
Прецизно контролирано освобождаване
• Бърз ефект след полагане на чим, при подсяване и при

старт на сезона
• Стимулира по-бързото и по-устойчиво кореново развитие
• Равномерно израстване на тревата без пикове,

благодарение на контролираното освобождаване

Deltachem - DeltaCote -16-25-10+2CaO

За добър, силен старт
Професионален избор при новоположен тревен чим, първоначално затревяване и стартиращо сезона наторяване. 
Благодарение на своето полимерно покритие, торта действа до 3 месеца и предпазва младата трев от изгаряне.  Със 
своята крива на бързо освобождаване на азот и високо съдържание на 100% водоразтворим фосфат, DeltaCote 
стимулира кореновия растеж и заздравява кореновата система.  Добавеният калций балансира почвената 
киселинност, намалява вероятността от мъх и стимулира силен, устойчив растеж на тревата.

Комбиниран тор с контролирано  освобождаване

2-3

Характеристики
Среден размер на гранулата: 2,9 mm

Цвят: слонова кост/кафяв

Продължителност на действие, спрямо средната почвена температура:

Около 
15°C

Около 
21°C

Около 
30°C

3-4 месеца 2-3 месеца 2 месеца

Спецификация на покритието
Покриващ материал: разтворим полимер 

Покриващ N от общ N: 65%

Анализ (oxide)

16% Nitrogen total (N)

5% Ammoniacal nitrogen
11% Ureic nitrogen

25% Phosphorus pentoxide (P2O5)

soluble in neutral ammonium citrate and water
24,9% Water soluble

10% Potassium oxide (K2O)

10,0% Water soluble

2% Calcium oxide (CaO)

10% Sulphur trioxide (SO3)

9,0% Water soluble

Chloride content (Cl) <1%

Приложение 
Препоръчано разпръскване: с тороразпръсквач. 
Препоръчителна дозировка: 35-40 г/м2
Период: При стартиране на сезона. Може да се използва при първоначално затревяване/зачимяване и подсяване.

Разпръсква се върху сух тревен килим. Напояването след това помага за по-бързия ефект. Не се препоръчва торене в сух период. 
Препоръчва се торене след извършени процедури по поддръжка (пр. аерация).

Съхранение
Съхранявайте в неотворена оригинална опаковка на сухо място, защитено от замръзване, топлина или пряка слънчева светлина. 
След отваряне се затваря плътно и се съхранява на сухо място. Внимание: Вредно при поглъщане. Не вдишвайте. Дръжте далеч от 
деца.
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