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Цялостно портфолио от напълно
водоразтворими директни торове
Специалните торове от серията Nova са с ненадминато качество и висока
разтворимост. Те са подбрани и произведени за професионална употреба чрез
фертигация и листно приложение.
Торовете Nova могат да се смесват
с други директни или комплексни
водоразтворими торове като Agrolution
pHLow, Agrolution Special, Solinure GT,
Solinure FX, Fertiflow, Novacid и Nova NPK
торове.

Ползи

За безопасното отглеждане на зеленчуци и други земеделски култури са
необходими чисти торове без вредни
примеси. Някои специфични условия на
отглеждане изискват специфични препоръки за хранене, които могат лесно да
бъдат изпълнени с помощта на директните торове от серията Nova.

1

Богато портфолио от допълващи се директни торове.

2

Силно концентрирани разтворими торове.

3

Висока чистота.

4

Нисък индекс на съдържание на соли.

5

Постоянно качество.

№ на
артикул

Марка

Продукт

Формулация

2487

Nova Calcium

Калциев нитрат

15.5-0-0+26.5 CaO

2851

Nova PeaK

Монокалиев фосфат

0-52-34

2852

Nova MAP

Моноамониев фосфат

12-61-0

2853

Nova Ferti-K

Калиев хлорид (MOP)

0-0-61

2854

Nova Quick-Mg

Разтворим калий и
магнезий

0-0-15+13MgO

2855

Nova Mag-N

Магнезиев нитрат

11-0-0+15.4MgO

2856

Nova PeKacid

Разтворим PK-тор
(с фосфорна киселина)

0-60-20

2857

Nova Mag-S

Магнезиев сулфат

0-0-0+16MgO+32SO3

2858

Nova N-K

Калиев нитрат

13.5-0-46

2860

Nova SOP

Калиев сулфат (SOP)

0-0-50+46SO3

3

MKP - монокалиев фосфат,
най-концентрираният директен тор
с фосфор
Nova PeaK 0-52-34 - монокалиев фосфат, се произвежда от компанията ICL –
най-големият производител на MKP в световен мащаб.

Low
Na
Съдържание
52% ДИФОСФОРЕН
ПЕНТАОКСИД (P2O5)
водоразтворим
34% КАЛИЕВ ОКСИД (K2O),
водоразтворим
Препоръчителна доза
за разреждане в
работен разтвор
15 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се
с ICL SF или с вашия регионален представител!

Произведен чрез ексклузивна патентована технология, която гарантира
максимално качество, Nova PeaK е
продукт с висока чистота, бързо и
изцяло разтварящ се във вода. Той е
най-концентрираният директен тор,
съдържащ фосфор. С ниският си индекс
на съдържание на соли, Nova PeaK се
препоръчва за употреба при всякакви
култури и системи за торене: капково
напояване, хидропоника, пръскачки,
пивотни системи или листно пръскане.

Начин на употреба
Nova PeaK е един от най-използваните
директни торове, които се включват при
изготвянето на специфични препоръки за
хранене.
Високото съдържание на фосфор и калий
прави продукта много подходящ за
използване при хидропоника, тъй като
лесно задоволява нуждите на растенията
от тези хранителни вещества.
Препоръчва се при хидропоника.

Ползи

1

Nova PeaK не съдържа хлориди и примеси и има много нисък индекс на
съдържание на соли (съдържание на натрий: 150-300 ppm). Той е много
безопасен за листно приложение или напояване с пръскачки, без риск от
предизвикване на фитотоксичност или изгаряне на листата.

2

Nova PeaK използва буфериращ ефект, който стабилизира pH на
хранителните разтвори.

3

Без азот: Nova PeaK осигурява най-подходящото съотношение P:K през
етапите на вегетацията, при които се изискват по-ниски нива на азот:
вкореняване, цъфтеж, формиране на плодове или узряване и прибиране
на реколтата.

Идеалният
стартиращ тор

Ползи

1

Високо ефективен източник
на фосфор под формата на
фосфат (H2PO4-), който се
усвоява бързо от растението.

2

Подкислява почвения
разтвор и така подпомага
разтворимостта на фосфора
и микроелементите.

3

Разтваря се бързо и напълно.

4

Висока чистота, без остатъци
или замърсители.

Nova MAP 12-61-0 – моноамониев
фосфат, е идеален за употреба в
началната фаза на растеж на всички
култури, непосредствено преди или
веднага след засяване и засаждане.
Nova MAP е кристален прахообразен тор,
който не съдържа хлориди и натрий.
Повишава количеството на фосфор в
почвата, особено в карбонатни почви.
Nova MAP е подходящ при отглеждане
чрез фертигация на повечето култури,
във всички фази на техния растеж.
Особено ефективен в ранните фази
на развитие на растенията, когато
подпомага оптималното развитие на
кореновата система, както и по време на
цъфтежа и формирането на плодовете.

4

Съдържание
12% ОБЩ АЗОТ (N)
12% амониев азот (N-NH4),
водоразтворим
61% ДИФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5),
водоразтворим
Препоръчителна доза за
разреждане в работен разтвор
15 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се с ICL SF
или с вашия регионален представител!

Nova PeKacid - кристален фосфорен
тор, обогатен с калий
Nova PeKacid 0-60-20 е патентован водоразтворим PK-тор, произведен от ICL SF.
Nova PeKacid е подходящ както за отглеждане на открито, така и за безпочвено
отглеждане. Продуктът може да се използва успешно с твърда вода.
Nova PeKacid е кристален фосфорен тор,
който съчетава предимствата и ефективността на фосфорната киселина с лесната употреба на кристалните торове. Този
бял тор не съдържа натрий и хлориди и
е изцяло разтворим във вода при доза
от 670 г/литър (при 20° C).

Ползи

Поради своята висока киселинност помага да се поддържат чисти системите
за капково напояване.
Високата му киселинност също така позволява PeKacid да бъде смесван с калций
и магнезий в един и същи резервоар,
въпреки високото му съдържание на
фосфор.

1

Високо съдържание на фосфор и калий.

2

100% водоразтворим.

3

Висока разтворимост (670 г/литър вода при 20° C).

4

Силен подкисляващ ефект
(240 г PeKacid намаляват HCO3 с 61 г/л в 1000 литра вода).

5

Не съдържа хлориди и натрий.

6

Прахообразна форма, която го прави безопасен за употреба.
Не е категоризиран като опасен продукт!

7

PeKacid може да се смесва с калций и магнезий.

8

Двоен ефект: хранителните вещества са налични за усвояване под формата
на фосфатни йони (H2PO4) и, благодарение на подкисляващия си ефект,
PeKacid предотвратява блокирането на тези йони в зоната на торене.

9

Предотвратява запушването на тръбите и пръскачките.

10

Почиства системите за капково напояване.

Ефекти от употребата на PeKacid

Ниско pH

Антизапушващо
действие

Съдържание
0% АЗОТ (N)
60% ДИФОСФОРЕН
ПЕНТАОКСИД (P2O5),
водоразтворим
20% КАЛИЕВ ОКСИД (K2O),
водоразтворим
Препоръчителна доза
за разреждане в
работен разтвор
10-15 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се с
ICL SF или с вашия регионален представител!

НОВО
Приложението PeKacid
ви помага бързо да
коригирате рН на водата
до желаното ниво.
На-сигурният начин
да регулирате рН на
водата и да подобрите
ефективността на
използваните торове!
Свалете сега!

Подобрява приемането
на хранителните
вещества

Подходящ е за фертигация. Освен основната му цел – снабдяване на растенията
с хранителни вещества, този тор предотвратява запушването на системите за
капково напояване и регулира нивото на рН на хранителния разтвор и така
повишава ефективността на усвояване на хранителните елементи.

5

Potassium Nitrate (калиев нитрат) най-ефективният източник на калий.
Nova N-K 13,5-0-46 е тор с калиев нитрат от серията специални торове на ICL
Specialty Fertilizers. Продуктът е високоефективен източник на азот и калий и
се разтваря бързо във вода.

Съдържанието на N и K във формулацията на Nova N-K е изключително подходящо
за култури с високи хранителни нужди на калий. Nova N-K съдържа азот в нитратна
форма, който лесно се усвоява от растенията. Благодарение на синергичния ефект
между NО3 и K2O растенията могат лесно да абсорбират и двата елемента.

Начин на употреба
Съдържание
13.5% ОБЩ АЗОТ (N)
13.5% нитратен азот (N-NO3),
водоразтворим
46% КАЛИЕВ ОКСИД (K2O),
водоразтворим
Препоръчителна доза
за разреждане в
работен разтвор
10-15 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се
с ICL SF или с вашия регионален представител!

Nova N-K се препоръчва за използване с всякакви системи за фертигация, за всички култури,
които се отглеждат в почва, чрез хидропоника, в оранжерии или на открито.
Nova N-K е отличен продукт при чувствителни към соли култури, при твърда вода и дори
когато водата за напояване съдържа високи нива на калций (без утаяване).
Може да се използва при високи температури, особено при култури, отглеждани в субстрат в
оранжерии, когато използването на амониеви торове трябва да бъде сведено до минимум.
В хидропонните системи може да се смесва в един и същ резервоар с торове на основата на
калций.
Може да се използва във всички фази на растеж, особено от фаза „формиране на плодовете“
до фаза „прибиране на реколтата“.

Ползи

6

1

Nova N-K съдържа азот в нитратна форма, който се запазва в почвения
разтвор и е достъпен за непосредствено усвояване от растенията.

2

Nova N-K може да се използва при всякакви почви и среда на растеж.

3

Този продукт е подходящ за всички култури, но е особено подходящ за
чувствителни към соли култури.

4

Може да се използва с богати на калций води, без опасност от утаяване.

5

Nova N-K има най-високата разтворимост от всички калиеви торове.

6

В хидропонните системи азотът в нитратна форма не се „конкурира“ с
калция за абсорбиране от кореновата зона.

Calcium Nitrate – задължителния
тор при фертигация
Nova Calcium 15,5-0-0+26,5CaO е калциево-нитратен тор от ICL Specialty
Fertilizers. Това е най-незаменимият тор в хидропониката, защото се прилага
непрекъснато през целия цикъл на растеж на културите. Nova Calcium помага
за поддържане на оптимално ниво на калций в растението и предотвратява
или коригира евентуални дефицити.
Nova Calcium се разтваря бързо и лесно във вода. Продуктът съдържа главно
нитратен азот, който се усвоява веднага от растенията. Калцият е важен за
подобряване на качеството и срока на годност на крайната продукция. Nova Calcium
се препоръчва за всички култури и всякакви напоителни системи.

Начин на употреба
Калцият е хранителен елемент със слаба подвижност в растението и трябва да се подава
непрекъснато през целия период на растеж.
Nova Calcium се препоръчва за всички култури, особено за чувствителните към калциев
дефицит като плодовете и зеленчуците.
Може да се използва при всякакви фертигационни системи, като осигурява оптимален
растеж на културите и адекватно ниво на калций в растителните тъкани, което подобрява
качеството, транспортабилността и срока на годност на крайната продукция.
Препоръчва се при хидропоника.

Ползи

Съдържание
15.5% ОБЩ АЗОТ (N)
14.4% нитратен азот (N-NO3),
водоразтворим
1.1% амониев азот (N-NH4),
водоразтворим
26.5% КАЛЦИЕВ ОКСИД (CaO),
водоразтворим
Препоръчителна доза
за разреждане в
работен разтвор
30 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се
с ICL SF или с вашия регионален представител!

1

Nova Calcium осигурява лесно усвоим нитратен азот, който бързо се
абсорбира от растението.

2

Nova Calcium е важен източник на калций. Калцият е основен хранителен
елемент, който подпомага формиране на клетъчните стени в растението
и го прави по-здраво. Това помага за формирането на еднакви
висококачествени плодове с по-голяма трайност след прибиране на
реколтата.

3

Калцият помага за поддържане на структурата на почвата, като „измества“
натриевите соли. Това намалява риска от разрушаване на структурата на
почвата, особено когато напоителната вода е с високо съдържание на
соли.

4

Благодарение на своята гранулирана форма продуктът не се уплътнява по
време на съхранение.
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Калиев сулфат - високо съдържание
на калий и сяра
Nova SOP 0-0-50+43SО3 е калиев сулфат от серията специални торове на ICL.

Продуктът се препоръчва за употреба с всякакви фертигационни системи.

Съдържание
50% КАЛИЕВ ОКСИД (K2O),
водоразтворим
43% СЕРЕН ТРИОКСИД (SO3),
водоразтворим
Препоръчителна доза
за разреждане в
работен разтвор
7-10 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се
с ICL SF или с вашия регионален представител!

Nova SOP е идеалният тор за култури с
високи нужди от калий и сяра. Високите
нива на тези хранителни елементи
в тора удовлетворяват нуждите на
растението и предотвратяват възможни
дефицити. Nova SOP не съдържа азот,
което прави този продукт подходящ
за употреба, когато количеството азот
трябва да бъде намалено (например
във фазата на узряване на плодовете).
Ниското съдържание на соли прави
Nova SOP подходящ за различни типове
почви.

Начин на употреба
Nova SOP може да замени всеки калиев
тор на пазара. Nova SOP може да се
използва във всички фази на растеж,
когато растенията имат нужда от
допълнително калий. Подходящ е за
всички култури и особено за тези, които
са чувствителни към соли.
Избягвайте употребата на продукта с вода
с високо съдържание на калций!
Използвайте Nova SOP, когато прилагате
високи количества калциев нитрат и
трябва да бъде избегнат дисбаланс на
азота.

Ползи

1

Тор без съдържание на азот с висока концентрация на калий и сяра.

2

С много ниско съдържание на соли, Nova SOP е идеален продукт за
култури, отглеждани в засолени почви.

3

В алкални почви прилагането на Nova SOP намалява pH на почвата
около кореновата зона, улеснявайки по-доброто усвояване на фосфора и
микроелементите.

4

Nova SOP съдържа много фини частици (< 0.015 mm), които бързо се
разтварят в основни разтвори.

Увеличете нивата на хлорофил и
синтеза на аминокиселини
Nova Mag-S 0-0-0+9,6Mg+12,8S е магнезиево-сулфатен тор, които съдържа
напълно водоразтворими и чисти (без примеси) хранителни елементи, които
бързо се разтварят във вода.
Nova Mag-S е висококачествен продукт за
фертигация, който задоволява нуждите
на растението със своите хранителни
вещества. Съдържа важни хранителни
елементи за растежа на културите:
магнезият играе ключова роля във
фотосинтезата, а сярата е незаменим
елемент при синтеза на аминокиселини.
Съдържание
16% МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (MgO), водоразтворим
32% СЕРЕН ТРИОКСИД (SO3), водоразтворим
Препоръчителна доза за
разреждане в работен разтвор
15 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се с ICL SF или с вашия регионален
представител!
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Ползи

1

Високоефективен източник
на магнезий и сяра,
повишаващ хлорофилната
активност и синтеза на
аминокиселини.

2

Продуктът не съдържа азот,
което помага да се „настрои“
програмата за хранене,
така че тя да съответства на
нуждите на растенията от
магнезий и сяра.

3

Лесно и бързо разтворим.

Магнезиев нитрат - азот и магнезий
за непосредствено усвояване
Nova Mag-N 11-0-0+15,4MgO е напълно водоразтворим магнезиево-нитратен
тор, който съдържа чисти (без примеси) хранителни вещества, които се
разтварят много бързо във вода.
Съдържа важни хранителни елементи за растежа на културите: нитратен азот, който е
достъпен за непосредствено усвояване, и магнезий, който е важен за фотосинтезата.
Магнезият е един от хранителните елементи с висока подвижност в растението и
трябва да се прилага непрекъснато през цялата вегетация. Типичните симптоми на
магнезиев дефицит се появяват първо върху старите листа.
Магнезият, заедно с калция и сярата, е ключов компонент в храненето на растенията,
който може пряко да повлияе на растежа им и крайния добив.

Начин на употреба
Nova Mag-N се препоръчва във всички фази на растеж на култури, отглеждани както в
оранжерии, така и на открито.
В кисели почви (рН <5,8) прекомерните количества водород и алуминий могат да повлияят
на наличието на Mg и усвояването му от растенията. При високи стойности на рН (> 7,4),
прекомерните количества калций блокират усвояването на Mg от растения. В песъчливи
почви с нисък капацитет на катионния обмен магнезият лесно се процежда.
НЕ смесвайте продукта в един и същи резервоар с продукти на основата на фосфор!
Възможна е поява на утайка.

Съдържание
11 % ОБЩ АЗОТ (N)
11% нитратен азот (N-NO3),
водоразтворим,
15.4 % МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(MgO), водоразтворим
Препоръчителна доза
за разреждане в
работен разтвор
10-15 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се
с ICL SF или с вашия регионален представител!

Ползи

1

Високо ефективен източник на азот и магнезий, който повишава
хлорофилната активност.

2

Nova Mag-N съдържа нитратен азот, който е достъпен за непосредствено
усвояване от растението и се абсорбира бързо.

3

Благодарение на синергичното взаимодействие между нитратните и
магнезиеви йони Nova Mag-N осигурява най-ефективното усвояване на
магнезий от растенията.

4

Разтваря се бързо и изцяло.

9

Nova Ferti-K - торът с най-високо
съдържание на калий
Nova Ferti-К 0-0-61 е идеалният продукт за култури, толерантни към хлориди.
Този тор е едновременно с най-високото съдържание на калий и най-евтиния.
Nova Ferti-К е калиев тор, който не съдържа азот. Калият е хранителен елемент,
който трябва да бъде натрупан в много зеленчуци и плодове. Той подобрява цвета на
крайната продукция, сладостта и съдържанието на масла. Заедно с калия, хлоридът
играе важна роля за контролирането на общото осмотично налягане в растителните
клетки и участва пряко в регулирането на отварянето и затварянето на устицата на
листата.
Съдържание
0% АЗОТ (N)
0% ДИФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД
(P2O5)
61% КАЛИЕВ ОКСИД (K2O),
водоразтворим

Ползи

Препоръчителна доза за
разреждане в работен разтвор
7-10 кг / 100 литра вода
*за по-конкретни препоръки, моля свържете се с ICL SF
или с вашия регионален представител!

1

Калият регулира управлението
на водата и намалява появите на
стрес.

2

Калият участва в
транспортирането на захари и
пряко влияе върху добива.

3

Разтваря се и се усвоява
изключително бързо.

Nova Quick-Mg бързо усвояване, бърза реакция
Nova Quick-Mg 0-0-15+13MgO е изключително богат на калий и магнезий:
перфектен избор за култури с високи нужди от K и Mg като захарно цвекло,
домати, картофи, цитрусови плодове и много зеленчуци.
Високи нива на магнезий често са необходими в тропическите почви, където
дефицитът на магнезий е много често срещан. Благоприятните ефекти от Nova QuickMg са видими малко след приложението. Nova Quick-Mg има ниско съдържание
на натрий и се препоръчва като заместител на K-Mg торове, които внасят големи
количества натрий в почвата. Nova Quick-Mg е с бял цвят и с много високо ниво на
разтворимост - 680 г/литър вода (при 20° C).
Nova Quick-Mg е подходящ за фертигация.
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Таблица с химичен анализ и съдържание
Макс.
разтворимост EC (mS/cm
(г/л при 20° C)
в 1 г/л)

№ на
артикул

Марка

Продукт

Формулация

pH (1%)

2487

Nova Calcium

Калциев нитрат

15.5-0-0+26.5 CaO

5.65

1200*

1.19

2851

Nova PeaK

Монокалиев фосфат

0-52-34

4.6

230

0.7

2852

Nova MAP

Моноамониев фосфат

12-61-0

4.5

380

0.9

2853

Nova Ferti-K

Калиев хлорид (MOP)

0-0-61

7

330

2

2854

Nova Quick-Mg

Разтворим калий и магнезий

0-0-15+13MgO

6.7

680

0.9

2855

Nova Mag-N

Магнезиев нитрат

11-0-0+15.4MgO

4

1250

1,02

2856

Nova PeKacid

Разтворим PK-тор
(с фосфорна киселина)

0-60-20

2.2

670

1.3

2857

Nova Mag-S

Магнезиев сулфат

0-0-0+16MgO+32SO3

6.6

330

0.8

2858

Nova N-K

Калиев нитрат

13.5-0-46

9.21

320

1.36

2860

Nova SOP

Калиев сулфат (SOP)

0-0-50+46SO3

2.9

120*

1.65

* г/л при 25° С

Таблица за смесимост
Nova
N-K

Nova
SOP

Nova
PeaK

Nova
MAP

Nova
Calcium

Nova
Mag-S

Nova
Ferti-K

Nova
PeKacid

Nova
Quick-Mg

Nova
Mag-N

Nova
N-K
Nova
SOP
Nova
PeaK
Nova
MAP
Nova
Calcium
Nova
Mag-S
Nova
Ferti-K
Nova
PeKacid
Nova
Quick-Mg
Nova
Mag-N
Безопасно смесими
Внимание! Изисква се предварителен тест - смесимостта зависи от pH и качеството на водата
Да не се смесват!
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Какво ви носи качеството?
Добри добиви, торове, на които може да се разчита и безпроблемно управление
на селскостопанските процеси са от съществено значение за всеки фермер.
Специалните торове на ICL SF достигат до вас с гарантирано отлично качество,
което се контролира стриктно през целия производствен процес – от добиването
на суровините, през производството до доставката във вашата ферма. С
нашите първокласни торове можете да сте сигурни, че вашата схема за
хранене на културите покрива всички правила и изисквания на европейското
законодателство.

Осигуряване на качеството – от добива на суровини до полето

Суровини
Всичко започва с извличането
на различни суровини от
мините на ICL.

Контрол на
качеството

Поддържаме високи стандарти
за качество и правим
стрикни проверки.
Торове с контролирано
освобождаване

4 държави
Великобритания
Китай
Израел
Испания

форма/размер/твърдост на
гранулите
правилно освобождаване на
елементите
NPK и микроелементи
период на освобождаване
отделяне

10
завода
250.000

теста годишно

150

служители
Водоразтворими торове
по контрол
съдържание на хранителни
на качеството
вещества
текстура
разтворимост
цвят на разтвора

Безопасно
боравене

Експертни съвети

За да гарантираме, че
торовете ще достигнат до
вас във възможно
най-добро състояние.

Контролът на качеството
не приключва с
доставката на торовете.

Оптимално
опаковане и
транспортиране

Професионални
съвети на място

2.

Съхранение в
сухи и хладни
помещения

Оптимизирани
програми за
торене
Специални
препоръки
за хранене

Имат ли вашите купувачи допълнителни изисквания към вашата продукция?
Вашите регионални представители на ICL SF са винаги готови да ви помогнат
да направите най-добрия избор!

112019-MKT-EV

Сканирайте QR-кода, за да научите повече за нашата гаранция за качество.

ICL Specialty Fertilizers
P.O. Box 40, 4190 CA Geldermalsen, The Netherlands
Tel.: + 31 418 655 700; Fax.: +31 418 655 795
Email: info@icl-group.com
www.icl-sf.com

Смарт Агро България
София 1618, ул. Бяло поле 3
Офис център Комфорт, офис 13
Тел.: +359 2 992 55 18
Email: oﬃce@smartagro-bulgaria.com
www.smartagro-bulgaria.com

Продукти и услуги сертифицирани по ISO-9001,
ISO-140001 и OHSAS-18001

