
1 ОТДЕЛЯНЕ И ЦИКЛИРАНЕ НА 
ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА:
Sunn Hemp агресивно извлича и циклира
хранителните вещества от дълбочина в почвения
профил като ги прави достъпни в кореновата зона на
следващите засети култури, подобрявайки добивите
и намалявайки оттока в чувствителни вододели.

НАМАЛЯВАНЕ ЕРОЗИЯТА НА 
ПОЧВАТА:
 
Обширни коренови системи на Sunn Hemp се
придържат към горния слой на почвата, създавайки
вътрешен щит против ерозия, докато растежът
минимизира ветровата и водната ерозия.
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3 СЪЗДАВАНЕ НА ИЗТОЧНИК 
НА АЗОТ:
Sunn Hemp като бобово растение произвежда
допълнителен азот N чрез превръщане на
атмосферния азот в хранителни вещества, които
растенията могат да използват.

4 ПРЕКЪСВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО 
УПЛЪТНЕНИЕ:
Дълбоката брадата коренова система на Sunn Hemp
пробива уплътнената почва, за да създаде порни
пространства като подобрява аерацията, движението на
водата и помага на почвените организми да се развиват.

ПОДДЪРЖАНЕ КОНТРОЛ НА 
ВРЕДИТЕЛИТЕ:
Sunn Hemp потиска плевелите през зимните месеци и
следователно може да намали популациите на нематоди. 
Sunn Hemp изчерпва популациите на нематоди
причинявайки преждевременно излюпване на яйца. 
Sunn Hemp осигурява контрол чрез елиминиране на
зимните едногодишни плевели, които осигуряват
убежище за популациите на нематоди. 
Sunn Hemp съдържа химикали, които естествено
фумигират рисковите почвени среди.

65 ОСИГУРЯВАНЕ КОНТРОЛ 
НА ПЛЕВЕЛИ:
Sunn Hemp създава конкуренция за всички
плевели като ги засенчва и им пречи да отнемат
ценна влага и хранителни вещества от новите
култури (потенциал за намаляване на
хербицидните нужди на декар).
Sunn Hemp отделя и алелохимикали.

7 ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 
ЕКСТРА ФУРАЖ:
Sunn Hemp има допълнителната полза от това, че е
„с двойна цел“, което означава, че осигурява както
ползите от почвената покривка, така и като ценен
източник на фураж за добитъка.

ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ОРГАНИЧЕН 
МАТЕРИАЛ:
Тъй като Sunn Hemp расте, умира и се
разгражда, добавя въглерод в почвата, като
захранва почвената хранителна мрежа,
подобрява естественото продълбочаване,
качеството на почвата и капацитета за
задържане на вода.
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Активно растящите Sunn Hemp корени увеличават
микоризните хифи, създават почвени агрегати,
които действат като мрежа, улавяща органични
вещества и почвени частици. Агрегатната
стабилност изгражда структурата на почвата,
което води до по-добро движение на хранителни
вещества, вода и кислород.
  

СЪЗДАВАНЕ НА 
ФИНАНСОВА СТОЙНОСТ:
Горепосочените предимства създават възможност за
по-добър потенциал за добив, по-ниски разходи за
влагане и в крайна сметка по-високи стойности за
почвата. Отличен старт за директна сеитба, Strip Till,
No-Till (Консервационно земеделие).
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Чрез преобразуване на слънчевата енергия в
нарастваща биомаса и възможността за
органични вещества, влагата в почвата се
увеличава. По този начин се намалява оттока,
изпарението и общата променливост от
екстремните атмосферни условия.

Sunn Hemp (Crotalaria Juncea) може да бъде включен във Вашата система

8 ДОБАВЯНЕ НА ХАБИТАТ ЗА 
ДИВАТА ПРИРОДА И УБЕЖИЩЕ 
ЗА ОПРАШИТЕЛИ:
Sunn Hemp създава среда от решаващо значение за
защитата и гнезденето на дивата природа. Освен това
биологичното разнообразие създадено от Sunn Hemp има
положително въздействие върху местните опрашители.

SUNN HEMP СЕМЕНА ЗА ВАШАТА ЦЕЛ

СЪХРАНЯВАНЕ НА 
ПОЧВЕНАТА ВЛАГА:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВЕНАТА 
СТРУКТУРА:


