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горе: ICL Fertilizers Europe, завод в Германия; по средата вляво: производствена лаборатория 
на ICL, Испания; по средата вдясно: ICL Fertilizers Europe, завод в Нидерландия; долу: завод на ICL, 
Великобритания. 

ICL Fertilizers Europe

ICL Fertilizers Europe осигурява на европейските си клиенти централизирана 
и удобна доставка на богата гама от висококачествени торове за земеделие - 
различни класове и различни формулации, предлагани бързо и на достъпна 
цена.

За нашите клиенти ICL Fertilizers Europe е един от основните доставчици 
на фосфорни (P) и калиеви (K) торове. ICL Fertilizers Europe предлага 
висококачествени полисулфатни, калиеви, суперфосфатни, PK и NPK торове, 
както и формулации по заявка със или без съдържание на микроелементи.

Нашите продукти

Тор
Форму-
лации N  P  K S Mg Ca

Микрое-
лементи

Polysulphate • • • • •

ICL PotashpluS • • • • •

ICL PKpluS Други • • • • • •

Novaphos Други • • •

Калиев хлорид •

Суперфосфати  Други • • • •
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Отлично подхранване на растенията от ICL Fertilizers

Всеки продукт от висококачественото портфолио на FertilizerpluS на 
ICL Fertilizers притежава изключителни характеристики.

Използвайки силни базови компоненти като полисулфат, ние 
създаваме различни комбинации от хранителни вещества, които 
задоволяват прецизно хранителните нужди на културите за 
продължителен период от време.

Серията FertilizerpluS ви гарантира наличност на хранителни елементи 
през целия сезон, там където и точно когато вашите култури имат 
нужда от тях. Нашите продукти са доказано ефикасни и ефективни – с 
по-малка загуба на хранителни вещества, за приложение при полски 
култури, овощни градини и зеленчукови насаждения.

• Polysulphate
• ICL PotashpluS
• ICL PKpluS
• Novaphos
• PK+ Микроелементи

Изберете продукт от 

серията FertilizerpluS,

за да постигнете 

оптимален растеж на 

културите, висок добив и 

отлично качество.

4
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®

P CaMgK SN Гранулиран Polysulphate

Основни характеристики

• Комплексен тор: сяра, калий, 
магнезий и калций в сулфатна 
форма

• Естествено добит минерал 
(полихалит): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

• Напълно разтворим, като 
всички хранителни елементи са 
в една и съща гранула

• Универсален продукт: подходящ 
за всички видове култури и 
всички типове почви

• Удължено освобождаване 
на хранителните елементи, 
намален риск от загуба на 
сулфати чрез процеждане в 
почвата

• Ниско съдържание на 
хлориди, идеален за култури, 
чувствителни към хлориди

• Неутрално pH

• Много нисък индекс на соленост

• Осигурява по-високи добиви, 
по-добро качество и по-голяма 
печалба

• Изцяло естествен с ниски 
въглеродни емисии

Основна употреба

• За директно приложение 
при полски култури, овощни 
градини и зеленчукови 
насаждения

• Идеален за механично 
разпръскване, добро и 
равномерно разпределение из 
полето

• Може да се смесва с всички 
торове

Формулации

K2O Mg S CaO

14 6 19.2 17

ICL е първият и единствен производител 
в света на полихалит - минерал, който 
се добива във Великобритания и се 
предлага на пазара под търговското 
наименование Polysulphate®.

Висококачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers
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Основни характеристики

• Комплексен тор: сяра, калий, 
магнезий и калций в сулфатна 
форма

• Естествено добит минерал 
(полихалит): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

• Напълно разтворим, като 
всички хранителни елементи са 
в една и съща гранула

• Универсален продукт: подходящ 
за всички видове култури и 
всички типове почви

• Удължено освобождаване 
на хранителните елементи, 
намален риск от загуба на 
сулфати чрез процеждане в 
почвата

• Ниско съдържание на 
хлориди, идеален за култури, 
чувствителни към хлориди

• Неутрално pH

• Много нисък индекс на соленост

Стандартен Polysulphate

• Осигурява по-високи добиви, 
по-добро качество и по-голяма 
печалба

• Изцяло естествен с ниски 
въглеродни емисии

Основна употреба

• Като суровина за NPK-гранулати

• За директно приложение 
при полски култури, овощни 
градини и зеленчукови 
насаждения

Формулации

K2O Mg S CaO

13 5.6 18.6 16.5

P CaMgK SN

®

ICL е първият и единствен производител 
в света на полихалит - минерал, който 
се добива във Великобритания и се 
предлага на пазара под търговското 
наименование Polysulphate®.

Висококачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers
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Мини гранули Polysulphate 

Основни характеристики

• Комплексен тор: сяра, калий, 
магнезий и калций в сулфатна 
форма

• Естествено добит минерал 
(полихалит): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

• Напълно разтворим, като 
всички хранителни елементи са 
в една и съща гранула

• Универсален продукт: подходящ 
за всички видове култури и 
всички типове почви

• Удължено освобождаване 
на хранителните елементи, 
намален риск от загуба на 
сулфати чрез процеждане в 
почвата

• Ниско съдържание на 
хлориди, идеален за култури, 
чувствителни към хлориди

• Неутрално pH

• Много нисък индекс на соленост

• Осигурява по-високи добиви, 
по-добро качество и по-голяма 
печалба

• Изцяло естествен с ниски 
въглеродни емисии

Основна употреба

• За директно приложение 
при отглеждане на открито, в 
парници и оранжерии

• Оптимално решение за ръчно и 
механично разпръскване

• Подходящ за смесване с други 
торове със сходен размер

• Идеален за приложение в 
лехи, в парници и в редове с 
насаждения

Формулации

K2O MgO S CaO

14 6 19.2 17

P CaMgK SN

®

ICL е първият и единствен производител 
в света на полихалит - минерал, който 
се добива във Великобритания и се 
предлага на пазара под търговското 
наименование Polysulphate®.

Висококачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers
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P CaMgK SN Polysulphate премиум

Основни характеристики

• Комплексен тор: сяра, калий, 
магнезий и калций в сулфатна 
форма

• Естествено добит минерал 
(полихалит): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

• Напълно разтворим, като всички 
хранителни елементи са в една и 
съща гранула

• Универсален продукт: подходящ 
за всички видове култури и 
всички типове почви

• Удължено освобождаване на 
хранителните елементи, намален 
риск от загуба на сулфати чрез 
процеждане в почвата

• Ниско съдържание на хлориди - 
идеален за култури, чувствителни 
към хлориди, неутрално pH, 
много нисък индекс на соленост

• Осигурява по-високи добиви, 
по-добро качество и по-голяма 
печалба

• Еднообразни, здрави гранули от 
естествени хранителни елементи

• Гладката повърхност предпазва 
от абразия, влажност или 
увреждане

• Сферичната форма осигурява 
равномерно разпръскване

• Равномерно разпределение при 
площно разхвърляне 

• Смесва се лесно, атрактивен 
външен вид в смеси с други 
съставки на гранулирани торове

Основна употреба

• За директно приложение при 
полски култури, овощни градини 
и зеленчукови насаждения

• Идеален за механично 
разпръскване, добро и 
равномерно разнасяне из полето

• Може да се смесва с всички 
торове

Формулации

K2O MgO S CaO

13 5.6 18.2 16.4

ICL е първият и единствен производител 
в света на полихалит - минерал, който 
се добива във Великобритания и се 
предлага на пазара под търговското 
наименование Polysulphate®.

Висококачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers
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P CaMgK SN Гранулиран ICL PotashpluS

Основни характеристики

• Първокачествен гранулиран 
калиев тор, специална 
формулация – комбинация 
между калий (MOP - KCl) и 
Polysulphate

• Комплексен тор: в рамките 
на едно и също приложение 
осигурява жизненоважния 
калий, комбиниран със сяра, 
магнезий и калций

• Не е необходимо да избирате 
между калиев хлорид и калиев 
сулфат - 20% от калия в тора 
е в сулфатна форма, което 
намалява с 50% количеството 
хлорид (в сравнение с чист 
MOP)

• Напълно разтворим, като 
всички хранителни елементи са 
в една и съща гранула

• Универсален продукт, подходящ 
за всички типове почви 
и всички видове култури, 
включително култури с високи 
нужди от калий и сяра

• Удължено освобождаване 
на хранителните елементи, 
намален риск от загуба на 
сулфати чрез процеждане в 
почвата

• Осигурява по-високи добиви, 
по-добро качество и по-голяма 
печалба

Основна употреба

• За директно приложение 
при полски култури, овощни 
градини и зеленчукови 
насаждения 

• Идеален за механично 
разпръскване, добро и 
равномерно разнасяне из 
полето

• Може да се смесва с всички 
торове

Формулации

K2O MgO S CaO

37 2.8 9.2 8

ICL е първият и единствен производител 
в света на полихалит - минерал, който 
се добива във Великобритания и се 
предлага на пазара под търговското 
наименование Polysulphate®.

Висококачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers



Основни характеристики

• Първокласни гранулирани PK-
торове с технология Polysulphate

• Пет хранителни елемента в едно: 
фосфор, сяра, калий, магнезий, и 
калций в рамките на едно и също 
приложение

• Частично заменя калиевия 
хлорид в производствения 
процес и така се създават серия 
продукти ICL PKpluS с по-висока 
добавена стойност 

• Значителна част от калиевото 
съдържание е в сулфатна 
форма (20 – 35%), което дава 
възможност за гъвкава употреба 
при много култури 

• Напълно разтворим, като всички 
хранителни елементи са в една и 
съща гранула

• Универсален продукт, подходящ 
за всички видове култури и 
всички типове почви

• Удължено освобождаване на 
хранителните елементи, намален 
риск от загуба на сулфати чрез 
процеждане в почвата

• Осигурява по-високи добиви, 
по-добро качество и по-голяма 
печалба

Основна употреба

• За директно приложение при 
полски култури, овощни градини 
и зеленчукови насаждения

• Подходящ за смесване с азотни 
торове

Формулации

P2O5 K2O MgO S CaO
6 30 5 7 11
8 15 6 10 19
9 9 4 16 15

10 15 5 10 19
10 20 5 8 16
10 25 4 7 13
10 30 6 5 10
12 19 4 8 17
12 24 2 7 14
14 14 4 8 16
15 30 2 4 11
16 16 2 8 18
18 7 3 11 21
18 13 3 8 19
18 18 6 6 15
20 5 2 11 24
29 5 2 7 21
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N P K Mg S Ca

ICL е първият и единствен производител 
в света на полихалит - минерал, който 
се добива във Великобритания и се 
предлага на пазара под търговското 
наименование Polysulphate®.

Висококачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers

Гранулиран ICL PKpluS



Забележка: PK също се предлагат и като частично подкислени торове

1111

Основни характеристики

• Източник на фосфор за кисели 
почви

• По-продължително 
освобождаване на фосфор 
благодарение на частичното 
подкиселяване и по-малко 
загуби вследствие на 
процеждане и фиксиране, 
което води до по-ефективно 
усвояване на фосфора.

• Предлага се с различни степени 
на подкиселяване и различно 
фосфорно съдържание

• Ефективен източник на 
калций за повишаване на pH 
на почвата и подобряване 
на здравината на клетките в 
тъканите на растенията

• Предлага се в гранулирана 
форма

• Специално разработени 
формулации с допълнителен 
MgO или микроелементи

Novaphos 
Частично подкислен фосфат

Основна употреба

• За директно приложение 
при полски култури, овощни 
градини и зеленчукови 
насаждения

• Може да се смесва с други 
торове

• Специално разработен за 
кисели почви с ниско pH и/или 
тропични и субтропични почви

• Идеален за целогодишни 
култури (като пасища) като 
поддържащ фосфорен тор с 
допълнителни S и Ca

Формулации

P2O5 MgO S CaO

23 - 8 6
26 - 7 35
26 7 6 25
35 - 5 35
38 - 2 34
40 - 1 33

N PK Mg S Ca

Висококачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers



Основни характеристики

• Най-често използваният калиев 
тор в земеделието

• Идеален източник на калий за 
всички почви и култури, които 
не са чувствителни към хлориди

• Напълно разтворим, като 
всички хранителни елементи са 
в една и съща гранула

• Лесно и равномерно 
разпръскване на полето с 
всички съвременни механични 
тороразпръсквачки

• Осигурява по-високи добиви, 
по-добро качество и по-голяма 
печалба

Основна употреба 

• За директно приложение 
при полски култури, овощни 
градини и зеленчукови 
насаждения

• Може да се смесва с други 
торове

Формулации

K2O

60

1212

N P KMg S Ca Гранулиран калий
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Основни характеристики

• Тройният суперфосфат е богат 
източник на фосфор

• TSP се произвежда чрез 
смилане и подкиселяване на 
фосфатна скала

• Смилането увеличава 
реактивността на фосфатната 
скала, а подкиселяването с 
фосфорна киселина прави 
фосфата водоразтворим, което 
позволява на растенията да 
усвоят хранителните елементи

• Високата водоразтворимост 
на фосфора в TSP повишава 
ефективността на тора 

Гранулиран троен
суперфосфат (TSP)

Основна употреба 

• За директно приложение 
при полски култури, овощни 
градини и зеленчукови 
насаждения

• Може да се смесва с други 
торове

Формулации

P2O5 S CaO

45 1.8 24

N PK Mg S Ca
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Гранулиран единичен
суперфосфат (SSP)

Основни характеристики

• Единичният суперфосфат е 
фосфатен тор, произведен чрез 
смилане и подкиселяване на 
фосфатна скала

• Смилането увеличава 
реактивността на фосфатната 
скала, а подкиселяването с 
фосфорна киселина прави 
фосфата водоразтворим, което 
позволява на растенията да 
усвоят хранителните елементи

• Високата водоразтворимост 
на фосфора в SSP повишава 
ефективността на тора

• Поради използването на сярна 
киселина за производството му, 
SSP съдържа голямо количество 
разтворима сяра, което го прави 
идеален за почви със серен 
дефицит

• Допълнително може да бъде 
добавен 0,5% бор

Основна употреба

• За директно приложение при 
полски култури, овощни градини 
и зеленчукови насаждения

• Може да се смесва с други 
торове 

• Идеален за култури с високи 
нужди от сяра (S) като бобови 
растения (люцерна, детелина, 
соя) и кръстоцветни (канола, 
рапица)

• Идеален за пробивно засаждане 
със семена на бобови култури 
(като соя), изискващи големи 
количества фосфор и сяра

• Идеален за допълнително 
подхранване на полето: сярата 
подобрява продуктивността на 
бобовите растения и повишава 
фуражното им качество. 
В резултат се повишава 
съдържанието на азот в 
почвата.

Формулации

P2O5 S CaO B

18 11.3 30.6 -
18 11.3 30.6 0.5

N PKMg S Ca



Нашите 
хранителни 

елементи играят 
важна роля за 
вашия успех

КАЛИЙ

МАГНЕЗИЙ

СЯРА

КАЛЦИЙ

15

Гранулиран единичен
суперфосфат (SSP)

N

P

K

Mg

S

Ca

15

АЗОТ

ФОСФОР



Азотът (N) е значим компонент на 
нуклеиновите киселини като ДНК - 
генетичният материал, който позволява 
на растенията да растат и да се 
възпроизвеждат

Азотът (N) е компонент на АТФ - 
съединението за пренос на енергия, 
което позволява на клетките да 
използват енергията, освободена в 
метаболизма

Азотът (N) е жизненоважна част от 
живите клетки и компонент на протеини 
и ензими, важни за метаболитните 
процеси

Азотът (N) е основен компонент
на хлорофила - съединението, чрез 
което растенията използват слънчевата 
енергия при фотосинтеза

Азотът (N) стимулира растежа на 
корените и развитието на културите, 
както и приема на други хранителни 
елементи

16

Азотен дефицит при 
царевица

Симптоми на 
азотен дефицит

Общо пожълтяване 
на по-старите 
листа (долната част 
на растението). 
Останалата част от 
растението често е 
светлозелена.

Растежът 
обикновено спира.

Тъй като азотът 
се движи в 
растението, 
симптомите 
на дефицит се 
проявяват първо 
при по-ниските и 
по-старите листа.

АЗОТN

N

N

N

N

N
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Фосфорът (P) е важен компонент на АТФ 
– основното съединение за пренос на 
енергия, което позволява на клетките 
да използват енергията, освободена в 
метаболизма

Фосфорът (Р) има съществена роля във 
фотосинтезата

Фосфорът (Р) стимулира развитието на 
кореновата система

Фосфорът (P) подобрява формирането на 
цветовете и производството на семена и 
помага за развитието на по-еднородни и 
по-рано узряващи плодове.

Фосфорът (P) е много важен при 
деленето на клетките и развитието на 
нови тъкани 

Фосфорът (P) е важен компонент на 
ДНК - генетичният материал, който 
позволява на растенията да растат и да 
се възпроизвеждат

17

Симптоми на 
фосфорен дефицит

Малките листа 
придобиват 
червеникаво-
пурпурен оттенък; 
върховете на 
листата изглеждат 
изгорели, а по-
старите листа 
стават почти черни.

Забавен растеж и 
слаби корени.

Тъй като фосфорът 
се движи в 
растението, 
симптомите 
на дефицит се 
проявяват първо 
при по-ниските и 
по-старите листа.

Фосфорен дефицит 
при царевица

ФОСФОРP

P

P

P

P

P

P
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КАЛИЙ

Калиев дефицит при 
маруля

Калият (K) има съществено значение за 
образуването на захари и скорбяла

Калият (K) участва в придвижването на 
хранителните елементи в растението

Калият (K) способства за 
формирането на здрави 
коренови системи

Калият (K) повишава устойчивостта на 
болести и ниски температури

Калият (K) е известен като 
хранителният елемент на 
„качеството“

Калият (K) засилва 
жизнеспособността на 
растенията

Симптоми на 
калиев дефицит

По-старите листа 
изглеждат изгорени 
около краищата и/
или увехнали.

Развива се 
междужилкова 
хлороза 
(пожълтяване 
между листните 
жилки). 

Наблюдава се и 
увеличаване на 
чувствителността 
на растенията 
към засушаване, 
полягане и 
растителни 
патогени.

Тъй като калият 
се движи в 
растението, 
симптомите 
на дефицит се 
проявяват първо 
при по-ниските и 
по-старите листа.

18

K

K

K

K

K

K

K
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МАГНЕЗИЙ

Магнезиев дефицит 
при домати

Магнезият (Mg) участва в активирането 
на няколко ензимни системи

Магнезият (Mg) действа като 
преносител на фосфора в растенията 
и е много важен за фосфатния 
метаболизъм

Магнезият (Mg) е необходим за 
деленето на клетките и образуването 
на протеини

Магнезият (Mg) е важен за 
дишането на растенията

Магнезият (Mg) е най-важният 
компонент на хлорофила - пигментната 
молекула, отговорна за абсорбирането 
на слънчевата светлина при 
фотосинтезата

19

Симптоми на 
магнезиев 
дефицит

Растежът се забавя 
и листата стават 
бледо жълти 
(понякога само по 
външните краища), 
а впоследствие 
развиват 
междужилкова 
хлороза.

Листата от новия 
прираст може да 
са жълти с тъмни 
петна.

Тъй като магнезият 
се движи в 
растението, 
симптомите 
на дефицит се 
проявяват първо 
при по-ниските и 
по-старите листа.

Mg

Mg

Mg

Mg

Mg

Mg
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Серен дефицит при 
царевица

Симптоми на 
серен дефицит

Новите листа 
стават бледо 
жълти, по-
старите остават 
зелени. Жилките 
на листата са 
по-светли от 
заобикалящите ги 
области.

Растенията са 
малки и растежът 
им спира.

Тъй като сярата 
не се движи 
в растението, 
симптомите 
на дефицит се 
проявяват в по-
младите листа.

Сярата (S) играе важна роля във 
фотосинтезата

Сярата (S) подобрява устойчивостта на 
културите в зимни условия

Бобовите растения се нуждая от сяра 
(S) за ефективно азотно фиксиране

Сярата (S) е основен елемент при 
образуването на аминокиселини и при 
производството на протеини

Сярата (S) е особено важна за 
растенията с високо съдържание на 
масла

Сярата (S) активира редица ензими

СЯРА

20

S

S

S

S

S

S

S
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Калциев дефицит при 
грозде

Симптоми на 
калциев дефицит 

Новите листа 
са изкривени, 
накъдрени или 
с форма на кука. 
Израстващият връх 
може да загине.

Корените на 
растенията загиват 
и растежът на 
корените е бавен.

Причинява гниене 
на цветовете при 
доматите, изгаряне 
на връхчетата при 
зелето и кафява/
черна сърцевина 
при някои салати и 
при целината.

Тъй като калцият 
не се движи 
в растението, 
симптомите 
на дефицит се 
проявяват в по-
младите листа.

Калцият (Са) спомага за преобразуване 
на нитратния азот във форми, 
необходими за образуване на 
протеини

Калцият (Са) подобрява устойчивостта 
на болести

Калцият (Са) отговаря за деленето на 
растителните клетки и за укрепването 
на клетъчните стени

Калцият (Са) активира редица ензимни 
системи, регулиращи растежа на 
растенията

Калцият (Са) подобрява абсорбирането 
на други хранителните елементи от 
корените и тяхното придвижване в 
рамките на растението

КАЛЦИЙ

21

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca
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Ус
во

яв
ан

е

Отделяне /
десорбция
Адсорбция

Сулфатът се държи като нитрат 
в почвата. В растението азотът и 
сярата са важни градивни блокове 
на протеините. Серният дефицит ще 
намали значително ефективното 
използване на азот и ще ограничи 
синтезирането на протеини.

Сярата от почвения разтвор може 
да се усвои от растенията само 
под формата на сулфат (SO4

2-). 
Както и с достъпния за усвояване 
нитрат, тя може да се загуби чрез 
процеждане в почвата. Затова се 
препоръчва прилагане на серен тор 
през пролетта, така че растението 
да може да го поеме през този 
период на активен растеж. Същият 
принцип важи и за нитрата. Сярата, 
заедно с азота, е необходима за 
формирането на протеини и времето, 
необходимото за усвояването на 
двата елемента, е сходно.

Сяра в почвата
и в растението

Минерална 
сяра в почвата

Атмосферно 
отлагане на сяра

22
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О
ст

ат
ъ

ци
 о

т 
ку

лт
ур

ит
е

О
бо

рс
ки

 т
ор

/у
ри

на

Блокиране
Минерализация

Процеждане в 
почвата

Сулфат в 
почвен разтвор

Сяра в органичен 
материал

Сулфат в 
тор
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Диаграмата на Мълдър 

Хранителни взаимодействия
Повечето производители знаят значението на прилагането на точното 
количество макро- и микроелементи и има няколко начина да разберат дали 
на някое растение му липсва някой от елементите. Някои от тези недостатъци 
(или случайни излишъци) обаче не са причинени от липса на въпросния 
елемент, а по-скоро от лошо взаимодействие с други хранителни вещества, 
или в почвата, или в растението или и в двете.

Подобряване на добивите
През 1953 г. Д. Мълдър публикува „Les elements mineurs en culture 
fruitière“, едно от първите проучвания за взаимодействието на различните 
хранителни вещества. Проучването включва диаграма, която сега се 
използва често. 

С течение на годините други изследователи добавят други възможни 
синергии и антагонизми. Ясно е, че проучването на взаимодействията 
с хранителни вещества е от съществено значение за подобряване на 
добивите на културите.
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Общото съдържание на хранителни вещества в почвата е сбор от 
форми с различна степен на подвижност и достъпност, определени от 
взаимодействието между елементите. Диаграмата на Мълдър също така 
показва времената, когато трябва да се приложи листно лечение.

Така диаграмата на Мълдър ни показва, че:
Прекомерното приложение на азот N предизвиква инхибиране на мед Cu, 
бор В, калий К в почвата, което причинява намаляване на устойчивостта на 
културите към болести, падане или недостатъчен цъфтеж и плододаване.

Излишъкът от фосфор P силно инхибира асимилацията на цинк Zn, мед 
Cu и калий K Калциевото торене за неутрализиране на киселинността на 
почвата има благоприятна роля при асимилирането на няколко хранителни 
вещества, но инхибира асимилацията на калий K, манган Mn, цинк Zn и бор B.

Mn
Ca

CU

Mg

Mo

Zn
S

N

B

P

Fe

K

Ca

N

Mg

K

P

Изисква
Инхибира
Взаимно насърчаване (синергизъм) 
Взаимно отхвърляне (антагонизъм)
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Влияние на pH-то върху наличието на хранителни 
вещества в почвата
Земеделските производители често питат: „Какъв ефект има pH 
върху наличието на хранителни вещества в почвата?“ На този въпрос 
няма лесен отговор, тъй като ефектите на pH са сложни и варират 
в зависимост от хранителните вещества. Въпреки това, някои 
обобщения са полезни, за да имате предвид, когато вземате решения 
за управление на хранителните вещества.

pH-то на почвата
pH-то на почвата или почвената реакция е показател за почвена киселинност 
или алкалност и се измерва в pH единици. PH скалата преминава от 0 до 14 с 
pH 7 като неутрална точка. С увеличаването на количеството на водородните 
йони в почвата pH на почвата намалява и става по-кисела. От pH 7 до 0 
почвата е все по-кисела, а от pH 7 до 14 почвата е все по-алкална или основна.

Азот

Фосфор

Калий

Сяра

Калций

Магнезий

Желязо

Манган

Бор

Мед и цинк

Молибден

4.0 10
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

Средно 
кисела

Леко 
кисела

Много 
леко 

алкална
Леко 

алкална
Средно 
алкална

Много 
слабо 
кисела Силно алкалнаСилно кисела
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В таблицата по-долу ще ви помогнем да разберете по-добре вида 
торене за всяка област. 
За да се каже това перспективно, почвеното рН 6 има 10 пъти повече 
водородни йони от почвата с рН 7, а почвата с рН 5 има 100 пъти повече 
водородни йони от почвата с рН 7. Активността се увеличава с намаляването 
на стойността на pH.

Така pH на почвата играе важна роля за наличието на хранителни вещества. 
Запомнете pH фактора, когато планирате програми за управление на 
хранителни вещества. Пазете и историята на записите на pH на почвата. 
Почвите са склонни да се подкисляват с времето, особено когато се 
използват големи количества торове на базата NH4+ или има висока 
пропорция на зеленчуците в сеитбооборота.

В почва с киселинно рН винаги ще имаме проблеми с асимилацията на 
макроелементи (N, P, K, S, Ca, Mg) и молибден от почвата. Тези елементи 
могат да бъдат асимилирани само при алкално pH. В почва с алкално pH ще 
имаме проблеми с асимилацията от почвата на бор (В), манган (Mn), мед (Cu), 
цинк (Zn), калций (Са), азот (N) и фосфор (P).

Също така киселинното или алкално pH не гарантира наличието в 
почвата на хранителни вещества, които могат да бъдат асимилирани при 
съответното ниво на pH.
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Подвижност
в почвата

Подвижност
в растението

Усвоими форми
от растенията

Движение / Кореново 
поемане

N Подвижен 
(NO3

-)
Подвижен NO3

-, NH4
+ Свободно изтичане

P Неподвижен Подвижен H2PO4
-, HPO4

2- Дифузия

K Неподвижен Подвижен K+ Дифузия, Свободно изтичане

Ca Неподвижен Неподвижен Ca2+ Свободно изтичане, 
Кореново прихващане

Mg Неподвижен Подвижен Mg2+ Свободно изтичане, 
Кореново прихващане

S Подвижен Неподвижен SO4
2- Свободно изтичане

Fe Неподвижен Неподвижен Fe2+, Fe3+ Дифузия, Свободно изтичане

Mn Неподвижен Неподвижен Mn2+ Свободно изтичане, 
Кореново прихващане

Zn Неподвижен Сравнително 
подвижен

Zn2+ Дифузия, Свободно изтичане, 
Кореново прихващане

Cu Неподвижен Неподвижен Cu2+ Свободно изтичане

B Подвижен Неподвижен H3BO3 Свободно изтичане

Ni Неподвижен Подвижен Ni2+ Дифузия

Cl Подвижен Подвижен Cl- Свободно изтичане

Mo Неподвижен Неподвижен MoO4
2- Свободно изтичане

Подвижност, движение и усвояване на хранителни вещества
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Mn

Ca

Cu

Mg

Mo
Zn

S

N

B

P

Fe

K

Симптоми на недостиг на хранителни 
вещества, видими по листата
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Почти масова проява; 
Тъмнозелени или 
светлозелени на цвят 
растения

Тъмнозелени 
растения, много често 
се появява червеният 
или лилавият цвят

Светлозелени растения 
със светлозелени или 
жълти листа; без петна 
от некроза

Светлозелени 
растения; петна от 
некроза на листата; 
бледи, понякога 
изгорени, набръчкани 
или навити листа

Частична проява; 
хлороза със или без 
петна

Хлороза с промяна в 
цвета между жилките; 
листата понякога 
са червени или с 
некротични петна

Няма хлороза между 
жилките; ясно изразена 
хлороза и некроза, със 
стръмни ръбове между 
мъртва и жива тъкан

Няма хлороза между 
жилките; хлоротични 
участъци с изгаряния 
по краищата на листото; 
петна понякога по 
краищата на листото

Мъртъв връх на 
растежа (крайната 
пъпка) 

Младите листа на 
крайната пъпка, 
отначало имат формата 
на кука, по-късно 
стават кафяви и умират

Младите листа или 
крайни пъпки стават 
светлозелени в 
основата; листата се 
усукват и стават крехки, 
върхът на растежа 
умира; хлороза в 
младите листа

Засегнати млади или 
нови листа; локални 
симптоми

Засегнати листа в 
основата на растенията 
или стари листа

Ca

N

B

P

CI

Mg

K

Mo **

Неподвижни елементиПодвижни елементи

ДА ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕ

НЕ

Диагностично ръководство за идентифициране 
недостига на хранителни вещества

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ
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Обикновено върхът на 
растежа остава жив

Млади листа с хлороза между жилките

Млади светлозелени 
листа, обикновено без 
хлоротични петна или 
хлороза на ивици

Ясно разграничение 
между жилки и 
хлоротични области

Няма ясно 
разграничение 
между нервите и 
хлоротичните области; 
под формата на петна

Листата в средата на 
растението с хлороза 
между жилките; спрян 
растеж

Хлороза в младите 
листа; върховете 
изглеждат изсъхнали и в 
крайна сметка ще умрат

Хлороза без проява 
между жилките

Mn

S

Fe

Cu

* Първоначалните симптоми се появяват в средните листа, като младите и / или старите листа стават 
хлоротични в късните стадии на дефицит.

** Ако симптомите не отговарят на нито едно от описанията, вижте описанието отново или вижте текста 
за по-конкретно описание.

Забележка: Тъй като наскоро е добавен никел (Ni) като основно хранително вещество, недостатъците в този 
елемент все още не са добре дефинирани. Честите симптоми включват хлороза или хлороза между жилките на 
младите листа.

Zn *

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА

НЕ

НЕ

НЕ
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Налично Преобразуване 
оксиди

Желано

K2O 0.83 K

K 1.20 K2O

P2O5 0.44 P

P 2.29 P2O5

SO3 0.40 S

S 2.50 SO3

SO4 0.33 S

S 3.00 SO4

Mg 1.658 MgO

MgO 0.603 Mg

Ca 1.399 CaO

CaO 0.715 Ca

Na2O 0.742 Na

Na 1.348 Na2O

Na 2.70 NaCl

NaCl 0.37 Na

Na2O 2.00 NaCl

NaCl 0.50 Na2O

B 3.18 B2O3

B2O3 0.31 B

Zn 1.24 ZnO

ZnO 0.81 Zn

Налично Преобразуване 
оксиди

Желано

Калий

K2O 0.83 K

K 1.20 K2O

K2O 1.67 KCl

KCl 0.60 K2O

Полисулфат 0.14 K2O

K2O 7.14 Полисулфат

Полисулфат 0.12 K

K 8.62 Полисулфат

K2O 1.85 K2SO4

K2SO4 0.54 K2O

K2O 2.15 KNO3

MKP 0.34 K2O

K2O 2.94 MKP

Фосфор

P2O5 5.00 SSP

SSP 0.20 P2O5

P2O5 2.17 TSP

TSP 0.46 P2O5

P2O5 2.17 DAP

DAP 0.46 P2O5

P2O5 1.92 MAP

MAP 0.52 P2O5

P2O5 1.92 MKP

MKP 0.52 P2O5

Таблица с преобразуването на хранителните елементи
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Налично Преобразуване 
оксиди

Желано

Сяра

SO3 0.40 S

S 2.50 SO3

SO4 0.33 S

S 3.00 SO4

SO3 2.08 Полисулфат

Полисулфат 0.48 SO3

S 5.21 Полисулфат

Полисулфат 0.19 S

SO3 1.67 AS

AS 0.60 SO3

SO3 3.33 SSP

SSP 0.30 SO3

Азот

N 2.17 Urea

Urea 0.46 N

N 1.22 NH3

NH3 0.82 N

N 8.33 MAP

MAP 0.12 N

N 5.56 DAP

DAP 0.18 N

N 2.90 AN

AN 0.35 N

N 4.76 AS

AS 0.21 N

N 7.21 KNO3

KNO3 0.14 N

N 6.07 NaNO3

NaNO3 0.16 N

Налично Преобразуване 
оксиди 

Желано

Други

Полисулфат 0.06 MgO

MgO 16.67 Полисулфат

KNO3 0.47 K2O

Полисулфат 0.036 Mg

Mg 27.78 Полисулфат

Полисулфат 0.17 CaO

CaO 5.88 Полисулфат

Полисулфат 0.122 Ca

Ca 8.20 Полисулфат

Повърхностно преобразуване

kg/ha 0.892 lb/ac

lb/ac 1.121 kg/ha
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Нашата гама торове работи за вас 
ICL Fertilizers разработва продукти на базата на полисулфат за ефективно, 
рентабилно и надеждно хранене на растенията по целия свят.

www.polysulphate.com

www.iclfertilizers.com

http://www.polysulphate.com
http://www.iclfertilizers.com
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ICL Fertilizers Europe C.V.
1000 AH Amsterdam
The Netherlands
Tel: 00-31-20-5815100
www.iclfertilizers.com

George.Voicu@icl-group.com
Tel: 00-40-72-6193781 Висококачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers

http://www.iclfertilizers.com
mailto:George.Voicu@icl-group.com

