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ЗА НАС

ИКАР – история на технологичното развитие 

НИЕ СМЕ ИКАР / ИСТОРИЯ

  

Начало на 
сътрудничеството 
с британската 
лаборатория за 
научна и развойна 
дейност “Green 
Polimers“. 

Разширяване на 
продуктовата 
гама, съдържаща 
ефективни 
добавки.

Производственият 
капацитет на 
завода за торове 
на ИКАР е 
увеличен.

Търговската марка 
ИКАР получава 
световно признание. 
Създадени са 30 вида 
торове с различен 
състав, направени са 
опитни модели, които 
са сертифицирани и 
предоставени на 
нашите дистрибутори 
и крайни потребители.

Открит е център 
за научна и 
развойна дейност, 
както и 
лаборатория в 
завода.

           

ИКАР е съвременен производител на течни торове от световна класа. Технологиите на ИКАР - 
ефективни течни торове, уникални по своята формула, разработени от един от най-добрите екипи 
от агротехници, осигуряващи професионални технологични решения.

Нашите продукти са резултат от работата на специализирани европейски лаборатории и 
професионалистите на ИКАР. Течни торове на ИКАР - концентрирани разтвори от хранителни 
вещества, необходими за растенията.

Благодарение на своето ноу-хау, на продуктите и услугите, които предоставя, ИКАР помага на 
фермерите и партньорите да получават по-високи добиви и печалби, да пестят време и да опазват 
околната среда. Технологиите на ИКАР са представени в двадесет и една държави по света. 
Географският обхват на нашите продукти постоянно се разширява.

  

2013 2015 2016 2017 2018 20192014

Компанията развива 
международна мрежа 
от дистрибутори, 
извършва 
научноизследователска 
дейност и създава 
по-богат асортимент 
от продукти.

ИКАР лансира на пазара 
нови продукти и създава 
нова продуктова 
спецификация. Мрежата 
от дистрибутори 
продължава да се 
разширява и обхваща нови 
територии в Южна 
Америка, Европа, Близкия 
Изток и Северна Африка.

Торовете на ИКАР са уникални, тъй като при 
разработването на техните формули и състав са 
отчетени особеностите на климата, почвата и 
културите в териториите, където те се използ-
ват. Собственият център за научна и развойна 
дейност, лабораторията в завода и постоянните 
комуникации с дистрибуторите и фермерите 
дават възможност за незабавна реакция на проме-
ните на пазара и възникналите нужди.

В производството се използват само материали с 
премиум качество, което гарантира концентраци-
ята на торовете. Благодарение на използването 
само на висококачествени суровини се гарантира 
липсата на фитотоксичност за растенията. 
Стриктният качествен контрол и модерните 
производствени линии гарантират качеството на 
произведените продукти.

Международните дистрибутори на ИКАР са 
истински професионалисти в своята сфера. ИКАР 
внимателно подбира, обучава и осъществява 
сътрудничество само с надеждни дистрибутори и 
партньори за всички пазари.

В завода на ИКАР се прилагат енергоспестяващи 
и щадящи околната среда решения, с които се 
редуцират производствените разходи и се мини-
мизират вредните въздействия върху природата.
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CORRECT  Торове за корекция на елементи

PHYSIO Торове с физиологичен ефект

ASSIST Добавки, променящи физичните свойства

ADD VALUE   Торове, съдържащи елементи с висока добавена стойност  

INTENSE  Торове за контрол на растежа

ПРОДУКТИДИСТРИБУТОРИ
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Икар отделя специално внимание на работата с мрежата от дистрибутори. Партньорите на ИКАР трябва да 
имат определен опит в сектора на земеделието в техните държави. Основните изисквания на ИКАР към 
дистрибуторите са професионализъм, способност за усъвършенстване и мотивация за развитието на 
дългосрочни партньорства. Дистрибуторите на ИКАР отговарят за представянето на продукта и пазарното 
и териториалното му развитието.

Защо си струва да станете дистрибутор на ИКАР:
• ИКАР предлага качествен, ефективен и търсен продукт;
• Гъвкава и атрактивна маркетингова и ценова политика;
• Гарантирани консултации от професионални агрономи и продуктови технолози;
• Организираме научни семинари, обучения и презентации на продуктите за дистрибуторите;
• Осигуряваме възможност за споделяне на опит с дистрибуторите от други държави по време на срещите 
на дистрибуторите;
• Предоставяме управленско, административно и логистично съдействие за продуктите;
• Осигуряваме маркетингова подкрепа за продуктите: участие в изложения, рекламни материали, 
мърчандайзинг и др.

ИКАР прилага уникална и ясна класификация на продуктовите линии, което осигурява възможност за избор на 
ефективни продукти от следните класове продукти на ИКАР с много голяма точност:

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ ОПАКОВАНЕ ДИСТРИБУЦИЯ СЪДЕЙСТВИЕ
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Торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при 
определени обстоятелства или на определен етап от растежа.

CORRECT

IKAR NB 7-17 

За оптимизиране на физиологичните процеси в растенията - IKAR NB 7-17 – концентриран течен 
тор с бор, подходящ за допълнително наторяване на растения, нуждаещи се от по-голямо 
количество бор. Борът участва в различни физиологични процеси в растенията, оказва влияние 
върху растежа и развитието на корените, активността на ензимите, синтеза на протеини и 
въглехидрати, транспортирането на хранителните вещества от листата към корените, 
устойчивостта на растенията срещу заболявания. Борът в растенията е неподвижен и затова 
състоянието на растенията се определя също и от постоянния прием на този микроелемент. 
Липсата на бор показва дисбаланс между бора и калция - в алкални почви калцият възпрепятства 
абсорбцията на бор. Суша, недостатъчно количество влага, ниска температура, голямо 
количество валеж за кратък период от време – фактори, предизвикващи липса на бор.

CЪСТАВ

Азот (N-NH2) 70.0 г/л, 5.0 % w/w
Бор (B) 170.0 г/л, 12.0 % w/w

Плътност 1.415 г/мл

pH (1:10) H2О 8.2 - 8.7

ПРИЛОЖЕНИЯ

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури

10-50 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

CORRECT - торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при определени 
обстоятелства или на определен етап от растежа.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л



Торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при 
определени обстоятелства или на определен етап от растежа.

CORRECT

IKAR NB 7-17 

За оптимизиране на физиологичните процеси в растенията - IKAR NB 7-17 – концентриран течен 
тор с бор, подходящ за допълнително наторяване на растения, нуждаещи се от по-голямо 
количество бор. Борът участва в различни физиологични процеси в растенията, оказва влияние 
върху растежа и развитието на корените, активността на ензимите, синтеза на протеини и 
въглехидрати, транспортирането на хранителните вещества от листата към корените, 
устойчивостта на растенията срещу заболявания. Борът в растенията е неподвижен и затова 
състоянието на растенията се определя също и от постоянния прием на този микроелемент. 
Липсата на бор показва дисбаланс между бора и калция - в алкални почви калцият възпрепятства 
абсорбцията на бор. Суша, недостатъчно количество влага, ниска температура, голямо 
количество валеж за кратък период от време – фактори, предизвикващи липса на бор.

CЪСТАВ

Азот (N-NH2) 70.0 г/л, 5.0 % w/w
Бор (B) 170.0 г/л, 12.0 % w/w

Плътност 1.415 г/мл

pH (1:10) H2О 8.2 - 8.7

ПРИЛОЖЕНИЯ

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури

10-50 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

CORRECT - торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при определени 
обстоятелства или на определен етап от растежа.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л



Течен концентриран тор на основата на бор-молибден (B-Mo). Борът стимулира образуването на  
размножителните органи на растенията, растежа на семената и плодовете. Борът е необходим 
за усвояването на калий, ускорява транспортирането на захари, развитието на кореновата 
система, увеличава устойчивостта срещу  гъбични заболявания и засушаване. Борът съдейства 
за по-доброто усвояване на калций и за баланса на калий (K) в растенията. Молибденът е важен 
микроелемент за много земеделски растения. Молибденът, чрез стимулиране на синтеза на 
хлорофил, ускорява фотосинтезата и увеличаването на скорбялата, ускорява редукцията на 
нитратите и синтеза на протеин, увеличава качеството на протеините. Молибденът влияе 
положително на растежа на подправки и акумулиращи растения. За нормалното развитие на 
бобовите растения са необходими по-големи количества молибден, отколкото при другите 
растения. В корените на бобовите растения азотфиксиращите бактерии използват молибден за 
процеса на фиксиране на азота от въздуха. Поради това, наторяването с молибден подобрява 
процеса на фиксиране на азота в корените на такива растения. Борът в растенията е 
неподвижен и затова състоянието на растенията се определя също и от постоянния прием на 
този микроелемент. Липсата на бор показва дисбаланс между бора и калция - в алкални почви 
калцият възпрепятства абсорбцията на бор. Суша, недостатъчно количество влага, ниска 
температура, голямо количество валеж за кратък период от време – фактори, предизвикващи 
липса на бор. Борът и молибденът са необходими за растенията по време на пълната вегетация, 
те не могат да бъдат заменени с други елементи.

Органичен течен тор с микроелемент молибден – иновативен, съвременен и много ефективен 
комплекс със съдържание на молибден.  Молибденът (Mo) е много важен микроелемент за процеса 
на азотната фиксация. Чрез стимулиране на синтеза на хлорофил, ускорява фотосинтезата и  
увеличава съдържанието на скорбяла и количеството протеин. Молибденът е важен 
микроелемент за много земеделски растения. Молибденът влияе положително на растежа на 
подправки и акумулиращи растения. За нормалното развитие на бобовите растения са 
необходими по-големи количества молибден, отколкото при другите растения. В корените на 
бобовите растения азотфиксиращите бактерии използват молибден за процеса на фиксиране на 
азота от въздуха. Поради това, наторяването с молибден увеличава усвояването на азот в 
корените на бобовите растения.  Липсата на този елемент е осезаема в киселинни и песъчливи 
почви. Ниските температури и използването на азотни торове в големи дози може да доведе до 
появата на дефицит на молибден. Това е особено осезаемо при култури с интензивен растеж 
като например зимната пшеница.  

ПРИЛОЖЕНИЯ

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури

10-50 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

Технически култури 250-500 мл/100 л вода

IKAR Mo 300

CЪСТАВ

pH (1:10) H2O
Молибден(Mo) 300.0 г/л, 18.8% w/w
Плътност 1.6 г/мл

4.2 - 4.7

IKAR NB 7-17+0,7 Mo

CЪСТАВ

Бор (B) 170.0 г/л, 12.0 % w/w
Азот (N) 70.0 г/л, 5.0 % w/w

Молибден(Mo) 7.0 г/л, 0.5 % w/w

Плътност 1.415 г/мл

pH (1:10) H2O 8.3 - 8.5

CORRECT - торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при определени 
обстоятелства или на определен етап от растежа.

CORRECT - торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при определени 
обстоятелства или на определен етап от растежа.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

5-10 мл/дка

30-50 мл/100 л вода

30-50 мл/100 л вода

5-10 мл/дка

Маслодайни култури 5-10 мл/дка

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л



Течен концентриран тор на основата на бор-молибден (B-Mo). Борът стимулира образуването на  
размножителните органи на растенията, растежа на семената и плодовете. Борът е необходим 
за усвояването на калий, ускорява транспортирането на захари, развитието на кореновата 
система, увеличава устойчивостта срещу  гъбични заболявания и засушаване. Борът съдейства 
за по-доброто усвояване на калций и за баланса на калий (K) в растенията. Молибденът е важен 
микроелемент за много земеделски растения. Молибденът, чрез стимулиране на синтеза на 
хлорофил, ускорява фотосинтезата и увеличаването на скорбялата, ускорява редукцията на 
нитратите и синтеза на протеин, увеличава качеството на протеините. Молибденът влияе 
положително на растежа на подправки и акумулиращи растения. За нормалното развитие на 
бобовите растения са необходими по-големи количества молибден, отколкото при другите 
растения. В корените на бобовите растения азотфиксиращите бактерии използват молибден за 
процеса на фиксиране на азота от въздуха. Поради това, наторяването с молибден подобрява 
процеса на фиксиране на азота в корените на такива растения. Борът в растенията е 
неподвижен и затова състоянието на растенията се определя също и от постоянния прием на 
този микроелемент. Липсата на бор показва дисбаланс между бора и калция - в алкални почви 
калцият възпрепятства абсорбцията на бор. Суша, недостатъчно количество влага, ниска 
температура, голямо количество валеж за кратък период от време – фактори, предизвикващи 
липса на бор. Борът и молибденът са необходими за растенията по време на пълната вегетация, 
те не могат да бъдат заменени с други елементи.

Органичен течен тор с микроелемент молибден – иновативен, съвременен и много ефективен 
комплекс със съдържание на молибден.  Молибденът (Mo) е много важен микроелемент за процеса 
на азотната фиксация. Чрез стимулиране на синтеза на хлорофил, ускорява фотосинтезата и  
увеличава съдържанието на скорбяла и количеството протеин. Молибденът е важен 
микроелемент за много земеделски растения. Молибденът влияе положително на растежа на 
подправки и акумулиращи растения. За нормалното развитие на бобовите растения са 
необходими по-големи количества молибден, отколкото при другите растения. В корените на 
бобовите растения азотфиксиращите бактерии използват молибден за процеса на фиксиране на 
азота от въздуха. Поради това, наторяването с молибден увеличава усвояването на азот в 
корените на бобовите растения.  Липсата на този елемент е осезаема в киселинни и песъчливи 
почви. Ниските температури и използването на азотни торове в големи дози може да доведе до 
появата на дефицит на молибден. Това е особено осезаемо при култури с интензивен растеж 
като например зимната пшеница.  

ПРИЛОЖЕНИЯ

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури

10-50 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

Технически култури 250-500 мл/100 л вода

IKAR Mo 300

CЪСТАВ

pH (1:10) H2O
Молибден(Mo) 300.0 г/л, 18.8% w/w
Плътност 1.6 г/мл

4.2 - 4.7

IKAR NB 7-17+0,7 Mo

CЪСТАВ

Бор (B) 170.0 г/л, 12.0 % w/w
Азот (N) 70.0 г/л, 5.0 % w/w

Молибден(Mo) 7.0 г/л, 0.5 % w/w

Плътност 1.415 г/мл

pH (1:10) H2O 8.3 - 8.5

CORRECT - торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при определени 
обстоятелства или на определен етап от растежа.

CORRECT - торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при определени 
обстоятелства или на определен етап от растежа.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

5-10 мл/дка

30-50 мл/100 л вода

30-50 мл/100 л вода

5-10 мл/дка

Маслодайни култури 5-10 мл/дка

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л



IKAR Fosto 

CЪСТАВ

Фосфор (P2O5) 380.0 г/л, 25.5 % w/w

 
Азот (N) 95.0 г/л, 6.5 % w/w

 
19.5 г/л, 1.35 % w/wМагнезий (Mg)

Манган (Mn) 13.0 г/л, 0.9 % w/w
Цинк (Zn) 7.0 г/л, 0.5 % w/w
Бор (B) 2.8 г/л, 0.2 % w/w

Плътност 1.45 - 1.5 г/мл

pH (1:10) Н2О 1.5 - 2.5

ADD VALUE

Торове, съдържащи елементи с висока добавена стойност – вещества с висока биоактивност, 
които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 

ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

Течен концентриран фосфорен (P) тор за стимулиране на физиологичните процеси по време на 
ранната фаза на развитие на растенията. Тъй като фосфорът е необходим на растенията през 
целия вегетативен период и особено в началото на растежа, когато растенията усвояват и 
акумулират по-големи количества фосфор. Фосфорът стимулира развитието на кореновата 
система, образуването на плодоносните части, увеличава ефективните добиви. Другите 
вещества, включени в състава на тора, съдействат за по-доброто усвояване на фосфора или са 
необходими за усилване на ефектите на фосфора. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

IKAR Formula Power* 93.0 г/л, 6.3 % w/w



IKAR Fosto 

CЪСТАВ

Фосфор (P2O5) 380.0 г/л, 25.5 % w/w

 
Азот (N) 95.0 г/л, 6.5 % w/w

 
19.5 г/л, 1.35 % w/wМагнезий (Mg)

Манган (Mn) 13.0 г/л, 0.9 % w/w
Цинк (Zn) 7.0 г/л, 0.5 % w/w
Бор (B) 2.8 г/л, 0.2 % w/w

Плътност 1.45 - 1.5 г/мл

pH (1:10) Н2О 1.5 - 2.5

ADD VALUE

Торове, съдържащи елементи с висока добавена стойност – вещества с висока биоактивност, 
които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 

ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

Течен концентриран фосфорен (P) тор за стимулиране на физиологичните процеси по време на 
ранната фаза на развитие на растенията. Тъй като фосфорът е необходим на растенията през 
целия вегетативен период и особено в началото на растежа, когато растенията усвояват и 
акумулират по-големи количества фосфор. Фосфорът стимулира развитието на кореновата 
система, образуването на плодоносните части, увеличава ефективните добиви. Другите 
вещества, включени в състава на тора, съдействат за по-доброто усвояване на фосфора или са 
необходими за усилване на ефектите на фосфора. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

IKAR Formula Power* 93.0 г/л, 6.3 % w/w



ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-150 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-150 мл/дка

Маслодайни култури 50-150 мл/дка

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

IKAR Kalisi

IKAR Formula Power*

pH (1:10) Н2О 

Фосфор (P2О5) 130.0 г/л, 9.0 % w/w
Калий (К2O) 290.0 г/л, 20.0 % w/w
Силиций (Si) 58.0 г/л, 4.0 % w/w
Водоразтворим силиций (Si) 20.0 г/л, 1.4 % w/w

4.0 г/л, 0.3 % w/w
IKAR Formula Power** 1.4 г/л, 0.1 % w/w

Плътност 1.45-1.5 г/мл

12.0 - 12.5 

IKAR Kalisto

pH (1:10) Н2О

Калий (K2О) 500.0 г/л, 34.0 % w/w
IKAR Formula Power* 1.5 г/л, 0.1 % w/w

Плътност 1.5 г/мл

11.0 - 12.0

Калиев тор, обогатен с фосфор и силиций. Калият поддържа флуидния баланс в растенията, 
стимулира синтеза на протеини и захари, акумулирането на сухи вещества, активира процесите 
на растеж, увеличава реколтата и подобрява качеството. 
Фосфорът стимулира метаболизма на хранителните вещества и енергията,  активира 
формирането на нови корени и проникването им в почвата, стимулира процеса на опрашване, 
зърнообразуване и узряване. Силицият повишава устойчивостта на растенията срещу стресови 
фактори, заболявания и вредители. Торът съдържа хранителни вещества, чиито комплексен 
ефект повишава виталността на растенията, акумулирането на по-голямо количество сухи 
вещества, листната площ, активизира процеса на фотосинтеза, оптимизира активността на 
кореновата система. Вследствие на въздействието на тора се увеличава механичната якост на 
тъканите на растенията, устойчивостта на заболявания, листни въшки и други вредители. 
Освен това се подобрява и толерантността на растенията към повишена концентрация на соли. 
Благодарение на правилния баланс на течности и акумулирането на по-големи количества захари, 
растенията презимуват по-лесно и стават по-устойчиви на засушаване и ниски температури.

Калиев тор, обогатен с IKAR Formula Power*. K е необходим за стимулиране на интензивното 
подхранване на корените, за образуването на нови кълнове и за активиране на метаболизма на 
хранителните вещества в растителните сокове след нарушаване на растежа на растенията. K 
съдейства за подобряването на осмотичното клетъчно налягане и водния баланс, за по-доброто 
задържане на влага от растенията, по-голямата устойчивост на засушаване, на високи и ниски 
температури. K потиска разпространението на много заболявания и редуцира щетите от 
вредители. Периодът на прилагане на К през вегетационната фаза много често съвпада с 
екстремни условия на растежа – високи температури, периоди на засушаване.  При такива 
условия всички физиологични процеси се забавят, което води до скъсяване на периода за 
вегетация и намаляване на добивите. За редуциране на стреса на растенията като модулатор 
на стреса се използва IKAR Formula Power*, с цел предотвратяване на ускореното стареене на 
клетките и възпрепятстване на значителното забавяне на развитието на растенията. След 
неблагоприятен период растенията се възстановяват бързо, с което се предотвратява 
редуцирането на добивите. 



ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-150 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-150 мл/дка

Маслодайни култури 50-150 мл/дка

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

IKAR Kalisi

IKAR Formula Power*

pH (1:10) Н2О 

Фосфор (P2О5) 130.0 г/л, 9.0 % w/w
Калий (К2O) 290.0 г/л, 20.0 % w/w
Силиций (Si) 58.0 г/л, 4.0 % w/w
Водоразтворим силиций (Si) 20.0 г/л, 1.4 % w/w

4.0 г/л, 0.3 % w/w
IKAR Formula Power** 1.4 г/л, 0.1 % w/w

Плътност 1.45-1.5 г/мл

12.0 - 12.5 

IKAR Kalisto

pH (1:10) Н2О

Калий (K2О) 500.0 г/л, 34.0 % w/w
IKAR Formula Power* 1.5 г/л, 0.1 % w/w

Плътност 1.5 г/мл

11.0 - 12.0

Калиев тор, обогатен с фосфор и силиций. Калият поддържа флуидния баланс в растенията, 
стимулира синтеза на протеини и захари, акумулирането на сухи вещества, активира процесите 
на растеж, увеличава реколтата и подобрява качеството. 
Фосфорът стимулира метаболизма на хранителните вещества и енергията,  активира 
формирането на нови корени и проникването им в почвата, стимулира процеса на опрашване, 
зърнообразуване и узряване. Силицият повишава устойчивостта на растенията срещу стресови 
фактори, заболявания и вредители. Торът съдържа хранителни вещества, чиито комплексен 
ефект повишава виталността на растенията, акумулирането на по-голямо количество сухи 
вещества, листната площ, активизира процеса на фотосинтеза, оптимизира активността на 
кореновата система. Вследствие на въздействието на тора се увеличава механичната якост на 
тъканите на растенията, устойчивостта на заболявания, листни въшки и други вредители. 
Освен това се подобрява и толерантността на растенията към повишена концентрация на соли. 
Благодарение на правилния баланс на течности и акумулирането на по-големи количества захари, 
растенията презимуват по-лесно и стават по-устойчиви на засушаване и ниски температури.

Калиев тор, обогатен с IKAR Formula Power*. K е необходим за стимулиране на интензивното 
подхранване на корените, за образуването на нови кълнове и за активиране на метаболизма на 
хранителните вещества в растителните сокове след нарушаване на растежа на растенията. K 
съдейства за подобряването на осмотичното клетъчно налягане и водния баланс, за по-доброто 
задържане на влага от растенията, по-голямата устойчивост на засушаване, на високи и ниски 
температури. K потиска разпространението на много заболявания и редуцира щетите от 
вредители. Периодът на прилагане на К през вегетационната фаза много често съвпада с 
екстремни условия на растежа – високи температури, периоди на засушаване.  При такива 
условия всички физиологични процеси се забавят, което води до скъсяване на периода за 
вегетация и намаляване на добивите. За редуциране на стреса на растенията като модулатор 
на стреса се използва IKAR Formula Power*, с цел предотвратяване на ускореното стареене на 
клетките и възпрепятстване на значителното забавяне на развитието на растенията. След 
неблагоприятен период растенията се възстановяват бързо, с което се предотвратява 
редуцирането на добивите. 



IKAR Zinto

pH (1:10) H2O

Цинк (Zn) 200.0 г/л, 13.0 % w/w

Нитратен азот (N-NO3) 100.0 г/л, 6.6 % w/w

Мед (Cu) 2.0 г/л, 0.13 % w/w

Манган (Mn) 20.0 г/л, 1.35 % w/w

Плътност 1.54 - 1.6 г/мл

1.0 - 2.0

IKAR Enzo

pH (1:10) H2O

Манган (Mn) 200.0 г/л, 13.0 % w/w

Нитратен азот (N-NO3) 115.0 г/л, 7.4 % w/w 

Цинк (Zn) 12.5 г/л, 0.8 % w/w

IKAR Formula Power* 5.0 г/л, 0.33 % w/w

Плътност 1.56 г/мл

2.5

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

За стимулиране на физиологичните процеси по време на ранната фаза на развитие на растенията 
и на усвояването на фосфор – течен концентриран тор IKAR Zinto с цинк. Цинкът (Zn) е необходим 
на растенията през целия вегетативен период и особено в началото на растежа, когато 
растенията усвояват и акумулират най-големи количества от него. Цинкът стимулира 
развитието на  кореновата система, образуването на плодоносните части, увеличава 
ефективните добиви. Цинкът е важен за синтеза на хлорофила, въглехидратите, ауксините, 
скорбялата и е отговорен за образуването на пигментите и външните кутикули на листата. 
Другите вещества, съдържащи се в състава на тора, съдействат за по-доброто усвояване  на 
цинка или, ако е необходимо, за подсилване на действието на цинка. Цинкът като елемент се 
отличава със слаба мобилност в растенията, както и в почвата. Усвояването на цинка се 
усложнява при високи стойности на  pH ( pH > 7,5 ) в почвата. При липса на цинк растенията се 
развиват слабо, зърнените култури се накланят, царевичните растения формират по-малко маса, 
добивите са малки. Цинкът е необходим за всички растения, но особено за зимната  пшеница, 
малцовия  ечемик, граха, боба, соята, царевицата, ръжта и люцерната, които са 
най-чувствителни към липсата на цинк. Цинкът стимулира: покълването, усвояването на фосфор, 
развитието на кореновата система, формирането на размножителни органи, интензитета на 
цъфтежа, образуването на пъпки.  Цинкът е необходим на растенията през целия вегетационен 
период, особено в ранните фази на развитие,  и не може да бъде заменен от други елементи.

Тор, съдържащ манган, обогатен с IKAR Formula Power* и цинк. Манганът е компонент на много 
ензими и участва в реакции на окисление и редукция, фотосинтеза, в процесите на обмен на 
въглеводород и азот. Манганът стимулира развитието на кореновата система, формирането на 
нови кълнове, производството на захари в листата и транспортирането им към корените, 
подобрява абсорбцията на желязо от почвата и устойчивостта на растенията срещу болести. 
Цинкът е много важен за започването на вегетацията, влияе върху формирането на продуктивни 
класове, тяхната здравина и узряването на зърната. IKAR Formula Power* контролира 
отварянето на устиците на растенията при неблагоприятни условия на растеж, влияят върху 
издуването на зърната, стимулират опрашването и съдействат за регулирането на 
количеството на хлорофила, произвеждан в процеса на фотосинтезата.  

IKAR Formula Power**** 2.0 г/л, 0.13 % w/w



IKAR Zinto

pH (1:10) H2O

Цинк (Zn) 200.0 г/л, 13.0 % w/w

Нитратен азот (N-NO3) 100.0 г/л, 6.6 % w/w

Мед (Cu) 2.0 г/л, 0.13 % w/w

Манган (Mn) 20.0 г/л, 1.35 % w/w

Плътност 1.54 - 1.6 г/мл

1.0 - 2.0

IKAR Enzo

pH (1:10) H2O

Манган (Mn) 200.0 г/л, 13.0 % w/w

Нитратен азот (N-NO3) 115.0 г/л, 7.4 % w/w 

Цинк (Zn) 12.5 г/л, 0.8 % w/w

IKAR Formula Power* 5.0 г/л, 0.33 % w/w

Плътност 1.56 г/мл

2.5

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

За стимулиране на физиологичните процеси по време на ранната фаза на развитие на растенията 
и на усвояването на фосфор – течен концентриран тор IKAR Zinto с цинк. Цинкът (Zn) е необходим 
на растенията през целия вегетативен период и особено в началото на растежа, когато 
растенията усвояват и акумулират най-големи количества от него. Цинкът стимулира 
развитието на  кореновата система, образуването на плодоносните части, увеличава 
ефективните добиви. Цинкът е важен за синтеза на хлорофила, въглехидратите, ауксините, 
скорбялата и е отговорен за образуването на пигментите и външните кутикули на листата. 
Другите вещества, съдържащи се в състава на тора, съдействат за по-доброто усвояване  на 
цинка или, ако е необходимо, за подсилване на действието на цинка. Цинкът като елемент се 
отличава със слаба мобилност в растенията, както и в почвата. Усвояването на цинка се 
усложнява при високи стойности на  pH ( pH > 7,5 ) в почвата. При липса на цинк растенията се 
развиват слабо, зърнените култури се накланят, царевичните растения формират по-малко маса, 
добивите са малки. Цинкът е необходим за всички растения, но особено за зимната  пшеница, 
малцовия  ечемик, граха, боба, соята, царевицата, ръжта и люцерната, които са 
най-чувствителни към липсата на цинк. Цинкът стимулира: покълването, усвояването на фосфор, 
развитието на кореновата система, формирането на размножителни органи, интензитета на 
цъфтежа, образуването на пъпки.  Цинкът е необходим на растенията през целия вегетационен 
период, особено в ранните фази на развитие,  и не може да бъде заменен от други елементи.

Тор, съдържащ манган, обогатен с IKAR Formula Power* и цинк. Манганът е компонент на много 
ензими и участва в реакции на окисление и редукция, фотосинтеза, в процесите на обмен на 
въглеводород и азот. Манганът стимулира развитието на кореновата система, формирането на 
нови кълнове, производството на захари в листата и транспортирането им към корените, 
подобрява абсорбцията на желязо от почвата и устойчивостта на растенията срещу болести. 
Цинкът е много важен за започването на вегетацията, влияе върху формирането на продуктивни 
класове, тяхната здравина и узряването на зърната. IKAR Formula Power* контролира 
отварянето на устиците на растенията при неблагоприятни условия на растеж, влияят върху 
издуването на зърната, стимулират опрашването и съдействат за регулирането на 
количеството на хлорофила, произвеждан в процеса на фотосинтезата.  

IKAR Formula Power**** 2.0 г/л, 0.13 % w/w



IKAR Borа

pH (1:10) H2O

Бор (B) 170.0 г/л, 12.0 % w/w
Азот (N) 55.0 г/л, 4.0 % w/w

Молибден (Мо) 7.0 г/л, 0.5 % w/w
Кобалт (Co) 2.0 ppm, 0.0002 % w/w
IKAR Formula Power**** 28.0 г/л, 2.0 % w/w

Плътност 1.4 - 1.45 г/мл

8.0 - 8.5

IKAR Elais

Амиден азот (N-NH4 ) 135.0 г/л, 10.0 % w/w
Сяра (S) 320.0 г/л, 24.0 % w/w
Серен оксид (SO3) 800.0 г/л, 60.0 % w/w 
Молибден (Mo) 5.0 г/л, 0.4 % w/w

Плътност 1.315 - 1.35 г/мл

pH (1:10) H2O 7.0 - 8.0 

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

100-500 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Технически култури 250-500 мл/100 л вода

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Технически култури 250-500 мл/100 л вода

Течният концентриран тор на основата на бор-молибден-кобалт (B-Mo-Co) e пълноценен 
продукт за бобовите култури. Растенията се нуждаят от бор през вегетативния период. Борът 
стимулира формирането на размножителните органи на растенията, както и растежа на 
зърната и плодовете. Стимулира развитието на кореновата система, увеличава 
устойчивостта срещу гъбични заболявания и засушаване.  B ограничава навлизането на вреден 
азот във вътрешността на корените на бобовите култури. Mo подобрява процеса на азотната 
фиксация в корените на бобовите култури. Co е фактор за ограничаване на растежа и 
N-фиксацията  на бобовите култури.

Азотно-серeн тор, обогатен с молибден. Сярата стимулира фотосинтезата, производството 
на хлорофил, респираторните процеси, метаболизма на азота и въглерода, образуването на 
много витамини, ензими и етерични масла.  Азотът стимулира и регулира много процеси на 
развитие и растеж и се включва в състава на протеините, нуклеиновите киселини и ензимите. 
Молибденът участва в метаболитните процеси на азота и фосфора и гарантира 
ефективността на тези процеси. Фазата на интензивен растеж се характеризира с повишена 
абсорбция на серните торове. Снабдените със сяра растения използват по-ефикасно азота от 
почвата благодарение на повишената ефективност на активността в кореновата зона. 
Взаимодействието на азота, сярата и молибдена води до непрекъснат растеж, своевременно 
развитие, по-високо качество на културите, повишена ефективност на азотните торове и на 
абсорбцията на другите хранителни вещества, участващи в процеса на растежа.



IKAR Borа

pH (1:10) H2O

Бор (B) 170.0 г/л, 12.0 % w/w
Азот (N) 55.0 г/л, 4.0 % w/w

Молибден (Мо) 7.0 г/л, 0.5 % w/w
Кобалт (Co) 2.0 ppm, 0.0002 % w/w
IKAR Formula Power**** 28.0 г/л, 2.0 % w/w

Плътност 1.4 - 1.45 г/мл

8.0 - 8.5

IKAR Elais

Амиден азот (N-NH4 ) 135.0 г/л, 10.0 % w/w
Сяра (S) 320.0 г/л, 24.0 % w/w
Серен оксид (SO3) 800.0 г/л, 60.0 % w/w 
Молибден (Mo) 5.0 г/л, 0.4 % w/w

Плътност 1.315 - 1.35 г/мл

pH (1:10) H2O 7.0 - 8.0 

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

100-500 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Технически култури 250-500 мл/100 л вода

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Технически култури 250-500 мл/100 л вода

Течният концентриран тор на основата на бор-молибден-кобалт (B-Mo-Co) e пълноценен 
продукт за бобовите култури. Растенията се нуждаят от бор през вегетативния период. Борът 
стимулира формирането на размножителните органи на растенията, както и растежа на 
зърната и плодовете. Стимулира развитието на кореновата система, увеличава 
устойчивостта срещу гъбични заболявания и засушаване.  B ограничава навлизането на вреден 
азот във вътрешността на корените на бобовите култури. Mo подобрява процеса на азотната 
фиксация в корените на бобовите култури. Co е фактор за ограничаване на растежа и 
N-фиксацията  на бобовите култури.

Азотно-серeн тор, обогатен с молибден. Сярата стимулира фотосинтезата, производството 
на хлорофил, респираторните процеси, метаболизма на азота и въглерода, образуването на 
много витамини, ензими и етерични масла.  Азотът стимулира и регулира много процеси на 
развитие и растеж и се включва в състава на протеините, нуклеиновите киселини и ензимите. 
Молибденът участва в метаболитните процеси на азота и фосфора и гарантира 
ефективността на тези процеси. Фазата на интензивен растеж се характеризира с повишена 
абсорбция на серните торове. Снабдените със сяра растения използват по-ефикасно азота от 
почвата благодарение на повишената ефективност на активността в кореновата зона. 
Взаимодействието на азота, сярата и молибдена води до непрекъснат растеж, своевременно 
развитие, по-високо качество на културите, повишена ефективност на азотните торове и на 
абсорбцията на другите хранителни вещества, участващи в процеса на растежа.



INTENSE

IKAR Mendelenium

Азот (N) 68.0 г/л, 5.0 % w/w
Серен оксид(SO3) 135.0 г/л, 10.0 % w/w

 

Бор (B) 9.5 г/л, 0.7 % w/w

 
Желязо (Fe) 55.0 г/л, 4.0 % w/w
Манган (Mn) 25.0 г/л, 2.0 % w/w

Молибден (Мо) 4.5 г/л, 0.35 % w/w

Цинк (Zn) 9.5 г/л, 0.7 % w/w

IKAR Formula Power* 6.8 г/л, 0.5 % w/w

Плътност 1.35 - 1.4 г/мл

pH (1:10) H2O 7.0 - 8.0

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Технически култури 250-500 мл/100 л вода

Течeн, концентриран, ефективно абсорбиращ се, универсалeн тор за всички култури, отглеждани 
на открито, по време на интензивния растеж, осигуряващ отличен метаболизъм на 
хранителните вещества, развитие на активни корени и сухоземна биомаса.
Този тор оптимизира усвояването на хранителните вещества, необходими за растежа и 
развитието, чрез корените и листата, което дава възможност за постигането на максимални 
добиви. Оптималното хранене укрепва естествения имунитет на растенията, които стават 
по-устойчиви на неблагоприятни условия на растеж, болести и вредители.

Течни торове за интензивен растеж на растенията. 
Съдържат макроелементи и са обогатени с хранителни микроелементи.  

Съставът зависи от наторяваната култура или стадия на растеж.



INTENSE

IKAR Mendelenium

Азот (N) 68.0 г/л, 5.0 % w/w
Серен оксид(SO3) 135.0 г/л, 10.0 % w/w

 

Бор (B) 9.5 г/л, 0.7 % w/w

 
Желязо (Fe) 55.0 г/л, 4.0 % w/w
Манган (Mn) 25.0 г/л, 2.0 % w/w

Молибден (Мо) 4.5 г/л, 0.35 % w/w

Цинк (Zn) 9.5 г/л, 0.7 % w/w

IKAR Formula Power* 6.8 г/л, 0.5 % w/w

Плътност 1.35 - 1.4 г/мл

pH (1:10) H2O 7.0 - 8.0

ADD VALUE – Торове с елементи с висока добавена стойност – вещества с висока 
биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, 
ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Технически култури 250-500 мл/100 л вода

Течeн, концентриран, ефективно абсорбиращ се, универсалeн тор за всички култури, отглеждани 
на открито, по време на интензивния растеж, осигуряващ отличен метаболизъм на 
хранителните вещества, развитие на активни корени и сухоземна биомаса.
Този тор оптимизира усвояването на хранителните вещества, необходими за растежа и 
развитието, чрез корените и листата, което дава възможност за постигането на максимални 
добиви. Оптималното хранене укрепва естествения имунитет на растенията, които стават 
по-устойчиви на неблагоприятни условия на растеж, болести и вредители.

Течни торове за интензивен растеж на растенията. 
Съдържат макроелементи и са обогатени с хранителни микроелементи.  

Съставът зависи от наторяваната култура или стадия на растеж.



Желязо (Fe EDTA) 0.7 г/л, 0.05 % w/w

IKAR  IntenseGrain  

 

Фосфор (P2O5) 210.0 г/л, 15.0 % w/w
Калий (К2О) 280.0 г/л, 20.0 % w/w

Бор (B) 2.5 г/л, 0.2 % w/w

Манган (Mn EDTA) 7.0 г/л, 0.5 % w/w

Молибден (Mo) 2.5 г/л, 0.2 % w/w

Цинк (Zn EDTA) 7.0 г/л, 0.5 % w/w
Мед (Cu) 7.1 г/л, 0.5 % w/w

IKAR Formula Power* 10.0 г/л, 0.7 % w/w

Плътност 1.42 - 1.5 г/мл

pH (1:10) H2O 8.0 - 8.7

IKAR IntenseOil

 

Азот (N) 43.0 г/л, 3.0 % w/w
Фосфор (P2O5) 201.0 г/л, 14.0 % w/w
Калий (К2O) 261.0 г/л, 18.0 % w/w
Сяра (S) 100.0 г/л, 7.0 % w/w
Серен оксид (SO3) 250.0 г/л, 17.5 % w/w
Бор (В) 9.5 г/л, 0.7 % w/w
Молибден (МO) 4.5 г/л, 0.35 % w/w
IKAR Formula Power* 10.0 г/л, 0.7 % w/w

Плътност 1.45 - 1.5 г/мл

pH (1:10) Н2О 7.0 - 8.0

INTENSE - Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи 
и са обогатени с хранителни микроелементи.  Съставът зависи от наторяваната 
култура или стадия на растеж.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

INTENSE - Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи 
и са обогатени с хранителни микроелементи.  Съставът зависи от наторяваната 
култура или стадия на растеж.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-200 мл/дка

50-200 мл/дка

250-1000 мл/100 л вода

50-200 мл/дка

Технически култури 250-1000 мл/100 л вода

Комплексeн течeн тор от ново поколение, предназначен за листно торене на маслодайни и 
зърнени култури. Комплексният тор оказва оптимално въздействие върху растенията по време 
на фазата на интензивен растеж. Балансираният състав на продукта ускорява растежа, 
гарантира  ефективността на физиологичните процеси, подобрява качествените параметри на 
реколтата и подобрява усвояването на азота.

Основните елементи на тора - фосфор (Р) и калий (К), подпомагат процесите на развитие, а 
микроелементите, съдържащи се в него, стимулират процесите на цъфтеж и плодообразуване.  
Борът (B) и молибденът (Mo) стимулират: образуването на цвят и цъфтежа, 
жизнеспособността на цветния прашец, образуването на пъпки, растежа на семената и 
плодовете. Желязото (Fe) регулира процеса на фотосинтеза, манганът (Mn) участва в много 
ензими, цинкът (Zn) е ключов елемент, определящ функционирането на ензимите. Този елемент е 
от критично значение по време на етапите на плодообразуването и е най-рестриктивният 
фактор, влияещ върху добивите и качеството.



Желязо (Fe EDTA) 0.7 г/л, 0.05 % w/w

IKAR  IntenseGrain  

 

Фосфор (P2O5) 210.0 г/л, 15.0 % w/w
Калий (К2О) 280.0 г/л, 20.0 % w/w

Бор (B) 2.5 г/л, 0.2 % w/w

Манган (Mn EDTA) 7.0 г/л, 0.5 % w/w

Молибден (Mo) 2.5 г/л, 0.2 % w/w

Цинк (Zn EDTA) 7.0 г/л, 0.5 % w/w
Мед (Cu) 7.1 г/л, 0.5 % w/w

IKAR Formula Power* 10.0 г/л, 0.7 % w/w

Плътност 1.42 - 1.5 г/мл

pH (1:10) H2O 8.0 - 8.7

IKAR IntenseOil

 

Азот (N) 43.0 г/л, 3.0 % w/w
Фосфор (P2O5) 201.0 г/л, 14.0 % w/w
Калий (К2O) 261.0 г/л, 18.0 % w/w
Сяра (S) 100.0 г/л, 7.0 % w/w
Серен оксид (SO3) 250.0 г/л, 17.5 % w/w
Бор (В) 9.5 г/л, 0.7 % w/w
Молибден (МO) 4.5 г/л, 0.35 % w/w
IKAR Formula Power* 10.0 г/л, 0.7 % w/w

Плътност 1.45 - 1.5 г/мл

pH (1:10) Н2О 7.0 - 8.0

INTENSE - Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи 
и са обогатени с хранителни микроелементи.  Съставът зависи от наторяваната 
култура или стадия на растеж.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

INTENSE - Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи 
и са обогатени с хранителни микроелементи.  Съставът зависи от наторяваната 
култура или стадия на растеж.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-200 мл/дка

50-200 мл/дка

250-1000 мл/100 л вода

50-200 мл/дка

Технически култури 250-1000 мл/100 л вода

Комплексeн течeн тор от ново поколение, предназначен за листно торене на маслодайни и 
зърнени култури. Комплексният тор оказва оптимално въздействие върху растенията по време 
на фазата на интензивен растеж. Балансираният състав на продукта ускорява растежа, 
гарантира  ефективността на физиологичните процеси, подобрява качествените параметри на 
реколтата и подобрява усвояването на азота.

Основните елементи на тора - фосфор (Р) и калий (К), подпомагат процесите на развитие, а 
микроелементите, съдържащи се в него, стимулират процесите на цъфтеж и плодообразуване.  
Борът (B) и молибденът (Mo) стимулират: образуването на цвят и цъфтежа, 
жизнеспособността на цветния прашец, образуването на пъпки, растежа на семената и 
плодовете. Желязото (Fe) регулира процеса на фотосинтеза, манганът (Mn) участва в много 
ензими, цинкът (Zn) е ключов елемент, определящ функционирането на ензимите. Този елемент е 
от критично значение по време на етапите на плодообразуването и е най-рестриктивният 
фактор, влияещ върху добивите и качеството.



Цинк (Zn) 14.5 г/л, 1.0 % w/w

Магнезий (Mg) 28.0 г/л, 2.0 % w/w

IKAR IntenseFruit

Фосфор (P2O5) 425.0 г/л, 30.0 % w/w
Калий (К2O) 214.0 г/л, 15.0 % w/w

Бор (B) 2.8 г/л, 0.2 % w/w

Плътност 1.35 - 1.45 г/мл

pH (1:10) H2O 1.0 - 2.0

IKAR IntenseVeggies

Фосфор (P2O5) 420.0 г/л, 29 % w/w
Калий (К2O) 94.0 г/л, 6.5 % w/w 

Манган (Mn) 19.0 г/л, 1.5 % w/w

Мед (Cu) 17.0 г/л, 1.2 % w/w

Желязо (Fe) 4.3 г/л, 0.3 % w/w

Плътност 1.4 - 1.5 г/мл

pH (1:10) H2O 1.0 - 1.5

INTENSE - Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи 
и са обогатени с хранителни микроелементи.  Съставът зависи от наторяваната 
култура или стадия на растеж.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

INTENSE - Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи 
и са обогатени с хранителни микроелементи.  Съставът зависи от наторяваната 
култура или стадия на растеж.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

Комплексен течен тор от ново поколение, предназначен за листно торене на зеленчуци. В хода 
на интензивния растеж компонентите на балансирания тор ускоряват развитието на корените, 
листата и съцветията, микроелементите стимулират процесите на метаболизма на 
хранителните вещества.

Комплексeн течeн тор от ново поколение, предназначен за листно торене на градински 
растения.  В хода на интензивния растеж, компонентите на балансирания тор ускоряват 
развитието на корените, съцветията, плодовете, подобряват качествените характеристики 
на културите. Торът, съдържащ микроелементи стимулира метаболитните процеси на 
хранителните вещества, подобряват органолептичните качества на плодовете, повишават 
естествената устойчивост срещу заболявания и вредители.



Цинк (Zn) 14.5 г/л, 1.0 % w/w

Магнезий (Mg) 28.0 г/л, 2.0 % w/w

IKAR IntenseFruit

Фосфор (P2O5) 425.0 г/л, 30.0 % w/w
Калий (К2O) 214.0 г/л, 15.0 % w/w

Бор (B) 2.8 г/л, 0.2 % w/w

Плътност 1.35 - 1.45 г/мл

pH (1:10) H2O 1.0 - 2.0

IKAR IntenseVeggies

Фосфор (P2O5) 420.0 г/л, 29 % w/w
Калий (К2O) 94.0 г/л, 6.5 % w/w 

Манган (Mn) 19.0 г/л, 1.5 % w/w

Мед (Cu) 17.0 г/л, 1.2 % w/w

Желязо (Fe) 4.3 г/л, 0.3 % w/w

Плътност 1.4 - 1.5 г/мл

pH (1:10) H2O 1.0 - 1.5

INTENSE - Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи 
и са обогатени с хранителни микроелементи.  Съставът зависи от наторяваната 
култура или стадия на растеж.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

INTENSE - Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи 
и са обогатени с хранителни микроелементи.  Съставът зависи от наторяваната 
култура или стадия на растеж.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

Комплексен течен тор от ново поколение, предназначен за листно торене на зеленчуци. В хода 
на интензивния растеж компонентите на балансирания тор ускоряват развитието на корените, 
листата и съцветията, микроелементите стимулират процесите на метаболизма на 
хранителните вещества.

Комплексeн течeн тор от ново поколение, предназначен за листно торене на градински 
растения.  В хода на интензивния растеж, компонентите на балансирания тор ускоряват 
развитието на корените, съцветията, плодовете, подобряват качествените характеристики 
на културите. Торът, съдържащ микроелементи стимулира метаболитните процеси на 
хранителните вещества, подобряват органолептичните качества на плодовете, повишават 
естествената устойчивост срещу заболявания и вредители.



Цинк (Zn EDTA) 1.2 г/л, 0.1 % w/w

PHYSIO

IKAR BIGO Roots

IKAR Formula Power* 60 г/л, 5% w/w

  

IKAR Formula Power**** 105 г/л, 9 % w/w

 

IKAR Formula Power*** 0.17 г/л, 0.015 % w/w

 

Азот (N) 60 г/л, 5 % w/w

 

Фосфор (P2O5) 85.0 г/л, 7.0 % w/w 
Калиев оксид (К2O) 35.0 г/л, 3.0 % w/w

Бор (B) 1.2 г/л, 0.1 % w/w

Желязо (Fe EDTA) 0.75 г/л, 0.065 % w/w
Манган (Mn EDTA) 0.6 г/л, 0.05 % w/w

Молибден (Mo) 0.6 г/л, 0.05 % w/w

Плътност 1.18 - 1.25 г/мл

pH (1:10) H2O 5.5 - 6.5

Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на растенията, 
скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури

 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

Семена и грудки 500-1000 мл/тон семена

50-100 мл/дка

200-500 мл/100 л вода

Разсад и резници Потапяне в 0,2-0,3% р-р за 20-60 мин.

50-100 мл/дка

Технически култури 200-500 мл/100 л вода

Тор с висока добавена стойност, подходящ за всички отглеждани на открито култури, 
предназначен за елиминиране на нарушения в растежа, за стимулиране на образуването на нови 
корени и активиране на жизнеспособността / активността на микроорганизмите в почвата. 
Силно развитата коренова система осигурява повишено усвояване на хранителни вещества и 
вода. Малките количества основни елементи и микроелементи, необходими за балансиране на 
началото на растежа, ги прави универсално приложими за всички култури и за всички фази на 
интензивен растеж. Комплексът от специално селектирани активни вещества подпомага 
развитието на корените и регенерацията от началото на пролетта до началото на 
плодоносната фаза.



Цинк (Zn EDTA) 1.2 г/л, 0.1 % w/w

PHYSIO

IKAR BIGO Roots

IKAR Formula Power* 60 г/л, 5% w/w

  

IKAR Formula Power**** 105 г/л, 9 % w/w

 

IKAR Formula Power*** 0.17 г/л, 0.015 % w/w

 

Азот (N) 60 г/л, 5 % w/w

 

Фосфор (P2O5) 85.0 г/л, 7.0 % w/w 
Калиев оксид (К2O) 35.0 г/л, 3.0 % w/w

Бор (B) 1.2 г/л, 0.1 % w/w

Желязо (Fe EDTA) 0.75 г/л, 0.065 % w/w
Манган (Mn EDTA) 0.6 г/л, 0.05 % w/w

Молибден (Mo) 0.6 г/л, 0.05 % w/w

Плътност 1.18 - 1.25 г/мл

pH (1:10) H2O 5.5 - 6.5

Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на растенията, 
скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури

 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

Семена и грудки 500-1000 мл/тон семена

50-100 мл/дка

200-500 мл/100 л вода

Разсад и резници Потапяне в 0,2-0,3% р-р за 20-60 мин.

50-100 мл/дка

Технически култури 200-500 мл/100 л вода

Тор с висока добавена стойност, подходящ за всички отглеждани на открито култури, 
предназначен за елиминиране на нарушения в растежа, за стимулиране на образуването на нови 
корени и активиране на жизнеспособността / активността на микроорганизмите в почвата. 
Силно развитата коренова система осигурява повишено усвояване на хранителни вещества и 
вода. Малките количества основни елементи и микроелементи, необходими за балансиране на 
началото на растежа, ги прави универсално приложими за всички култури и за всички фази на 
интензивен растеж. Комплексът от специално селектирани активни вещества подпомага 
развитието на корените и регенерацията от началото на пролетта до началото на 
плодоносната фаза.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-1000 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Технически култури 250-1000 мл/100 л вода

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

30-50 мл/дка

30-50 мл/дка

100-250 мл/100 л вода

Разсад, грудки и резници Потапяне в 0.3-0.5% р-р за 20 мин.

30-50 мл/дка

Технически култури 100-250 мл/100 л вода

IKAR BIGO Leaves W

IKAR Formula Power* 60.0 г/л, 5.0 % w/w
IKAR Formula Power** 24.0 г/л, 2.0 % w/w

IKAR Formula Power**** 60.0 г/л, 5.0 % w/w
IKAR Formula Power*** 5.4 г/л, 0.45 % w/w 

 

Азот (N) 60.0 г/л, 5.0 % w/w
Фосфор (P2O5) 60.0 г/л, 5.0 % w/w 

 

Калиев оксид (К2O) 35.0 г/л, 3.0 % w/w 

 

Бор (B) 1.2 г/л, 0.1% w/w
Мед (Cu) 1.0 г/л, 0.08% w/w

Желязо (Fe EDTA) 2.4 г/л, 0.2% w/w
Манган (Mn EDTA) 1.2 г/л, 0.1% w/w

Молибден (Mo) 0.12 г/л, 0.01% w/w

Цинк (Zn EDTA) 1.2 г/л, 0.1% w/w

Плътност 1.2 - 1.25 г/мл

pH (1:10) H2O 4.5 - 5.5

IKAR BIGO Leaves S

IKAR Formula Power** 84.0 г/л, 7.0 % w/w

IKAR Formula Power**** 120.0 г/л, 10.0 % w/w

 

IKAR Formula Power*** 0.12 г/л, 0.01% w/w

Азот (N) 24.0 г/л, 2.0 % w/w
Фосфор (P2O5) 24.0 г/л, 2.0 % w/w
Калиев оксид (К2O ) 54.0 г/л, 4.5% w/w

Бор (B) 6.0 г/л, 0.5 % w/w
Мед (Cu) 0.18 г/л, 0.015 % w/w

Желязо (Fe EDTA) 0.35 г/л, 0.03 % w/w
Манган (Mn EDTA) 0.6 г/л, 0.05 % w/w

Молибден (Mo) 0.12 г/л, 0.01 % w/w

Цинк (Zn EDTA) 6.0 г/л, 0.5 % w/w

Плътност 1.18 - 1.25 г/мл

pH (1:10) H2O 8.5 - 9.0

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

CЪСТАВ

Основните елементи на тора - азот (N), фосфор (Р) и калий (К), осигуряват процесите на развитие, 
а съдържащите се в него микроелементи стимулират процесите на цъфтеж и плодообразуване. 
Борът (В) стимулира: образуването на цвят, цъфтежа, жизнеспособността на цветния прашец, 
образуването на пъпки, растежа на семената и плодовете. Желязото (Fe) регулира процеса на 
фотосинтеза, цинкът (Zn) е ключов елемент, определящ функционирането на ензимите. Този 
елемент е от критично значение по време на етапите на плодообразуването и е 
най-рестриктивният фактор, влияещ на добивите и качеството. Въглехидратите осигуряват на  
растенията енергия за интензивен растеж.  

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

CЪСТАВ

Основните елементи на тора - азот (N), фосфор (Р) и калий (К), осигуряват процесите на развитие, 
а съдържащите се в него микроелементи стимулират процесите на цъфтеж и плодообразуване. 
Борът (В) стимулира: образуването на цвят, цъфтежа, жизнеспособността на цветния прашец, 
образуването на пъпки, растежа на семената и плодовете. Желязото (Fe) регулира процеса на 
фотосинтеза, манганът (Mn) участва в много ензими, цинкът (Zn) е ключов елемент, определящ 
функционирането на ензимите. Този елемент е от критично значение по време на етапите на 
плодообразуването и е най-рестриктивният фактор, влияещ на добивите и качеството.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л



ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-1000 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Технически култури 250-1000 мл/100 л вода

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Маслодайни култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

30-50 мл/дка

30-50 мл/дка

100-250 мл/100 л вода

Разсад, грудки и резници Потапяне в 0.3-0.5% р-р за 20 мин.

30-50 мл/дка

Технически култури 100-250 мл/100 л вода

IKAR BIGO Leaves W

IKAR Formula Power* 60.0 г/л, 5.0 % w/w
IKAR Formula Power** 24.0 г/л, 2.0 % w/w

IKAR Formula Power**** 60.0 г/л, 5.0 % w/w
IKAR Formula Power*** 5.4 г/л, 0.45 % w/w 

 

Азот (N) 60.0 г/л, 5.0 % w/w
Фосфор (P2O5) 60.0 г/л, 5.0 % w/w 

 

Калиев оксид (К2O) 35.0 г/л, 3.0 % w/w 

 

Бор (B) 1.2 г/л, 0.1% w/w
Мед (Cu) 1.0 г/л, 0.08% w/w

Желязо (Fe EDTA) 2.4 г/л, 0.2% w/w
Манган (Mn EDTA) 1.2 г/л, 0.1% w/w

Молибден (Mo) 0.12 г/л, 0.01% w/w

Цинк (Zn EDTA) 1.2 г/л, 0.1% w/w

Плътност 1.2 - 1.25 г/мл

pH (1:10) H2O 4.5 - 5.5

IKAR BIGO Leaves S

IKAR Formula Power** 84.0 г/л, 7.0 % w/w

IKAR Formula Power**** 120.0 г/л, 10.0 % w/w

 

IKAR Formula Power*** 0.12 г/л, 0.01% w/w

Азот (N) 24.0 г/л, 2.0 % w/w
Фосфор (P2O5) 24.0 г/л, 2.0 % w/w
Калиев оксид (К2O ) 54.0 г/л, 4.5% w/w

Бор (B) 6.0 г/л, 0.5 % w/w
Мед (Cu) 0.18 г/л, 0.015 % w/w

Желязо (Fe EDTA) 0.35 г/л, 0.03 % w/w
Манган (Mn EDTA) 0.6 г/л, 0.05 % w/w

Молибден (Mo) 0.12 г/л, 0.01 % w/w

Цинк (Zn EDTA) 6.0 г/л, 0.5 % w/w

Плътност 1.18 - 1.25 г/мл

pH (1:10) H2O 8.5 - 9.0

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

CЪСТАВ

Основните елементи на тора - азот (N), фосфор (Р) и калий (К), осигуряват процесите на развитие, 
а съдържащите се в него микроелементи стимулират процесите на цъфтеж и плодообразуване. 
Борът (В) стимулира: образуването на цвят, цъфтежа, жизнеспособността на цветния прашец, 
образуването на пъпки, растежа на семената и плодовете. Желязото (Fe) регулира процеса на 
фотосинтеза, цинкът (Zn) е ключов елемент, определящ функционирането на ензимите. Този 
елемент е от критично значение по време на етапите на плодообразуването и е 
най-рестриктивният фактор, влияещ на добивите и качеството. Въглехидратите осигуряват на  
растенията енергия за интензивен растеж.  

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

CЪСТАВ

Основните елементи на тора - азот (N), фосфор (Р) и калий (К), осигуряват процесите на развитие, 
а съдържащите се в него микроелементи стимулират процесите на цъфтеж и плодообразуване. 
Борът (В) стимулира: образуването на цвят, цъфтежа, жизнеспособността на цветния прашец, 
образуването на пъпки, растежа на семената и плодовете. Желязото (Fe) регулира процеса на 
фотосинтеза, манганът (Mn) участва в много ензими, цинкът (Zn) е ключов елемент, определящ 
функционирането на ензимите. Този елемент е от критично значение по време на етапите на 
плодообразуването и е най-рестриктивният фактор, влияещ на добивите и качеството.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л



IKAR Formula Power* 50.0 г/л, 4.0 % w/w

IKAR HiGO Infra 

310.0 г/л, 26.0 % w/wАминокиселини
250.0 г/л, 21.0 % w/wСвободни аминокиселини

60.0 г/л, 5.0 % w/wАзот (N)
48.0 г/л, 4.0 % w/wФосфор (P2O5)
24.0 г/л, 2.0 % w/wКалиев оксид (К2O)

1.2 - 1.25 г/млПлътност

4.0 - 5.0pH (1:10) H2O

IKAR REVOLT

IKAR Formula Power*** 8.6 г/л, 0.7 % w/w

Азот (N) 12.4 г/л, 1.0 % w/w
Фосфор (P2O5) 112.4 г/л, 9.0 % w/w 
Калиев оксид (К2O) 124.0 г/л, 10.0 % w/w 
Бор (B) 5.0 г/л, 0.4 % w/w
Молибден (Mo) 2.4 г/л, 0.2 % w/w

IKAR Formula Power**** 50.0 г/л, 4.0 % w/w

Плътност 1.22 - 1.3 г/мл

pH (1:10) H2O 6.0 - 7.0

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

Основната цел на използването на аминокиселини е да се облекчи стресът на растенията и да 
се стимулира растежа и развитието им. С използването на продукти, съдържащи аминокиселини 
се стимулира интензивния растеж на растенията, които стават по-здрави и по-устойчиви на 
патогени, абсорбират по-добре хранителните вещества и дават  все по-високи и по-високи 
добиви. Необходимостта от аминокиселини обикновено става очевидна в критичните етапи на 
растежа. Аминокиселините са от съществено значение за ефективното подобряване на 
реколтата и нейното качество, абсорбират се най-ефективно чрез листната маса на 
растенията. Протеините в растенията, както и във всеки жив организъм, изпълняват 
структурни, метаболитни и транспортни функции. Само L-аминокиселините могат да се 
използват като допълнителен източник на аминокиселини за растенията.

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

Висококачествен тор от ново поколение, подходящ  за всякакви култури, отглеждани на 
открито. Оказва биостимулиращо въздействие върху процесите на развитие по време на 
интензивния растеж и върху  образуването на репродуктивните органи. Активните вещества в 
тора стимулират възстановяването на корените на растението (засилват усвояването на 
хранителни вещества), увеличават обема на стъблото, засилват фотосинтезата (стимулират 
натрупването на протеини, захари, масла и витамини), инхибират растежа на терминалната 
част на растението (растението образува повече продуктивни стъбла), увеличават площта на 
листата, активират растежа на странични пъпки, инициират цъфтежа.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури*

Зеленчукови култури** 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

30-50 мл/дка

0.075-150 мл/100 л вода

0.150-150 мл/100 л вода

30-50 мл/дка

Маслодайни култури 30-50 мл/дка

* Третирайте листно преди и след цъфтеж. Не използвайте при растения с 
костилкови плодове.
** Третирайте листно 2-3 седмици след засаждане на разсада и преди цъфтеж.

CЪСТАВCЪСТАВ



IKAR Formula Power* 50.0 г/л, 4.0 % w/w

IKAR HiGO Infra 

310.0 г/л, 26.0 % w/wАминокиселини
250.0 г/л, 21.0 % w/wСвободни аминокиселини

60.0 г/л, 5.0 % w/wАзот (N)
48.0 г/л, 4.0 % w/wФосфор (P2O5)
24.0 г/л, 2.0 % w/wКалиев оксид (К2O)

1.2 - 1.25 г/млПлътност

4.0 - 5.0pH (1:10) H2O

IKAR REVOLT

IKAR Formula Power*** 8.6 г/л, 0.7 % w/w

Азот (N) 12.4 г/л, 1.0 % w/w
Фосфор (P2O5) 112.4 г/л, 9.0 % w/w 
Калиев оксид (К2O) 124.0 г/л, 10.0 % w/w 
Бор (B) 5.0 г/л, 0.4 % w/w
Молибден (Mo) 2.4 г/л, 0.2 % w/w

IKAR Formula Power**** 50.0 г/л, 4.0 % w/w

Плътност 1.22 - 1.3 г/мл

pH (1:10) H2O 6.0 - 7.0

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

Основната цел на използването на аминокиселини е да се облекчи стресът на растенията и да 
се стимулира растежа и развитието им. С използването на продукти, съдържащи аминокиселини 
се стимулира интензивния растеж на растенията, които стават по-здрави и по-устойчиви на 
патогени, абсорбират по-добре хранителните вещества и дават  все по-високи и по-високи 
добиви. Необходимостта от аминокиселини обикновено става очевидна в критичните етапи на 
растежа. Аминокиселините са от съществено значение за ефективното подобряване на 
реколтата и нейното качество, абсорбират се най-ефективно чрез листната маса на 
растенията. Протеините в растенията, както и във всеки жив организъм, изпълняват 
структурни, метаболитни и транспортни функции. Само L-аминокиселините могат да се 
използват като допълнителен източник на аминокиселини за растенията.

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

Висококачествен тор от ново поколение, подходящ  за всякакви култури, отглеждани на 
открито. Оказва биостимулиращо въздействие върху процесите на развитие по време на 
интензивния растеж и върху  образуването на репродуктивните органи. Активните вещества в 
тора стимулират възстановяването на корените на растението (засилват усвояването на 
хранителни вещества), увеличават обема на стъблото, засилват фотосинтезата (стимулират 
натрупването на протеини, захари, масла и витамини), инхибират растежа на терминалната 
част на растението (растението образува повече продуктивни стъбла), увеличават площта на 
листата, активират растежа на странични пъпки, инициират цъфтежа.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури*

Зеленчукови култури** 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

30-50 мл/дка

0.075-150 мл/100 л вода

0.150-150 мл/100 л вода

30-50 мл/дка

Маслодайни култури 30-50 мл/дка

* Третирайте листно преди и след цъфтеж. Не използвайте при растения с 
костилкови плодове.
** Третирайте листно 2-3 седмици след засаждане на разсада и преди цъфтеж.

CЪСТАВCЪСТАВ



IKAR HiGO Cold 

Екстракт от водорасли 300.0 г/л, 25.0 % w/w
Аминокиселина L-пролин 3.4 г/л, 0.3 % w/w

 

Салицилова киселина 0.057 г/л, 0.005 % w/w
  

Плътност 1.2 - 1.25 г/мл

pH (1:10) H2O 5.0 - 5.5

 

IKAR HiGO Heat

Аминокиселини
Свободни аминокиселини
Глицин бетаин
pH (1:10) H2O

340.0 г/л, 28.0 % w/w
290.0 г/л, 24.0 % w/w 
5 ppm

Плътност 1.22 - 1.25 г/мл

5.0 - 5.5

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

CЪСТАВ

Екстрактът от морски водорасли и съдържащите се в него вещества  съдействат за  бързото 
адаптиране на растенията към неблагоприятни условия за растеж като топлина, студ, суша, 
соленост и прекомерна влага. Киселината L-пролин е важна за над десет от процесите на 
растеж и развитие на растенията: регулиране  на осмотичното налягане, регулиране на 
отварянето на устиците на растенията, издуване на семената, стимулиране на кълняемостта 
на полените , стимулиране на фотосинтезата, регулиране на биосинтеза на хлорофил. 
Салициловата киселина в растенията отключва системно придобитата резистентност (SAR) и 
по този начин осигурява силна защита срещу различни биотични (патогени) и абиотични 
фактори.

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

CЪСТАВ

Основната цел на използването на аминокиселини е да се облекчи стресът на растенията и да 
се стимулира растежа и развитието им. С използването на продукти, съдържащи аминокиселини 
се стимулира интензивния растеж на растенията, които стават по-здрави и по-устойчиви на 
патогени, абсорбират по-добре хранителните вещества и дават все по-високи и по-високи 
добиви. Необходимостта от аминокиселини обикновено става очевидна в критичните етапи на 
растеж. Аминокиселините са от съществено значение за ефективното подобряване на 
реколтата и нейното качество и се абсорбират най-ефективно чрез листната маса на 
растенията. Протеините в растенията, както и във всеки жив организъм, изпълняват 
структурни, метаболитни и транспортни функции. Само L-аминокиселините могат да се 
използват като допълнителен източник на аминокиселини за растенията. Съдържащият се в 
торовете биостимулант стимулира растежа.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л



IKAR HiGO Cold 

Екстракт от водорасли 300.0 г/л, 25.0 % w/w
Аминокиселина L-пролин 3.4 г/л, 0.3 % w/w

 

Салицилова киселина 0.057 г/л, 0.005 % w/w
  

Плътност 1.2 - 1.25 г/мл

pH (1:10) H2O 5.0 - 5.5

 

IKAR HiGO Heat

Аминокиселини
Свободни аминокиселини
Глицин бетаин
pH (1:10) H2O

340.0 г/л, 28.0 % w/w
290.0 г/л, 24.0 % w/w 
5 ppm

Плътност 1.22 - 1.25 г/мл

5.0 - 5.5

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зърнени култури

Бобови култури

Технически култури

Зеленчукови култури 

КУЛТУРИ ДОЗА (листно)

50-100 мл/дка

250-500 мл/100 л вода

250-500 мл/100 л вода

50-100 мл/дка

Маслодайни култури 50-100 мл/дка

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

CЪСТАВ

Екстрактът от морски водорасли и съдържащите се в него вещества  съдействат за  бързото 
адаптиране на растенията към неблагоприятни условия за растеж като топлина, студ, суша, 
соленост и прекомерна влага. Киселината L-пролин е важна за над десет от процесите на 
растеж и развитие на растенията: регулиране  на осмотичното налягане, регулиране на 
отварянето на устиците на растенията, издуване на семената, стимулиране на кълняемостта 
на полените , стимулиране на фотосинтезата, регулиране на биосинтеза на хлорофил. 
Салициловата киселина в растенията отключва системно придобитата резистентност (SAR) и 
по този начин осигурява силна защита срещу различни биотични (патогени) и абиотични 
фактори.

PHYSIO – Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на 
растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

CЪСТАВ

Основната цел на използването на аминокиселини е да се облекчи стресът на растенията и да 
се стимулира растежа и развитието им. С използването на продукти, съдържащи аминокиселини 
се стимулира интензивния растеж на растенията, които стават по-здрави и по-устойчиви на 
патогени, абсорбират по-добре хранителните вещества и дават все по-високи и по-високи 
добиви. Необходимостта от аминокиселини обикновено става очевидна в критичните етапи на 
растеж. Аминокиселините са от съществено значение за ефективното подобряване на 
реколтата и нейното качество и се абсорбират най-ефективно чрез листната маса на 
растенията. Протеините в растенията, както и във всеки жив организъм, изпълняват 
структурни, метаболитни и транспортни функции. Само L-аминокиселините могат да се 
използват като допълнителен източник на аминокиселини за растенията. Съдържащият се в 
торовете биостимулант стимулира растежа.

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л



ASSIST

IKAR PerfectStick

СЪСТАВ

Полиетер - модифициран 
силоксан

80.0 %

ПРИЛОЖЕНИЯ
Използва се в разтвори с пестициди, течни торове, 
в следните стандартни дозировки:

Регулатори на растежа - 3-6 мл / 100 л от разтвора

Хербициди, фунгициди - 6-20 мл / 100 л от разтвора

Листни торове - 10-20 мл / 100 л от разтвора
Вещества, променящи физичните свойства на торовете – 

освобождаване, адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

ASSIST - Вещества, променящи физичните свойства на торовете – освобождаване, 
адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

Проникващо диспергиращо вещество. Благодарение на подобряването на абсорбцията  на 
използваните за пръскане продукти с добавянето  на  този нетоксичен и екологично чист 
материал се  осигурява  възможност за избор на най-ниските одобрени  норми за прилагане на 
продукта.
Силиконов, повърхностно активен агент, предназначен за подобрена абсорбция на разтвори (на 
пестициди и торове, напръскани върху листата). Продуктът подобрява проникването на 
разтвора през повърхностния, бариерно-восъчен слой - кутикулата на листата и плътния 
клетъчен слой-епидермис и осигурява равномерно разпределяне върху повърхността на  листа.
-  подобрява абсорбцията на разтвора
-  подобрява покритието на повърхността на листата
-  съдържанието на вода в разтвора може да бъде намалено

ОПАКОВКА

 1л 5л   



ASSIST

IKAR PerfectStick

СЪСТАВ

Полиетер - модифициран 
силоксан

80.0 %

ПРИЛОЖЕНИЯ
Използва се в разтвори с пестициди, течни торове, 
в следните стандартни дозировки:

Регулатори на растежа - 3-6 мл / 100 л от разтвора

Хербициди, фунгициди - 6-20 мл / 100 л от разтвора

Листни торове - 10-20 мл / 100 л от разтвора
Вещества, променящи физичните свойства на торовете – 

освобождаване, адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

ASSIST - Вещества, променящи физичните свойства на торовете – освобождаване, 
адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

Проникващо диспергиращо вещество. Благодарение на подобряването на абсорбцията  на 
използваните за пръскане продукти с добавянето  на  този нетоксичен и екологично чист 
материал се  осигурява  възможност за избор на най-ниските одобрени  норми за прилагане на 
продукта.
Силиконов, повърхностно активен агент, предназначен за подобрена абсорбция на разтвори (на 
пестициди и торове, напръскани върху листата). Продуктът подобрява проникването на 
разтвора през повърхностния, бариерно-восъчен слой - кутикулата на листата и плътния 
клетъчен слой-епидермис и осигурява равномерно разпределяне върху повърхността на  листа.
-  подобрява абсорбцията на разтвора
-  подобрява покритието на повърхността на листата
-  съдържанието на вода в разтвора може да бъде намалено

ОПАКОВКА

 1л 5л   



ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   

IKAR  PerfectPh

Азот (N-NH4)
Сяра (S)
Серен оксид (SO3)
pH (1:10) H2O

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ
Дозировките зависят от първоначалната стойност
на pH, средна дозировка: 15-50 мл / 100 л вода.250.0 г/л, 16.0 % w/w

270.0 г/л, 17.5 % w/w
670.0 г/л, 43.5 % w/w

Плътност 1.55 - 1.6 г/мл

0.0 - 0.02

IKAR PerfectEnter

CЪСТАВ

Полиетер - модифициран 
силоксан

70.0 %

Спомагателен продукт за подобряване на разпръскването на торове и други използвани за 
листно прилагане препарати и тяхното усвояване. При добавяне на този продукт в разтвора се 
подобрява физическото проникване и се улеснява преминаването на физическата бариера на 
растенията благодарение на елементарния йонен заряд. Дори вещества с ниска степен на 
мобилност, които по естествен начин трудно преминават във вътрешната част на листата, се 
абсорбират лесно, когато се използва тази добавка.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Използва се в разтвори с пестициди, течни торове, 
в следните стандартни дозировки:

Регулатори на растежа - 3-6 мл / 100 л от разтвора

Хербициди, фунгициди - 6-20 мл / 100 л от разтвора

Листни торове - 10-20 мл / 100 л от разтвора

ASSIST - Вещества, променящи физичните свойства на торовете – освобождаване, 
адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

ASSIST - Вещества, променящи физичните свойства на торовете – освобождаване, 
адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

Препаратът е предназначен за регулиране на pH на водата, използвана за разтворите. Повечето 
от пестицидите, а понякога и торовете, използвани за пръскане, имат рН> 7, което предизвиква  
образуване на отлагания в разтворите, вследствие на което адсорбцията на активните 
вещества се влошава. Съдържащата се в състава на  препарата  киселина повишава силно 
киселинността на разтвора. Използва се в ниски дози, което го прави ефективен за употреба в 
напоителни системи.



ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

ОПАКОВКА

 1л 5л   

IKAR  PerfectPh

Азот (N-NH4)
Сяра (S)
Серен оксид (SO3)
pH (1:10) H2O

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ
Дозировките зависят от първоначалната стойност
на pH, средна дозировка: 15-50 мл / 100 л вода.250.0 г/л, 16.0 % w/w

270.0 г/л, 17.5 % w/w
670.0 г/л, 43.5 % w/w

Плътност 1.55 - 1.6 г/мл

0.0 - 0.02

IKAR PerfectEnter

CЪСТАВ

Полиетер - модифициран 
силоксан

70.0 %

Спомагателен продукт за подобряване на разпръскването на торове и други използвани за 
листно прилагане препарати и тяхното усвояване. При добавяне на този продукт в разтвора се 
подобрява физическото проникване и се улеснява преминаването на физическата бариера на 
растенията благодарение на елементарния йонен заряд. Дори вещества с ниска степен на 
мобилност, които по естествен начин трудно преминават във вътрешната част на листата, се 
абсорбират лесно, когато се използва тази добавка.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Използва се в разтвори с пестициди, течни торове, 
в следните стандартни дозировки:

Регулатори на растежа - 3-6 мл / 100 л от разтвора

Хербициди, фунгициди - 6-20 мл / 100 л от разтвора

Листни торове - 10-20 мл / 100 л от разтвора

ASSIST - Вещества, променящи физичните свойства на торовете – освобождаване, 
адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

ASSIST - Вещества, променящи физичните свойства на торовете – освобождаване, 
адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

Препаратът е предназначен за регулиране на pH на водата, използвана за разтворите. Повечето 
от пестицидите, а понякога и торовете, използвани за пръскане, имат рН> 7, което предизвиква  
образуване на отлагания в разтворите, вследствие на което адсорбцията на активните 
вещества се влошава. Съдържащата се в състава на  препарата  киселина повишава силно 
киселинността на разтвора. Използва се в ниски дози, което го прави ефективен за употреба в 
напоителни системи.



ASSIST - Вещества, променящи физичните свойства на торовете – освобождаване, 
адхезия, проникване, разтваряне, изпарение, pH на разтвора.

IKAR Korekt 

CЪСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Трикарбоксилна киселина
Плътност

pH (1:10) H2O

Дозировките зависят от  първоначалната стойност
на pH, средна дозировка: 50-75 мл / 100 л вода.50.0%

1.2 г/мл

0.5 - 1.0

ОПАКОВКА

 1л 5л   1000л

Препаратът е предназначен за регулиране на pH на водата, използвана за разтворите. Повечето 
от пестицидите, а понякога и торовете, използвани за пръскане, имат рН> 7, което предизвиква  
образуване на отлагания в разтворите, вследствие на което адсорбцията на активните 
вещества се влошава. Съдържащата се в състава на  препарата киселина не само повишава 
киселинността на разтвора, но и не нанася поражения на растенията, тъй като е органична.



СИЛАТА НА БРИТАНСКАТА ФОРМУЛА

Съвременен производител на
течни торове от висок клас1618 София

ул. Бяло поле 3 
Офис център Комфорт, офис 13

Тел.: +359 2 992 55 18 
www.ikarfactory.eu




