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Вашето поле

Почвени и листни 
анализи и препоръки
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Капацитет и история на 
нашата лаборатория 

ЛАБОРАТОРИЯТА НА 
ЯРА В ПОКЛИНГТЪН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Е С НАД 40 
ГОДИНИ ОПИТ 
 
2500 ОБРАБОТЕНИ ПРОБИ 
ДНЕВНО

ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ НАД 
50 СТРАНИ В СВЕТА, 
ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ 
НА ЛАБОРАТОРИЯТА 
В ПОКЛИНГТЪН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗА ДА 
ПОДОБРЯТ СВОЯ ДОБИВ 

Анализирайте и 
управлявайте успешно 
хранителните елементи 
във вашите култури. 
ВСЕКИ ЕДИН ЕЛЕМЕНТ Е 
ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ 
ЗА ПРАВИЛНОТО И ПЪЛНО 
РАЗВИТИЕ  НА ВСЯКО РАСТЕНИЕ. 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НЯМА 
ВТОРОСТЕПЕННИ ПО ВАЖНОСТ 
ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА.

ПРЕЦИЗНОТО И ПРАВИЛНО 
ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА Е ОТ 
ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛТАТ И 
АНАЛИЗ.

Измерете активите на които можете да 
повлияете- почвата и културите 

Ползи и предимства

Добрият вид на растенията понякога крие голям недостиг на основни 
хранителни вещества  или микроеленти

Определяне липсата на 
хранителни вещества

Точна препоръка за нужните 
хранителни вещества до жътва

Установяване на „скрит глад“

Анализ на 12 хранителни 
вещества
N, P, K, Mg, Ca, S, Mn, Cu, Fe, 
Zn, Mo, B

Постигане на максимален добив, чрез стимулиране на потенциала на растенията
Широкоспектърен анализ на 12 хранителни вещества- N, P, K, Mg, Ca, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo
Навременно диагностиране на проблема, за да се предотврати негативния ефект от потенциален недостиг на 
хранителни вещества 
Диагностика за наличие на т.нар. „Скрит глад“, макар и без видими симптоми
Разграничаване на “добрите” и “лошите” области във вашето поле 
Създаване на препоръка за прилагане на нужния тор

Първи етап от развитието Втори етап от развитието Трети етап от развитието Поради липсата на микроелемента 
бор, растението не развива 
слънчогледова пита

Широкоспектърен анализ на 20 показателя- P, K, Mg, pH, L.R., Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B, CEC, Organic Matter, 
Sand%, Silt%, Clay%, soil texture classification
Проверка на хранителните вещества в почвата ; Избягване на появата на дефицит на хранителни вещества
Подробен анализ на вашето поле -  тип, вид и структура на почвата-съдържанието на хранителни вещества
Можем да определим причините за наличието на различните зони  от вашето поле, които се отличават с по-ниско 
качество на реколтата
Точният анализ ви дава възможност да предвидите нуждата от хранителни вещества
Създаване на препоръка за прилагане на нужния тор

Листни проби 
Ползи и предимства от листните проби и анализ

Ползи и предимства от почвени проби и анализ

Почвени проби

Установяване на проблеми и дефицити 
в почвата

Ясна препоръка за компенсиране на 
установени  дефицити, преди сеитба

Точна препоръка за нужните 
хранителни вещества на културата

Анализ на над 20 показателя : 
P, K, Mg, pH, L.R., Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, 
Zn, Mo, B, CEC (капацитет на катионния 
обмен), Оrganic Matter (органична 
материя ; хумус), Sand% (пясък), 
Silt% (кал), Clay% (глина), soil texture 
classification (почвена текстура и вид)
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