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Няколко нанасяния - 200 - 300 мл/100л вода
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Внасяне на 400 - 500 мл/дка в зависимост от нуждите на растението

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAQUEL® Ca може да се комбинира с други продукти, освен с масла, сулфати, фосфати, алкални продукти и
течен мед. Препоръчително е да направите предварителен тест.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

67

подхранване на растенията

Хелатирани коректори

Zn-14
ЕО ТОР. ЦИНКОВ ХЕЛАТ EDTA

Специализиран хелатиран цинков коректор
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количесто цинк (Zn) разтворим във вода

14.00 % т/т

Цинк (Zn) EDTA хелат

14.00 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAQUEL® Zn-14 е представен във формата на водоразтворими микрогранули, хелатирани от EDTA, постигайки
отлична усвояемост от растението.
Препоръчва за коригиране на цинкови дефицити. Този микронутриент оказва важно влияние върху растежа и
хормоналния баланс при растението. Недостигът на този микронутриент предизвиква редуциране растежа на
кълновете и вътрешна хлороза.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ
Превантивно: 50 - 75 гр/дка
Лечебно: 100 - 150 гр/дка
Препоръчително е да повторите обработката, според стадия на дефицит.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Внасяне чрез напояване 0.2 - 0.4 кг/дка в зависимост
от степента на дефицит.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не използвайте JISAQUEL® Zn-14 в комбинация с алкални продукти, нито с масла, сяра или мед.
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ЕО ТОР. МАНГАНОВ ХЕЛАТ EDTA

Специализиран хелатиран манганен коректор
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество манган (Mn) разтворим във вода

13.00 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат

13.00 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА

Хелатирани коректори

Mn-13

JISAQUEL® Mn-13 е представен във формата на разтворими микрогранули, напълно хелатирани от EDTA,
постигайки оптимална усвояемост от растението.
Този микронутриент допринася главно за процеса на формиране на протеини и фотосинтеза. Липсата на манган
се проявява първо в младите листа, където хлорозата се появява в горните крайчета на листата, причинявайки
некротични петна при някои растения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ВНАСЯНЕ
Превантивно: 5 - 10 гр/дка
Лечебно: 10 - 20 гр/дка
Препоръчително е да повторите обработката, според стадия на дефицит.
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Внасяне чрез напояване 0.3 - 0.6 кг./дка в зависимост от степента на
дефицит. При липса на резултат, повторете.

СЪВМЕСТИМОСТ
Не използвайте JISAQUEL® Mn-13 в комбинация със силно киселинни продукти.

ОПАКОВКА: 1, 5 kg 20 kg

69

подхранване на растенията

Хелатирани коректори

ЕО ТОР. МЕДЕН ХЕЛАТ EDTA

Специализиран меден хелатиран коректор
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество Мед (Cu) разтворим във вода

14.00 % т/т

Мед (Cu) EDTA хелат

14.00 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
CUPRO-ACTIV® е продукт представен във формата на разтворими микрогранули, създаден на основата на меден
хелат EDTA. Използва се за превенция и борба с недостиг на мед, причинен от дефицити или дисбаланс в
усвояването на елемента.
Напълно хелатиран от EDTA, позволява максимална усвояемост и допълнителни ползи за растението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
Ако целта е да се постигне контролирано обезлистване, използвайте високи дози за листно нанасяне (над 200
g/100 л вода); За плодни широколистни дървета през есента и за памук преди обиране.
КУЛТУРА

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

Зеленчуци и цитруси

2.5 - 4.0 гр/дка

Широколистни дървета и маслинови дървета

100 - 150 гр/дка

Листните приложения в дози над 200 гр/100л вода причиняват обезлистяване при някои култури.
КУЛТУРА

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
0.5 - 1.5 кг/дка в зависимост от растението и фазата на дефицит

Зеленчуци
Широколистни дървета и маслинови дървета

1 - 1.5 кг/дка

СЪВМЕСТИМОСТ
CUPRO-ACTIV® е съвместим с други продукти, освен тези с много високо или много ниско pH и тези, които са
несъвместими с мед. Препоръчително е да направите предварителен тест.

Продукт използван в биологичното земеделие съгласно регламент (CE) Nº 834/2007
на Съвета, от 28.06.2007, относно производството и етикетирането на биологични
продукти, както и последвалите модификации и допълнения.
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Микс от хелатирани микронутриенти
СЪДЪРЖАНИЕ
Бор (B) разтворим във вода

0.50 % т/т

Манган (Mn) разтворим във вода

3.50 % т/т

Мед (Cu) разтворим във вода

0.30 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат

3.50 % т/т

Мед (Cu) EDTA хелат

0.30 % т/т

Молибден (Mo) разтворим във вода

0.05 % т/т

Желязо (Fe) разтворим във вода

7.40 % т/т

Цинк (Zn) разтворим във вода

0.60 % т/т

Желязо (Fe) EDTA хелат

7.40 % т/т

Цинк (Zn) EDTA хелат

0,60 % т/т

Хелатирани коректори

ЕО ТОР. ТВЪРД МИКС ОТ ХЕЛАТИРАНИ МИКРОНУТРИЕНТИ: БОР (B),
МЕД (Cu), ЖЕЛЯЗО (Fe), МАНГАН (Mn), МОЛИБДЕН (Mo) И ЦИНК (Zn)

ХАРАКТЕРИСТИКА
TARSSAN® MIX е гранулиран/прахообразен или кристален микс от хелатирани микронутриенти във формата на
разтворими микрогранули, създаден за корекция и превенция при няколко вида дефицити. Неговата висока
усвояемост и EDTA хелатна форма, позволяват пълна усвояемост на продукта от растението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
TARSSAN® MIX е продукт, подходящ за всички растения (зеленчуци, ягоди, цитруси, плодни дървета,
декоративни растения, грозде, маслинови дървета и т.н.) при различни стадий от вегетативния цикъл.
TARSSAN® MIX може да бъде разтворен във вода и добавен към почвата. Продуктът е подходящ и за
хидропоника.
Капково напояване: 0.1 до 0.150 кг/дка
Хидропонични насаждения: 4 - 5 гр/100л вода
Разсадник: 0.3 - 0.4 гр/л от торф или субстрат

СЪВМЕСТИМОСТ
TARSSAN® MIX е съвместим с разтворими торове. Не смесвайте с масла или продукти, съдържащи масла.

ОПАКОВКА: 1, 5 kg 20 kg

71

подхранване на растенията

Хелатирани коректори

Zn-Mn+Fe
ЕО ТОР. ТЕЧЕН МИС ОТ ХЕЛАТИРАНИ МИКРОНУТРИЕНТИ:
ЖЕЛЯЗО (Fe) , МАНГАН (Mn) И ЦИНК (Zn)

Широкоспектърен коректор
СЪДЪРЖАНИЕ
Желязо (Fe) разтворим във вода

0.30 % т/т

Манган (Mn) EDTA хелат

4.20 % т/т

Желязо (Fe) DTPA хелат

0.30 % т/т

Цинк (Zn) разтворим във вода

2.10 % т/т

Манган (Mn) разтворим във вода

4.20 % т/т

Цинк (Zn) EDTA & DTPA хелат

2.10 % т/т

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAQUEL® Zn-Mn+Fe е специализиран продукт за отстраняване на дефицити на цинк и манган, представен в
течна форма и обогатен с желязо. Микронутриентите са хелатирани с EDTA и DTPA, така че продуктът да е
максимално усвояем от растението, което подобрява ефективността от формулата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ

КУЛТУРА
Цитрусови и плодни дървета

100 - 150 гр/100л вода

Зеленчуци и ягоди

150 - 250 гр/100л вода

Зърнени култури

100 - 150 гр/100л вода

Банан

150 - 200 гр/100л вода

Люцерна

100 - 150 гр/100л вода

Тропически растения

150 - 200 гр/100л вода

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAQUEL® Zn-Mn+Fe е съвместим с повечето фитосанитарни продукти, освен тези на маслена основа.
Препоръчително е да направите предварителен тест.

72

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

подхранване на растенията

ЕО ТОР. NK 3-30 ТОРЕН РАЗТВОР

Хелатиран калий
СЪДЪРЖАНИЕ
Общо количество азот (N)

3.00 % т/т

Карбамид (N)

3.00 % т/т
30.00 % т/т

Калиев оксид (K2O) разтворим във вода
EDTA хелат

2.20 % т/т

Хелатирани коректори

Potasio

ХАРАКТЕРИСТИКА
JISAQUEL® POTASIO е течен тор с високо съдържание на калий (K2O), който в комбинация с хелатния агент
(EDTA) предоставя на растението богато количество от това вещество, при нужда.
Препоръчва се при стадиите на растеж и узряване на плода, защото увеличава размера, подобрява цвета и
неговите органолептичните свойства.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ
Между 2 и 3 нанасяния - 150 - 300 мл/100л вода
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Добавя се към плана за наторяване, в периода на оформяне на плода до узряването му при
5 - 6 л/дка разпределени в няколко обработки.

СЪВМЕСТИМОСТ
JISAQUEL® POTASIO е съвместим с други торове и фитосанитарни продукти, освен тези, съдържащи калций или
имащи ниско pH (киселина). Препоръчително е да направите предварителен тест.

ОПАКОВКА: 1L

5L

20 L

подхранване на растенията
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С почти 30 години в сектора от самото начало имаме призванието да бъдем водеща
компания в производството на продукти за селското стопанство, главно
агронутриенти, като течни и твърди листни торове, регулатори на рН, кристални
торове, коректори за недостиг, хелатни коректори, ... Земеделски биостимуланти с
органични торове, аминокиселини, екстракти от водорасли, специални
биостимуланти, ... и подобрители на почвата с хуминови киселини, коректори на
солеността и др.
За това използваме собствените си суровини от различните дейности, които съставляват солидната група, към
която принадлежим.

Мотото е това, което ни отличава и това е възможно, благодарение на наличието на висококвалифициран и
ентусиазиран човешки екип, който по всяко време работи, за да отговори на нуждите на областта, решавайки
проблемите, които нашите клиенти поставят.

Нашият търговски офис се намира във Валенсия (Испания), привилегирован анклав в Средиземно море, с пълна
международна експанзия, в стратегическа област с дълга селскостопанска и търговска традиция, перфектно
комуникирана. Той съдържа технико-търговския отдел и управление.

Намира се в град Санта Еулалия дел Кампо, само на тридесет километра от Теруел (Испания). Той е оборудван с
модерно производствено оборудване, складове и транспорт, както и свой собствен отдел за
научноизследователска и развойна дейност.
През последните десетилетия така нареченото „високодоходно“ земеделие претърпя реорганизация в световен
мащаб. По този начин то заема място във фактори като времето, извънсезонната стойност на нейните
производства, транспортния капацитет, социалните и икономически фактори, развитието на селските райони,
организацията на голямото разпределение и т.н., играe стратегическа роля и e решаващo.
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Нашият стратегически инвестиционен план е насочен към даването на ефективен отговор, непрекъснато
подобряване на производственото оборудване, инфраструктурата и увеличаването на R & D & I за
разработването на нови продукти.

В този смисъл в момента имаме широка и квалифицирана организация на дистрибутори в цяла Испания, както и
водещи вносители в няколко държави, което ни дава високо международно присъствие.
Тази интернационализация също ни позволи да предоставим на нашите клиенти (вносители) цяла методология и
настройка на необходимата логистична подкрепа от нашия отдел за износ. Този отдел предоставя информация и
съвети, необходими за мониторинга на законодателните форми на всяка държава и нейните специфични
бюрократични процедури за износ, аспект от голяма стойност за ефективна и плавна търговия с компаниите за
дестинации.
Марки като: FULVIN®, ASCOFILLUM®, HUMILIG®, JISAQUEL®, LIBAMIN, JISAMAR®, TARSSAN®, CRISTALJISA®, GLUBET®,
ENGORMAX®, JISAFOLВ®, KITASAL®, CUAJEMAX®, CUPRO-ACTIV®, NUTRIJISA®, MOLEX® и RAICI®, наред с други, се
радват на максимално признание в маждународния сектор, поради тяхното качество, резултати и рентабилност
в земеделието.

JISA | Advanced Agro.

През това време JISA не само продължи да разработва нови висококачествени селскостопански продукти и
селскостопански биостимуланти, но също така много внимаваше за промените в глобализацията на
производството на търсенето и предлагането на плодове и зеленчуци, както постоянно ръководи международни
търговски действия.

2013 Награда на компанията Teruel за интернационализация
Торовете, произведени от JISA, се радват на голям международен престиж. Нашият
износ в момента представлява висок процент от оборота на компанията. Тази награда
получи ясен ангажимент за иновации и интернационализация на нашите продукти.

продължава да поема бъдещи ангажименти за качество,
прозрачност в отнощенията със земеделските производители и
зачитане на околната среда.
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Сертификат за органични продукти

Работим широко в търсенето на решения, които да са
100% екологични и подходящи за биологично
земеделие. Нашите продукти са формулирани с
необходимите
правила
от
действащото
законодателство и с признието на оторизирана
сертифицираща компания.
Чрез международния сертификатор CAAE получаваме
потвърждение за съвместимост за използване на
органични консумативи при определени продукти,
като ALGADUL®,ASCOFILLUM®, CUPRO-ACTIV®, GLYBET®,
HUMILIG® 11-5,HUMILIG® 8-8, HUMILIG® 25 PLUS,
MOLEX®, NUTRIJISA®ECOCAL, TARSSAN®, VEGETAMIN®
ECO ...
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Основател на AEVAE
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нуждаят от повече информация всеки ден на пазара,
както и от интереса за достъп до него и компаниите,
които работят на него.
Официалният колеж на агрономите на Леванте (COIAL)
е публичноправна корпорация, която в момента има
приблизително 1600 регистрирани агрономи от
делегациите на Аликанте, Балеарес, Кастелон и
Валенсия.

facebook.com/JisaNutrientes

twitter.com/JisaNutrientes
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ТЪРГОВСКИ ОФИС:
Profesor Beltrán Báguena, nº 4, 412 D
46009 Valencia (España)
Tel.: +34 963 517 901
Fax: +34 963 523 977
jisa@jisa.es
ФАБРИКА:
Antigua Azucarera, s/n.
44360 Santa Eulalia del Campo (Teruel - España)
Tel.: +34 978 860 011
Fax: +34 978 860 030
fabrica@jisa.es

www.jisa.es

