
www.icl-sf.com

Прецизно хранене с листни торове
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Технология М-77
М-77 е уникален комплекс от съединения, който има ясно определена цел. 
Този комплекс включва съставки, които подобряват качествата на разтвора 
за пръскане и ускоряват усвояването и ефективността на хранителните 
вещества. Част от състава на М-77 е ѝ иновативния патентован растителен 
“ускорител” на ICL, който извежда храненето на растенията на по-високо ниво 
и води до по-здрави и по-продуктивни култури.

Комплексът М-77 съдържа

1 Съединения, удължаващи ефективността на хелатите, доставени от листния 
тор

2 Витамини, които подобряват метаболитната активност в растителните 
тъкани, чрез които се усвоява торът

3 Функционални елементи, които подобряват оползотворяването на 
хранителните вещества

4
Съединения, които ограничават ефектите от абиотичния стрес и повишават 
устойчивостта на растението и така поддържат неговата жизненост и 
продуктивност

Съвременни технологии за листно 
торене гарантират вашия успех
Листното подхранване e отлично решение, когато кореновата система на растението не функционира 
оптимално или когато осигуряването на хранителни вещества през почвата не е възможно. Тази форма 
на подхранване е идеална, когато усвояването през корените е нарушено от фактори като прекалено 
студени или топли почви, високо pH на почвата, наличие на плевели или зараза с нематоди. Изполването 
на листните торове се препоръчва и като превантивно средство за избягване и намаляване на ефектите от 
стресовите ситуации.

Технологията за листно подхранване е уникална, 
динамична и eфективна форма на хранене 
на растенията. Изследователският екип за 
специализирани торове на ICL е разработил 
няколко от водещите в световен мащаб 

иновативни решения за листно хранене. Тези 
високотехнологични решения са фокусирани както 
върху подхранващото действие на листните торове, 
така и върху тяхната употреба като превантивно и 
лечебно средство.

Технология DPI
Kомплексът Double Power Impact (DPI) на ICL е допълнителен стимулант, 
който създава високоефективна фотосинтетична реакция - процес, при 
който растенията използват светлината като източник на енергия, с която 
преобразуват въглеродния диоксид и водата до глюкоза. Тази реакция се 
постига чрез повишаване на нивата на хлорофил и скоростта на изпарение. 

Биостимулантът DPI е с естествен 
произход и доказано подобрява 
нивата на изпарение, водещи до 
по-високи нива на усвояване на CO2. 
Комплексът DPI повишава нивата на 

хлорофил в третираните листа, както и 
тяхното тегло и размер. Той подпомага 
ефективността на усвояване на 
хранителните вещества от растенията - 
по-специално на азота и фосфора. 



„Използвам от години пълната гама от 
специализираните торове на ICL, което 
включва сериите Agroleaf, Agromaster и 
Solinure. Това, което ме привлече към това 
партньорство, са не само отличните 
продукти, но и цялостното професионално 
обслужване – безценни съвети и препоръки за 
хранене, както и последващи посещения от 
страна на техният агроном“.

Александър Стамболия 
Фермер, който отглежда рапица, зеле и пипер

Донжи Михоляц, Хърватска
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Уникален водоразтворим 
листен тор
Agroleaf Power е продукт с изключителна 
чистота (без съдържание на хлориди) 
и високо съдържание на хранителни 
елементи. Ексклузивната технология 
M-77 и иновативния комплекс DPI 
гарантират отлично усвояване и 
по-продължителна наличност на 
микроелементи. Продуктовата гама 
Agroleaf Power предоставя всички 
макро- и микроелементи, от които 

растенията се нуждаят и така успява 
да предложи подходящо решение за 
всяка нужда. Agroleaf Power може да се 
прилага във всеки етап на растежа, за да 
коригира дефицитите и дисбаланса на 
хранителните вещества. Благодарение 
на своята чистота и високото качество на 
суровините, продуктите Agroleaf Power се 
разтварят бързо и напълно, което прави 
приложението им изключилтено лесно. 

Agroleaf Power дава отлични резултати в критични етапи от вегетацията.

Предимства на Agroleaf Power

1 Листното подхранване с Agroleaf Power позволява бързо усвояване на 
хранителните вещества

2 Много бърз резултат – отлично решение за спешно коригиране на 
проблеми

3 Технологиите M-77 и DPI подобряват фотосинтезата

4 Висококонцентриран листен тор - по-малко количество влаган продукт

5 Ускорено абсорбиране и отлично усвояване на хранителните вещества, 
благодарение на технологята M-77



Предимства на Agroleaf Special

1
Листното подхранване с Agroleaf Special позволява бързо усвояване на 
хранителните вещества от растението – в рамките на 24 часа настъпва 
подобрение в растението при ситуации на физиологичен стрес

2 Agroleaf Special ускорява метаболизма на растението

3 Технологията X3 улеснява абсорбирането на микроелементите от листата 
и те се усвояват много по-бързо и ефективно

4 Agroleaf Special се разтваря бързо и напълно, което прави приложението 
му изключилтено лесно

5 Agroleaf Special може да бъде смесван с широка гама от други торове и 
препарати
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Премиум тор, който повишава 
производителността на 
културите

Agroleaf Special съдържа технология X3-Active, която подобрява усвояването на 
хранителните вещества.

Agroleaf Special е първокласен напълно водоразтворим листен тор, широко 
използван в селското стопанство и градинарството за предотвратяване и 
контрол на хранителни дефицити при множество култури - зърнени култури, 
зеленчуци, цветя и овощни дървета.

Технология X3-Active
X3-Active е специален биостимулант, който 
е предназначен да улесни усвояването на 
микроелементните от листата на растенията. 
X3-Active оптимизира наличността и 
ефективността на микроелементите при 
всички култури. Технологията X3-Active се 
използва при производството на различни 
торове от портфолиото на ICL, които съдържат 
разнообразни комбинации и количества 
микроелементи.

Подобрителя на растежа X3-Active осигурява:
 z По-добър растеж
 z По-високо качество
 z По-енергично развитие
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Опитни полета, Agroleaf Power
Цел на  Да се сравни ефективността на листния 

тор Agroleaf Power с практиката на 
фермера при отглеждането на картофи 
за чипс. 

Къде: Фарлов, Швеция 
Реколта: Картофи за чипс, сорт Сатурн
Третирания: Практика на фермера: 
 Течен оборски тор (свински)  2 мт/дка
 Концентриран плодов сок 0.19 мт/дка
 Axan 27-3 30 кг/дка
 Kalimagnesia 15 кг/дка
 Манганов нитрат 4 x 0.1 л/дка
 Практика на фермера + ICL схема:
 Agroleaf Power High P 0.4 + 0.4 кг/дка
 Agroleaf Power High K 0.4 + 0.4 кг/дка

Икономическа оценка Agroleaf Power
High P + High K

Практика на 
фермера

Кат. 1: Високо качество,  

> 40 мм (кг/дка)
4787.3 4262.9

Кат. 2: Средно качество,  

30-40 мм (кг/дка)
293.6 338.9

Общ приход на декар 721.9 € 653.8 €

Допълнителен разход за 

схемата на ICL 
7.7 €/дка -

Допълнителен приход на 
дка (ICL спрямо практика 
на фермера)

60.4 €/дка
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Практика на фермера

Разпределение на добива според размера

Защо Agroleaf Power?
• Agroleaf Power минимизира ефектите от стреса, 

причинен от климатичните условия, пестицидите 
и от интензивното производство

• Agroleaf Power коригира бързо хранителните 
дефицити

Извод
Употребата на Agroleaf Power увеличава брутния 
доход от декар с 9% поради по-високото качество на 
картофите 

9%
опита:
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Серия Формулация Име на продукта Код Общ N NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn EC 
на 1г/л (mS/cm)

Maкс.разтворимост
(кг/100 л)

Agroleaf Power 20-20-20 Total 2096 20 4,3 2,2 13,5 20 20 0,8 0,03 0,070* 0,14** 0,07* 0,001 0,070* 0,8 2,5

Agroleaf Power 31-11-11+TE High N 2095 31 1,0 30,0 11 11 0,8 0,03 0,070* 0,14** 0,07* 0,001 0,070* 0,5 2,5

Agroleaf Power 12-52-5+TE High P 2094 12 8,7 3,3 52 5 0,8 0,03 0,070* 0,14** 0,07* 0,001 0,070* 0,7 2,5

Agroleaf Power 15-10-31+TE High K 2097 15 9,0 1,7 4,3 10 31 0,8 0,03 0,070* 0,14** 0,07* 0,001 0,070* 1,0 2,5

Agroleaf Power 11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE Calcium 2098 11 11,0 5 19 9,0 2,5 0,04 0,030* 0,25** 0,13* 0,020 0,030* 1,2 2,5

Agroleaf Power 10-5-10+16MgO+32SO3+TE Magnesium 2099 10 2,0 8,0 5 10 16,0 32,0 0,25 0,070* 0,14** 0,25* 0,001 0,070* 1,1 2,5

Серия Формулация Име на продукта Код Общ N NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn EC 
at 1g/l (mS/cm)

pH 
at 1 g/l

Max. solubility
(kg/100 l)

Agroleaf Special 12% Manganese EDTA Mn 2088 12,00* 0,4 6,4 0,5

Agroleaf Special 14% Zinc EDTA Zn 2089 14,000* 0,4 6,5 0,5

* EDTA-хелатиран  ** DTPA-хелатиран *** Водоразтворима фракция; измерена в мека вода (сравнима с дъждовна вода) 

Методи за листно приложение
Листно торене е пръскането на хранителни вещества върху листата и стъблата 
на растението и тяхното усвояване. 

Ефектите от листното торене включват 
увеличаване на добивите, по-добра 
устойчивост на болести и вредители, 
подобрена устойчивост на засушаване 
и подобрено качество на културите. 
Реакцията на растението зависи от 
вида, формата на тора, концентрацията 
и честотата на приложение, както и от 
етапа на растеж на растението. 
Листното приложение най-често се 
използва в специфична вегетационна 

фаза и формулацията на тора се 
съобразява с конкретната ситуация и 
проблем. Количеството хранителни 
вещества, които растенията могат да 
абсорбират чрез листното приложение, 
е ограничено и като цяло е много 
по-малко от общите им нужди от 
хранителни вещества. 
Ето защо листното приложение 
трябва да се използва като 
допълнителна форма на торене. 

Съдържание на хранителни елементи
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Серия Формулация Име на продукта Код Общ N NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn EC 
на 1г/л (mS/cm)

Maкс.разтворимост
(кг/100 л)

Agroleaf Power 20-20-20 Total 2096 20 4,3 2,2 13,5 20 20 0,8 0,03 0,070* 0,14** 0,07* 0,001 0,070* 0,8 2,5

Agroleaf Power 31-11-11+TE High N 2095 31 1,0 30,0 11 11 0,8 0,03 0,070* 0,14** 0,07* 0,001 0,070* 0,5 2,5

Agroleaf Power 12-52-5+TE High P 2094 12 8,7 3,3 52 5 0,8 0,03 0,070* 0,14** 0,07* 0,001 0,070* 0,7 2,5

Agroleaf Power 15-10-31+TE High K 2097 15 9,0 1,7 4,3 10 31 0,8 0,03 0,070* 0,14** 0,07* 0,001 0,070* 1,0 2,5

Agroleaf Power 11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE Calcium 2098 11 11,0 5 19 9,0 2,5 0,04 0,030* 0,25** 0,13* 0,020 0,030* 1,2 2,5

Agroleaf Power 10-5-10+16MgO+32SO3+TE Magnesium 2099 10 2,0 8,0 5 10 16,0 32,0 0,25 0,070* 0,14** 0,25* 0,001 0,070* 1,1 2,5

Серия Формулация Име на продукта Код Общ N NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn EC 
at 1g/l (mS/cm)

pH 
at 1 g/l

Max. solubility
(kg/100 l)

Agroleaf Special 12% Manganese EDTA Mn 2088 12,00* 0,4 6,4 0,5

Agroleaf Special 14% Zinc EDTA Zn 2089 14,000* 0,4 6,5 0,5

Формулациите в тази таблица могат да бъдат променяни.* EDTA-хелатиран  ** DTPA-хелатиран *** Водоразтворима фракция; измерена в мека вода (сравнима с дъждовна вода) 

Препоръки за ефективно приложение на листни торове

 z Най-подходящото време за листно пръскане е рано сутрин или в късния следобед, когато 

влажността е по-висока, листата са в състояние на пълен тургор и клетките им са пълни с вода.

 z Избягвайте листно пръскане през топлите часове на деня; усвояването на тора при високи 

температури е много слабо и растенията могат да бъдат изложени на стрес и листата им да 

прегорят.

 z Образуването на роса след листно приложение е важно помощно средство за пълното 

абсорбиране на тора - той се разтваря в капките роса и прониква с нея в листата.

 z Приложението трябва да се извършва при минимален вятър. Това е особено важно при 

пръскачките с фина струя, тъй като тя лесно се отклонява.

 z Винаги пръскайте, когато влажността на почвата е достатъчна. Така листата ще останат твърди и 

няма да са податливи на воден стрес. Помислете за напояване в деня преди пръскането.

 z Избягвайте листно пръскане непосредствено преди валежи или напояване, за да предотвратите 

отмиването на торовия разтвор.

 z Оптималното рН за листния разтвор е леко кисело (5 ± 0.5).

 z Използването на подходящо омокрящо средство или повърхностно активно вещество намалява 

повърхностното напрежение на капките. Това подобрява разпределението на капчиците, 

увеличава покритата с тор листна повърхност, намалява прегарянето на листата и подобрява 

усвояването на хранителните елементи. Винаги проверявайте съвместимостта на сърфактантите 

с листния тор.

 z Уверете се, че торът е напълно водоразтворим. За листно проложение не се изисква специално 

оборудване – листни торове могат да се прилагат с помощта на конвенционални пръскачки - 

вентилаторна пръскачка, гръбна пръскачка, пръскачка с ръкав, въздушна пръскачка и др.

 z Изберете подходящия обем и налягане на пръскачката за всяка култура. Използването на 

правилното количество разтвор е от съществено значение за постигане на пълно покритие на 

растението. 
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250.000 

теста годишно

10 
завода

служители
по контрол

на качеството

150 2.

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

Всичко започва с извличането
на различни суровини от

мините на ICL.

Водоразтворими торове 
съдържание на хранителни
вещества
текстура
разтворимост
цвят на разтвора

Суровини

Великобритания
Китай

Израел
Испания

Контрол на 
качеството

Безопасно
боравене

За да гарантираме, че 
торовете ще достигнат до 

вас във възможно 
най-добро състояние.

Поддържаме високи стандарти 
за качество и правим
стриктни проверки.

4
 

държави
Съхранение в 
сухи и хладни

помещения

Оптимално
опаковане и

транспортиране

Експертни съвети 
Контролът на качеството 

не приключва с 
доставката на торовете. 

Професионални 
съвети на място

Специални
препоръки
за хранене

Оптимизирани
програми за
торене

Какво ви носи качеството?
Добри добиви, торове, на които може да се разчита и безпроблемно управление 
на селскостопанските процеси са от съществено значение за всеки фермер. 
Специалните торове на ICL SF достигат до вас с гарантирано отлично качество, 
което се контролира стриктно през целия производствен процес – от добиването 
на суровините, през производството до доставката във вашата ферма. С 
нашите първокласни торове можете да сте сигурни, че вашата схема за 
хранене на културите покрива всички правила и изисквания на европейското 
законодателство.

Осигуряване на качеството – от добива на суровини до полето

Имат ли вашите купувачи допълнителни изисквания към вашата продукция? 

Вашите регионални представители на ICL SF са винаги готови да ви помогнат  
да направите най-добрия избор!

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

Everris International B.V. (UK, Netherlands, 
Germany) is certified according ISO - 9001.
Everris International B.V. Heerlen is also certified 
according ISO – 14001 and OHSAS – 18001. 
Everris International B.V. is a legal entity under ICL 
Specialty Fertilizers.
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ICL Specialty Fertilizers
P.O. Box 40
4190 CA Geldermalsen
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 418 655 700
Fax: +31 (0) 418 655 795
Email: info@iclsf.com
www.icl-sf.com

ICL Specialty Fertilizers

P.O. Box 40, 4190 CA Geldermalsen, The Netherlands

Tel.: + 31 418 655 700; Fax.: +31 418 655 795

Email: info@icl-group.com

www.icl-sf.com

Смарт Агро България

София 1618, ул. Бяло поле 3

Офис център Комфорт, офис 13

Тел.: +359 2 992 55 18

Email: office@smartagro-bulgaria.com 

www.smartagro-bulgaria.com

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


