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• Поголема конзистентност и
цврстина на плодовите.

• Ги спречува и корегира
можните недостатоци и
физиопатии на Калциум кај
сите видови култури.

• Го задржува квалитетот и го
зголемува можното време
за чување на плодовите.

CAOS XT според XT технологијата е 

формулација на калциум, 100% асимилабилен 

и биорасположив за културите. Ги спречува и 

корегира можните недостатоци на калциум и 

физиопатии во секоја култура. ХТ 

технологијата формира  структура во форма 

на стега која обезбедува соединување на 

калциум, бор и аминокиселини за правилно 

усвојување од страна на коренот и лисјата. 

Неорганско биоѓубриво базирано на калциум и бор со ХТ 
технологија. 

Цврстина и конзистентност 
која е потребна на растението.
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ПРОИЗВОД

XT технологијата и бор 
комплексиран со етаноламин и 
слободни аминокиселини 
предизвикуваат калциумот 
присутен во производот да се 
апсорбира и транспортира низ 
растението, дури и до горните 
делови, што не би било можно 
во случај на производ само со 
калциум. Со користење на CAOS 
XT, можете да добиете одличен 
развој на коренот, гранките, 
пупките, плодовите и воопшто 
секој вид на растителен орган. 
Исто така е особено погоден за 
почвена и фолијарна 
апликација.
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Калциум оксид (CaO) водорастворлив 

Калциум оксид (CaO) комплексиран со натриум 

лигносулфонат Бор (B) водорастворлив

Бор  (B) комплексиран со етаноламин 

Слободни аминокиселини

pH: 3-5
Дозирање

Фолијарно: 1 - 3  ml / L

Преку систем за наводнување

Зеленчук: 3 - 6 L/ha (нанесувајте континуирано 
на секои 7-14 дена од пред почетокот на 
цветањето па се до крајот на вегетацијата). 

Цитруси, овошки:  3 - 6 L/ha 
Направете најмалку 4 апликации. Во фаза на 
'ртење, пред цветање, во фаза на формирање 
на плодови и во фаза на развој на плодовите.
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