Мини-гранулирани торове
с контролирано освобождаване
Най-новото поколение торове за отличен начален старт

www.icl-sf.com

Защо да използвате ултра-локализирани торове?
Както знаете, фосфорът има много ползи за растението, като по-добро развитие на

P

H4

IUM

корените, по-равномерно и по-ранно узряване, подобрен цъфтеж и образуване на
семена, но той е хранително вещество със слаба подвижност в почвата (1-2 мм). Във
варовити почви (pH> 8) фосфорът може да се утаи като калциев фосфат, а в кисели

PHOSPHORUS

почви той лесно се утаява като железен или алуминиев фосфат. Максималното
усвояване на фосфор се осъществява в диапазон на pH от 6 до 7.
При ниски температури на почвата наличността на фосфор намалява значително (до
70% при почвена температура 10°С - 13°С). Гранулите на ултра-локализираните (близо
до семената) мини-гранулирани торове са обвити със специално полимерно покритие,
което защитава фосфора, увеличава значително наличността и достъпността му и
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подобрява неговото усвояване от младата коренова система.
Амониевата е една от най-важните форми на азота, която се усвоява от младите

растения. Ултра-локализираните мини-гранулирани торове привличат корените към
PHOSPHORUS
хранителните елементи, отделяни от тях. Това насърчава по-бързото развитие на
растението. Определени условия, като ниски температури (средна дневна температура
< 15°C), преовлажняване на почвата или ниско съдържание на кислород, в комбинация
с ниско pH потискат активността на нитрифициращите бактерии и причиняват
натрупването на амоний до токсични нива в растежната среда. С мини-гранулираните
торове с контролирано освобождаване азотът се отделя постепенно и по този начин
стресовите ситуации, особено в студения сезон, се избягват.
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Как да използвате ултралокализирани торове?
Agromaster Start Mini е съставен от стандартни мини-гранули, обвити
със специално полимерно покритие, което защитава хранителните
вещества - азот или азот и фосфор. Така торът осигурява подълготрайно и ефективно хранене на растенията.
Agromaster Start Mini подобрява ефективността на усвояване на хранителните
вещества като цяло и увеличава наличността на фосфора и усвояването му
от младите коренови системи.
Прилагайте Agromaster Start Mini по време на сеитба в браздите, в
непосредствена близост до семената. За най-добри резултати използвайте
апликатор, предназначен за микрогранулирани торове.

Благодарение на големия брой мини-гранули в тора (650 хиляди/дка), които се внасят на 3-5 см от
семената, Agromaster Start Mini е надежден източник на хранителни вещества, който осигурява
отличен начален старт и по-бърз растеж на културите.

Наличност на фосфора при различни методи на приложение на торовете

Agromaster Start Mini

Конвенционален тор

Конвенционален тор

приложен в браздата по

приложен до браздата

разпръснат и инкорпориран

време на сеитба

по време на сеитба

преди сеитба

(ултра-локализиран)

(5-6 см от семената)

(5-10 см дълбочина)

Предимства на Agromaster Start Mini

1

Контролирано освобождаване на азот и фосфор за дълготрайно
подхранване

2

По-силна и здрава коренова система, която усвоява хранителните
вещества по-ефективно

3

По-бързо покълване на семената и предотвратяване на периода на стрес

4

Ултра-локализиран източник на хранителни вещества, безопасен за
младата коренова система

5

По-малко хранителни вещества за развитието на плевелите
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Agromaster Start Mini е специална гама от мини-гранулирани торове с технология
за контролирано освобождаване. Контролираното освобождаване на N и P
подхранва растенията в първите етапи на вегетацията, без да възпрепятства
покълването на семената.

Контролирано освобождаване на N и P

8-32-0+5MgO+9SO3+TE
8
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%

Release
Technology

			

ОБЩ АЗОТ (N)
7.4 % амониев азот (NH4-N)
ДИФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)
24 % водоразтворим дифосфорен пентаоксид (P2O5)

0

%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O)

5

%

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (MgO)

9

%

СЕРЕН ТРИОКСИД (SO3)

Вторични елементи (%) =
0.125 Cu, 2 Fe, 0.75 Mn, 0.75 Zn

Каталожен номер

5079

Препоръчителна доза 2.5-3.0 кг/дка*

Защитен азот

72%

Инструкции за употреба:

Защитен фосфор

75%

Среден размер на гранулата

1.4 мм

Наличност на P в почвата: Ниска
Култури: полски, зеленчуци, чувствителни към
засоляване култури

10-43-0
10

%

			
43

%

			
0

%

ОБЩ АЗОТ (N)
10.0 % амониев азот (NH4-N)
ДИФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)
38.7 % водоразтворим дифосфорен пентаоксид (P2O5)
КАЛИЕВ ОКСИД (K2O)

Каталожен номер

7642

Препоръчителна доза 2.5-3.0 кг/дка*

Защитен азот

74%

Инструкции за употреба:

Защитен фосфор

74%

Среден размер на гранулата

1.5 мм

Наличност на P в почвата: Ниска
Култури: полски, зеленчуци, чувствителни към
засоляване култури

12-44-0+5SO3
12

%

			
44

%

			

ОБЩ АЗОТ (N)
10.0 % амониев азот (NH4-N)
ДИФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)
39.6 % водоразтворим дифосфорен пентаоксид (P2O5)

0

%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O)

5

%

СЕРЕН ТРИОКСИД (SO3)

Каталожен номер

5090

Препоръчителна доза 2.5-3.0 кг/дка*

Защитен азот

36%

Защитен фосфор

36%

Наличност на P в почвата: Средна

Среден размер на гранулата

1.5 мм

Култури: полски, зеленчуци

Инструкции за употреба:

*Като допълнение към стандартния тор за основно торене
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Контролирано освобождаване на N

21-21-5+2MgO+15SO3
21

%

			
21

%

			

ОБЩ АЗОТ (N)
7.4 % амониев азот (NH4-N); 14.2 % уреен азот (Ur-N)
ДИФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)
18.9 % водоразтворим дифосфорен пентаоксид (P2O5)

5

%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O), водоразтворим

2

%

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (MgO)

15

%

СЕРЕН ТРИОКСИД (SO3)

Каталожен номер

5077

Препоръчителна доза 2.5-3.0 кг/дка*

Защитен азот

40%

Защитен фосфор

0%

Наличност на P в почвата: Средна към висока

Среден размер на гранулата

1.5 мм

Култури: полски, зеленчуци

Инструкции за употреба:

Продукти Agromaster Start Mini според pH на почвата
Продукти с ниско съдържание на защитен P са подходящи при pH 5.5-7.5

Наличност на фосфор

Продукти с високо съдържание на защитен P са подходящи при pH < 5.5 и >7.5

4.0

5.0

6.0

6.3

6.5

6.8

7.0

8.0

9.0

pH стойност

*Като допълнение към стандартния тор за основно торене
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Доказано добри резултати при опитни полета
6% по-високи добиви при царевица

10% по-високи добиви при слънчоглед

Цел на опита: Да се сравни ефективността на

Цел на опита: Да се сравни ефективността на

различни „стартиращи“ торове,

различни „стартиращи“ торове,

приложени в браздата
Третиране:

приложени в браздата

Практика на фермера:

Третиране:

Практика на фермера:

само конвенционален тор

само конвенционален тор

Схема без мини-стартиращи торове:

Схема без мини-стартиращи торове:

(N-P2O5-K2O =22.7-9.8-5.1).

(N-P2O5-K2O =6.5-5.2-5.2)

Схема на ICL: Практика на фермера +

Схема на ICL: Практика на фермера +

Agromaster Start Mini

Agromaster Start Mini

(21-21-5+2MgO+21SO3), 2.5 кг/дка

(21-21-5+2MgO+21SO3), 2.5 кг/дка

Референция: Практика на фермера +

Референция: Практика на фермера +

микро-гранулиран тор

микро-гранулиран тор

(11-45-0+12S+2MgO+1Zn), 2.5 кг/дка

(11-45-0+12S+2MgO+1Zn), 2.5 кг/дка

Практика
на фермера

ICL

Референция

1.37

1.45

1.41

Добив, МТ/дка

-

6%

3%

Разлика в добива спрямо
практиката на фермера, в %

Общ разход за торове,
евро/дка

24.83

29.89

33.26

Общ приход, евро/дка

169.59

179.22

Общ приход минус разходи
за торове, евро/дка

144.76

149.33

Икономическа оценка
Добив, МТ/дка
Разлика в добива спрямо
практиката на фермера, в %

Общ приход минус разходи
за торове (разлика спрямо
практиката на фермера),
евро/дка

-

4.57

Практика
на фермера

ICL

Референция

0.355

0.390

0.382

-

10%

8%

Общ разход за торове,
евро/дка

10.43

15.49

18.86

174.28

Общ приход, евро/дка

103.63

113.93

111.46

141.01

Общ приход минус разходи
за торове, евро/дка

93.20

98.44

92.60

-3.74

Общ приход минус разходи
за торове (разлика спрямо
практиката на фермера),
евро/дка

-

5.25

-0.60

Икономическа оценка

Общ добив, МT/дка

Общ добив, МT/дка

1,46
1,44
1,42
1,40

40 кг/дка повече
в сравнение с
подобни продукти

6% повече
в сравнение
с практиката
на фермера

0,38

2% повече
в сравнение с
подобни продукти

10% повече
в сравнение
с практиката
на фермера

0,36

1,38
1,36

0,34

1,34
1,32

0,32

Практика на фермера
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0,40

ICL

Референция

Практика на фермера

ICL

Референция

С
контролът е в моите ръце

“Винаги използвам Agromaster Start Mini по време на сеитбата на зърнени
култури и бобови култури. Причината е много проста: удобен е, подобрява
кълняемостта и ми позволява да подхраня допълнително растенията, когато
те наистина има нужда от това. Всяка година е различна, но резултатите с
Agromaster Start Mini са постоянно добри.”
Сантяго Гарсес,
SAT Garcés, Прозводител на зърнени култури
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Какво ви носи качеството?
Добри добиви, торове, на които може да се разчита и безпроблемно управление
на селскостопанските процеси са от съществено значение за всеки фермер.
Специалните торове на ICL SF достигат до вас с гарантирано отлично качество,
което се контролира стриктно през целия производствен процес – от добиването
на суровините, през производството до доставката във вашата ферма. С
нашите първокласни торове можете да сте сигурни, че вашата схема за
хранене на културите покрива всички правила и изисквания на европейското
законодателство.

Осигуряване на качеството – от добива на суровини до полето

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

Контрол на
качеството

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

4 държави
Великобритания
Китай
Израел
Испания

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

10
завода
250.000

теста годишно

150

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

Безопасно
боравене

Експертни съвети

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

Контролът на качеството
не приключва с
доставката на торовете.

Оптимално
опаковане и
транспортиране

Професионални
съвети на място

2.

Съхранение в
сухи и хладни
помещения

Оптимизирани
програми за
торене
Специални
препоръки
за хранене

Имат ли вашите купувачи допълнителни изисквания към вашата продукция?
Вашите регионални представители на ICL SF са винаги готови да ви помогнат
да направите най-добрия избор!
Сканирайте QR-кода, за да научите повече за нашата гаранция за качество.

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

ICL Specialty Fertilizers
P.O. Box 40

Смарт Агро България

4190 CA Geldermalsen

София 1618, ул. Бяло поле 3

The Netherlands

Офис център Комфорт, офис 13

Tel.: +31 (0) 418 655 700

Тел.: +359 2 992 55 18

Fax: +31 (0) 418 655 795

Email: office@smartagro-bulgaria.com

Email: info@iclsf.com

www.smartagro-bulgaria.com

www.icl-sf.com
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Продукти и услуги сертифицирани по ISO-9001,
ISO-140001 и OHSAS-18001

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.

0719-MKT

ICL Specialty Fertilizers

