
ДЕЙСТВИЕ
КЪНТЕНТ съдържа незаменимите и необходими за 
всички култури аминокиселини. Напълно разтворим във 
вода. Течна формулация на високо концентрирани 
аминокиселини. Има висока ефективност, бърз 
агрономически ефект и високо биохранително ниво. 
Изцяло с растителен произход, пълен с пептиди, 
полипептиди и аминокиселини. Благодарение на своя 
отличителен характер, повишава биохормоналната 
дейност и запасите на растенията, като задейства 
ензимни комплекси: нитрат-редуктаза, флуктуираща 
сигнална обмяна на захари, захароза и нишесте, 
различни хидролизи, йонен баланс, който е от ключово 
значение за преодоляване на стреса. КЪНТЕНТ се 
състои от аминокиселинен комплекс и белтъци, които 
действат като ко-фактори за развитието на растенията 
в най-нужните моменти като цъфтеж, завързване на 
плод и растеж на плодовете.

СЪСТАВ 
Свободни аминокиселини 12% w/w
Общ азот (N) 2,3%
(органичен азот 2,3% w/w) pH 5
Аминограма: Lys (7,5%), Glu (4,3%), Arg (1,6%), Gly 
(0,8%), Ala, Asp, Hys, Leu, Ile, Met, Phe, Pro, Ser, Tre, 
Tyr, Val. Аминокиселини, получени от ферментацията 
за растителни белтъчини.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Зеленчуци: През вегетационния период. Листно приложение 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение 300-
500 мл/дка. Овощни и лозови насаждения: Според особеностите на културата. При сливи, прилагайте 50-60 мл/
дка, за останалите овщни видове , листно приложение 150-200 мл/100 л вода. Капково приложение 300-500 мл/
дка. Полски култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ориз и др.): Според особеностите на 
културата. Листно приложение 100-200 мл/дка, с минимално количество 20 л/дка вода. Капково приложение 
(царевица) 300-500 мл/дка. Третиране на семена: 500-1000мл/тон семена. Декоративни растения/зелени площи: 
според метеорологичните условия. Листно приложение 200-300 мл/100 л вода. Капково приложение 300-500 мл/
дка. Етерично-маслени растения: През вегетационния период. Листно приложение 250-350 мл/100 л вода. Капково 
приложение 300-500 мл/дка. Горски плодове (ягоди, малини, къпини, боровинки, арония и др.): През вегетационния 
период. Листно приложение 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение 200-400 мл/дка.

КЪНТЕНТ повишава метаболитните процеси на 
производство на аминокиселини от азота, стимулира 
развитието на растението, като осигурява по-бърз 
синтез на собствените му протеини, благоприятства 
преодоляването на стресови ситуации, причинени от 
екологични въздействия като слана, асфикция на 
корените, продължителен период на суша, градушка 
и др. Третиране на семена: 500-1000 

мл/тон семена.


