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Panamin Fulvic Max
ПАНАМИН® е уникална смес от фино стрити скални брашна. Добита от естествени, австрийски
вулканични скали и минерали. ПАНАМИН® е комплексно действащ листен имуностимулант и
почвен активатор. С неговите основни компоненти калциев и магнезиев карбонат и силициев
диоксид, посредством химична реакция се натрупва в запас въглероден диоксид (СО2) на
клетъчно ниво, като това довежда до ускорена и удължена фотосинтеза и влияние върху pH
нивото на растенията и почвата.
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Запасът от въглероден диоксид (CO2) води до:
Повишен синтез на глюкоза - сгъстяване соковете на растението, осигурявайки
сериозен толеранс към слани и измръзване.
Ускорена и удължена фотосинтеза.
Регулацията на устицата – намалява транспирацията на влага, като води до
толерантност към засушаване и изпълнява фунгистатичен ефект.
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Panamin Fulvic Max
Panamin Fulvic Max® е ново бъдеще за оптимизиране на основното торене. Предимствата,
които притежава съдействат за отключване на основните макро- и микроелементи в почвата
за по – бързото им и пълноценно усвояване. Увеличава устойчивостта на културите към
неблагоприятни климатични условия, като засушаване, преовлажняване, студ, болести и
възстановяване реколтата след бедствия. Оптимизира pH средата на почвата, като подобрява
физическата структура, запазва влагата и плодородието. Контролира и балансира растежа на
растенията, като ускорява и удължава фотосинтезата. Намалява разпространението и развитие
на болести и отблъсква някои видове насекоми.
Panamin Fulvic Max® действа подхранващо и стимулира пълното развитие на културите, като
разкрива потенциала им спрямо условията.

СЪСТАВ
Калиев фулват

21 %

Фулвинови киселини

11 %

Хуминови киселини

7,5 %

Калиев оксид (K2O)

2,51 %

Калциев оксид (CaO)

15,15 %

Магнезиев оксид (MgO)

1,58 %

Силициев диоксид (SiO2)

14,00 %

Фосфорен пентоксид (P2O5)

0,01 %

Железен оксид (Fe2O3)

0,37 %
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Намалява употребата на NPK с повече от 30%
и увеличава производството с 30-50%.
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Плътност

1,39

pH стойност

7,5 – 8,8

Доза на
приложение

200 – 300 мл./дка
(1 – 2 третирания)
600 – 1000 мл./дка
почвено

Разфасовка

5 л./туба
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Подобрява усвояването на блокираните в почвата
микро- и макроелементи.

Стимулира развитието на корените и удължава растежа на
растенията, благоприятства развитието на микроорганизми.
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Увеличава катионният обмен, синтеза на протеини и
нуклеинови киселини, повишава ензимната активност.

Насърчава бързо възстановяване
реколтата след бедствия.
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