Технология за освобождаване E-max
Революция в торовете с контролирано освобождаване
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Торове с контролирано освобождаване - историята
Нова ера в торенето
ICL Specialty Fertilizers представя първото поколение торове със специално
покритие през 1967 г. - NPK гранули с покритие от органична смола, което
гарантира, че едно единствено приложение на хранителни елементи е достатъчно
за дълъг период от време.
Това е началото на изцяло нов принцип в приложението на торове.

ICL SF – експерти в торовете с контролирано освобождаване от 1967 г.
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Какво представляват торовете с контролирано освобождаване?
Терминът тор с контролирано освобождаване (CRF) се определя от ISO като: “Тор,
при който се контролира отделянето на хранителни вещества; обявените върху
тора скорост, време и температура на отделяне на хранителни вещества трябва да
отговарят на реалните такива (ISO 8157: 2015). Тези продукти са създадени, за да
задоволяват адекватно специфичните нужди на растенията чрез продължително
освобождаване на хранителни вещества по време на вегетацията”.

Едно единствено и ефективно приложение носи
по-голяма стойност при същите разходи
Тор с контролирано
освобождаване

Конвенционален тор
Хранителни
вещества

Хранителни
вещества
Хранителни
нужди

Предимства от включването на торове с контролирано освобождаване във
вашата програма за хранене
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Увеличаване на ефективността на усвояването на хран. вещества
Намаляване на загубите на хранителни вещества в околната среда
Предотвратяване на фиксирането на хранителни вещества в почвата
Поддържане или увеличаване на добива с по-ниски торови норми
Едно единствено приложение
Минимално замърсяване на околната среда

Хранителни
нужди

Ефективност и устойчивост
Торовете с контролирано освобождаване намаляват загубите на азот
от процеждане, изпарение и денитрификация
По-малко загуби от ПРОЦЕЖДАНЕ

Загуба от
изпарение NH3

Азотът обикновено се „отмива“ от почвата, докато е под формата на урея и нитрити. Прилагането на тор
с незабавно освобождаване на азот води до периоди с висока концентрация на този елемент в почвата.
Тъй като растенията не могат да поемат повече от необходимия им азот, излишъкът се процежда в
почвата. Торовете с контролирано освобождаване решават този проблем, като осигуряват постепенно
отделяне на азот, според нуждите на растението.

Урея
CO (NH2)2

Опит - E-max спрямо конвенционален азотен тор; тест на процеждането
Опитът е извършен през 2015 г. в Университет на Пиза (Италия), под ръководството на
проф. Пардоси.
Третирания:
• Конвенционален азотен тор
• Азотен тор, смесен с 20% E-Max гранули, 3-4 месечни
• Азотен тор, смесен с 40% E-Max гранули, 3-4 месечни

Амониев азот
NH3

Уреаза
Процеждане на азот в %

40%

Амониев
азот
NH3

30%
20%
10%
0%
Конвенционален
тор

Тест на процеждането - Пиза, Италия, 2015 г.

E-Max 3-4M
20%

E-Max 3-4M
40%

Заключение:
От приложените 36 кг/дка азот:
•
загубени 12,7 кг N с конвенционалния тор
•
загубени 9,7 кг N с 20% E-Max гранули
•
загубени 5,7 кг N с 40% E-Max гранули

Процеждане на азот с E-Max гранули:
до 55% по-малко в сравнение с конвенционален тор
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Блокиране
NH4 NO3
Загуби на урея
от процеждане

Амоний
NH4

По-малко загуби от
ИЗПАРЕНИЕ

Загуба от
денитрификация
N2/N2O

Загубите от изпарение на амоняк възникват,
когато карбамидните торове се прилагат
повърхностно и взаимодействат директно с
въздуха. Скоростта на изпарение зависи от
влажността, температурата и повърхностното рН на почвата. Ако почвената повърхност
е влажна, водата се изпарява във въздуха,
съединявайки се с амоняка. Температури
над 10 ° C и pH по-високо от 6.5 значително
увеличават скоростта на преобразуване на
уреята в амоняк.
Торовете с контролирано освобождаване
намаляват изпарението, като ограничават
взаимодействието на азота с въздуха чрез
специалното покритие на торовите гранули.

Обща загуба на амоняк (% от приложения N)

Опит - И
 зпарение от различни източници на азот
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Покрита
урея

Дни след приложението

Опитите са извършени в лабораторни условия в Университета на Илиноис в продължение на 21 дни. Покритата урея видимо е с най-ниско ниво
на изпарение.
До края на опита изпарението при уреята с уреаза-инхибитор (NBTP) е
стигнало 3 пъти по-високи нива, а при UAN с два инхибитора – 2 пъти
по-високи нива.

По-малко загуби от ДЕНИТРИФИКАЦИЯ

Нитрат
NO3

Загуби от
процеждане NO3

Забележка: За отчитането на загубите на
хранителни вещества трябва да се вземат
предвид всички видове загуби.
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Торовете с контролирано освобождаване решават този проблем чрез:
• Постепенно освобождаване на N, което свежда до минимум времето, през което азотът е в свободно
състояние в почвата преди усвояването му от растението
• Намалено уплътняване на почвата благодарение на по-малкия брой обработвания на полетата с техника

Опит - Емисии на диазотен оксид – Е-Max спрямо урея
Загуби на N като N2O (кг/дка)

Нитрит
NO2

Денитрификацията се случва, когато в почвата няма достатъчно кислород (O2) за нуждите на бактериите
и микроорганизмите в нея. При липса на кислород микроорганизмите усвояват кислорода от нитратите,
произвеждайки азотен газ (N2) или диазотен оксид (N2O), които се изпаряват от почвата. Условия, които
насърчават денитрификацията, са влажни почви, уплътняване и високи температури.

25

Това са усреднени резултати от опити, направени между
2012-2015 г. в Куинсланд, Австралия. Измерванията са
извършени в полета със захарна тръстика с камери за
събиране на газ.
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Agromaster

Заключение:
Средно 27% намаление на емисиите на диазотен оксид.
До 40% намаление при условия за високи загуби (спестени са
1.95 кг/дка азот).

С
контролът е в моите ръце

„В продължение на много години използвах конвенционални торове. Те са по-евтини, но никога
не можех да получа същите резултати, както когато използвам Agromaster. Това е перфектния тор за
отглеждане на зеленчуци на открито, за интензивно
земеделие, което изисква непрекъснато поливане.
Хранителните елементи не се процеждат в почвата
с Agromaster“.
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Овидиу Анка, Румъния
Патладжани

Слабо влияние върху
околната среда
Торовете с контролирано освобождаване
имат минимално влияние върху околната среда
Торовете с контролирано освобождаване намаляват замърсяването на подпочвените
води с хранителни вещества за растенията:
•
По-малко процеждане на нитрати
•
По-малко процеждане на урея

Политика за опазване на околната среда
В ICL-Specialty Fertilizers вярваме в изграждането на по-екологично и по-устойчиво
бъдеще. Ние приемаме своята отговорност за насърчаване на устойчива околна
среда. Ето защо създадохме политика за опазване на околната среда, основана на
три основни ценности:

1. Защита на околната среда
ICL избягва производствени процеси, които генерират емисии на газообразни
замърсители и инсталира затворени вериги за рециклиране на отпадни
води. Освен това поехме ангажимент да осигурим на всички наши служители
необходимото обучение и инструменти за работа по екологично отговорен
начин. Наше задължение е да опазваме околната среда и се стремим да намалим
консумацията на енергия и вода.

Торовете с контролирано освобождаване редуцират парниковите газове:
•
По-ниски N20 емисии (влиянието на N20 е почти 300 пъти по-голямо от това на CО2)
•
По-малко изпарение на амоняк

2. Мониторинг на влиянието върху околната среда

ICL е член на програмата Responsible Care®, която цели
подобряване на екологичните показатели в областта на
здравето, безопасността и околната среда. ICL е подписала
принципите на Глобалната харта за отговорна грижа на
Международния съвет на химическите асоциации.

3. Налагане на най-добрите агрономически практики

Биоразградимост на покритието на гранулите в
специалните торове на ICL
Гранулите на торовете с контролирано освобождаване имат тънък слой
покритие, което съдържа модифицирани растителни масла.
Тъй като химичните връзки на триглицеридите в растителните масла могат
да бъдат хидролизирани, покритието на гранулите се разгражда с времето
и се интегрира в почвите.
Частиците от разграденото покритие на гранулите са инертни, поради което
те не реагират с почвените компоненти.
По-важното е, че покритието на гранулите в торовете с контролирано
освобождаване са детайлно тествани за фитотоксичност и токсичност. Те
отговарят напълно на общите изисквания за безопасност, посочени в
европейското законодателство. (Директива (EC) No 2003/2003)
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В своята политика ние се ангажираме да оценяваме въздействието върху
околната среда на нашата дейност. Ние активно инвестираме в нови, по-чисти
и безопасни технологии, за да подобрим ефективността на производството и да
намалим консумацията на енергия.
ICL насърчава най-добрите агрономически практики, за да осигури безопасното
и оптимално използване на торовете. Ние популяризираме методите на
приложение, така че дозата да отговаря точно на специфичните нужди на
растението. Също така препоръчваме на нашите клиенти най-добрия начин
за транспортиране, съхраняване и боравене с нашите продукти с оглед на
опазването на околната среда.

ICL Specialty Fertilizers & GLOBAL G.A.P
ICL Specialty Fertilizers е асоцииран член на GLOBAL G.A.P. Ние поддържаме тази
световна организация и нейната ключова цел: разпространението на безопасни и
устойчиви селскостопански практики, които да направят света едно по-добро място
за нашите деца.
GLOBAL G.A.P. е резултат от мрежа от партньорства в световен мащаб. Чрез спазването
на единен хармонизиран световен стандарт за безопасно и устойчиво производство
на храни производителите могат да демонстрират техния ангажимент към добрите
селскостопански практики.

Сравнение между торовете с контролирано освобождаване и
химичните инхибитори
Каква е ефективността на химичните инхибитори при различни температури?
Инхибиторите се добавят към азотните торове, за да забавят преобразуването на
азота от урея до амоняк или от амоний до нитрат.

По какво се различават торовете с контролирано освобождаване от
химичните инхибитори?

Инхибитор на уреазата – вещество, което забавя преобразуването на уреята до
амоняк за период от една до две седмици.

Торовете с контролирано освобождаване освобождават хранителните елементи
с бавна, но контролирана скорост, която съответства на нуждите на растението.
Инхибиторите не забавят отделянето на хранителни вещества – те потискат
микробиалната активност, за да отложат преобразуването на азота във форми,
които бързо се губят. Ефектът на инхибиторите се влияе силно от температурата
на почвата, съдържанието на органична материя и pH.

Инхибитор на нитрификацията (DCD, DMPP) – вещество,
преобразуването на амониевия азот в нитратен азот.

което

забавя

Химичните инхибитори са по-слабо ефективни при високи температури! Нашето
проучване показва, че дори при температура от 20⁰ C ефективният живот на DMPP
и DCD е максимум 25 дни – период, който е значително по-кратък от обичайно
декларираните 1.5 месеца.
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Счита се, че торовете с контролирано освобождаване имат най-високо ниво на
ефективно усвояване на хранителните вещества в сравнение с други торове.
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Технология за освобождаване E-Max
ново решение за модерно земеделие
2006 - Старт на разработването

Завършен продукт с лицензирано химично съдържание
Няколко варианта и няколко субстрата

Извършване на пространни опити (2007 – до момента)
• Опити преди пускането на пазара
• Опити след пускането на пазара (с търговска цел)

Разработен собствен подобрен процес
E-Max е патентована технология на Everris/ICL

Пилотен завод за производство на E-Max
Местоположение: Хеерлен, Нидерландия. Работещ от 2012 г.

Втори завод за производство на E-Max
Местоположение: Съмървил, САЩ. Работещ от декември, 2012 г.

Нов завод за производство!
Местоположение: Хеерлен, Нидерландия. Работещ от 2016 г.
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Завод в Хеерлен
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Технология за освобождаване
Нова технология за покриване на гранули
от ICL Specialty Fertilizers
Хранително
ядро
Покритие
E-Max

Под въздействието на
почвената температура
влагата започва да
прониква през полупропускливото покритие
E-Max и разтваря
хранителното ядро.

Технология за освобождаване E-Max е полимерно покритие,
което подобрява ефективността на усвояване на хранителните
елементи. Освобождаването на елементи се активира от влагата
и температурата, което позволява да се предвиди неговата
продължителност.

Навлизането на влагата и
разтварянето на ядрото
води до нарастване на
осмотичното налягане
вътре в гранулата.

Осмотичното налягане
кара хранителния разтвор
да излиза навън през
микроскопичните пори в
E-Max покритието.

Осмотичното налягане кара
хранителния разтвор да излиза
навън през микроскопичните
пори в E-Max покритието.
Хранителните вещества са
напълно отделени и E-Max
покритието се разпада в
почвата.

Уникални характеристики на технологията за освобождаване E-Max
СРАВНИТЕЛНО ВИСОКО ХРАНИТЕЛНО

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА

ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ
Тънкото покритие позволява почти
пълно запазване на качествата и състава
на суровините:
•
Непокрита урея – 46% N
•
Покрита урея Agrocote Max 2-3
месеца – 44% N

РАЗЛИЧНИ ТОРОВЕ

•
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Слой
покритие

Качеството не се влияе от

•

Хигроскопични

транспортирането, манипулирането

•

С неправилна форма

и т.н.
•

Дори при най-тънкото покритие

•

Позволява блендиране на други
места за производство

Урея

Наблюдение под електронен микроскоп

Поведение при различни температури

Технологията за освобождаване E-Max позволява
създаване на торове с ралични периоди и профили
Чрез промяна на дебелината на покритието могат да бъдат произведени E-Max
гранули с продължителност на освобождаването до 5-6 месеца. Това дава възможност да се доставя азот на различни култури с едно единствено основно торене.

Период на освобождаване при температура на почвата 21º C
1-2M

100

2-3M

3-4M

4-5M

Декларираната върху торбите продължителност на освобождаване е при
температура на почвата от 21⁰ C. Тази продължителност се променя при
различна температура на почвата – тя ще е по-малка при по-висока температура
и по-голяма при по-ниска температура. Важно е да имате това предвид, когато
избирате подходящия за вас продукт.

СТАНДАРТНА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

5-6M

ТЕМПЕРАТУРА НА ПОЧВАТА
16ºC

21ºC

26ºC

2-3M

1-2M

0.5-1.5M

3.5-4.5M

2-3M

1-2M

5-6M

3-4M

2-3M

6-7M

4-5M

3-4M

8-9M

5-6M

4-5M

% освобождаване

80

60

40

20

0
0

50

Време (дни)

100

150

200

Защо да използвате технологията за освобождаване E-Max

1
2
3
4
4
13

Най-новото полимерно покритие на ICL, приложено върху един елемент (N)
Силно и трайно покритие
Ясна скорост на освобождаване при различни температури
Механизъм за освобождаване, който зависи само от влажност и температура
Конкурентна цена

С
контролът е в моите ръце

“Откакто започнах да използвам Agromaster,
повиших качеството и количеството на
моята реколта. Много съм доволен от тора
Agromaster”.
Маурицио Тиоззо, Италия
Моркови
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Портфолио
Отлични резултати, лесен за употреба
Защо да използвате Agromaster?

Какво е Agromaster?
Аgromaster е продукт, който комбинира
иновативната технология E-Max със
специално подбрани NPK гранули.

2

По-лесен за използване, по-малко разходи за приложение, по-малко
уплътняване на почвата поради по-малкия брой приложения

5

Формулации Agromaster

15

Същия или по-висок добив с по-малко количество хранителни елементи
благодарение на контролираното освобождаване

3
4

Продължителност на освобождаването с
технологията E-Max: от 1-2 до 5-6 месеца.

Представените продукти
са само част от по-голямо
портфолио. За допълнителни
формулации можете да се
свържете с регионалния
представител на ICL
или да посетите сайта ни:
www.icl-sf.com

1

Щади околната среда заради минимизираните загуби на хранителни елементи
По-добра и еднаква крайна продукция благодарение на контролираното хранене
Бързо първоначално освобождаване на хранителни вещества, отлично
решение за бързо растящи култури

Код

Формулация

% покрит N

Освобождаване

5502

40-0-5

31

1-2M

5097

36-0-0+21SO3

80

1-2M

5500

11-8-27+2CaO+13SO3

61

1-2M

5503

12-5-20+2CaO+4MgO+35SO3

41

1-2M

5501

32-19-0

31

2-3M

5108

15-24-10+2MgO+8SO3

30

2-3M

5089

10-5-23+2CaO+5MgO+29SO3

61

2-3M

5504

11-8-27+3CaO+ 12.5SO3

62

2-3M

5113

15-5-20+3MgO+20SO3

30

2-3M

5110

11-11-21+14SO3

30

2-3M

5506

12-5-20+2CaO+4MgO+35SO3

41

2-3M

5075

16-10-16+2MgO+27SO3

34

2-3M

5073

19-5-20+4MgO+19.5SO3

35

2-3M

5076

25-5-10+2MgO+21SO3

33

2-3M

5018

16-8-16+5MgO+16SO3

94

5-6M
15

Портфолио
Продукт с чиста технология
Какво е Agrocote Max?
Agrocote Max е еднокомпонентен азотен тор със
100% покритие на азота.
Продължителност на освобождаването с
технологията E-Max: от 1-2 до 5-6 месеца.

Защо да използвате Agrocote?

1
2
3
4

Устойчиво покритие, което осигурява постепенно освобождаване на азота
Доставя азот за период от 1 до 7 месеца, т.е. може да се прилага при култури
с кратък и среден период на отглеждане
Устойчивото покритие гарантира по-малко раздробяване на гранулата и попродължително подхранване
Щади околната среда заради минимизираните загуби на хран. вещества

Формулации Agrocote
Код на продукта

Формулация

% покрит N

Освобождаване

7000

44-0-0

100

1-2M

7001

44-0-0

100

2-3M

7002

43-0-0

100

3-4M

7003

43-0-0

100

4-5M

7004

42-0-0

100

5-6M

Представените продукти са само част от по-голямо портфолио. За допълнителни формулации
можете да се свържете с регионалния представител на ICL или да посетите сайта ни:
www.icl-sf.com
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С
контролът е в моите ръце

“Размерът и качеството на крайната продукция,
които получавам с Agromaster, са значително подобри от всеки друг тор. Използвам Agromaster
при отглеждането на моите култури, защото той
се оказа най-подходящ за моите нужди, след
като опитвах и други торове в продължение на
няколко години”.
Дон Хесус Бермехо, Испания
Праз
17

17

Методи на приложение - как да прилагате продукта?
Приложение на лехите

Приложение чрез разпръскване

18

Приложение в редовете

Тест с торовнасяне чрез разпръскване - Agrocote Max
Опитът, проведен в Холандия в сътрудничество с R&D Strooier Afstel & Advies, потвърждава добро разпръскване с
препокриване с Agrocote Max 44-0-0, 2-3 месеца (100% покрит N) при 36 метра, с коефициент на вариране 8.1 и добро
разпръксване до 40 метра.

Доза на разпръскване (%)

Напречни криви

Препокриване
Покритие на диск 1
Покритие на диск 2
Максимална ширина на разпръскване (40 м)

Ширина на разпръскването (м)

Тест с торовнасяне чрез разпръскване - Agromaster
Опитът, проведен в Холандия в сътрудничество с R&D Strooier Afstel & Advies, потвърждава отлично разпръскване
с препокриване с Agromaster 10-5-23+5MgO, унифициран бленд от защитен азот (61%) и комплексен тор, с
коефициент на вариране 6.1 и добро разпръксване до 40 метра.

Доза на разпръскване (%)

Напречни криви

Препокриване
Покритие на диск 1
Покритие на диск 2
Максимална ширина на разпръскване (40 м)

Ширина на разпръскването (м)
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С
контролът е в моите ръце

“В момента използвам Agromaster за повечето
от моите култури и съм напълно убеден в
неговата добавена стойност. Няма начин да
спра да използвам Agromaster в бъдеще”.
Корне Шутен, Нидерландия
Картофи
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Препоръки по култури
Лукови

25-40
кг/дка

Зелеви

25-40
кг/дка

Бобови

15-20
кг/дка

Картофови

30-50
кг/дка

Салати

10-15
кг/дка

Полски култури

10-25
кг/дка

Овощни дръвчета

15-20
кг/дка

Сенникоцветни

25-40
кг/дка

Лук | Чесън | Праз

Зеле | Карфиол | Броколи

Грах | Бобови

Картофи | Домати | Пипер

Зърнено-житни | Царевица |
Маслодайни

Ябълки | Круши

Моркови | Магданоз

Тези препоръки са общи. За най-добри резултати те трябва да бъдат специфицирани на
базата на почвен анализ и определяне на местните условия за отглеждане. За конкретни
препоръки с конректни продукти и формулации можете да се свържете с официалния
представител на ICL-SF за вашия регион.

Технология E-Max Release - доказана на полето

Опитни полета:
Пресни картофи
Картофи за семе
Пъпеши
Китайско зеле
Царевица
Ориз
Зимна пшеница

Това е подбор от голяма база данни с опити. За допълнителна информация можете да се свържете с вашия регионален представител на ICL Specialty Fertilizers.
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Release
Technology

Пресни картофи
По-добри резултати с едно единствено приложение
Разпределение на клубени според техния размер, MT/дка

Добив, МТ/дка
9.0

7.5

7.5

6.0

6.0

4.5

4.5

3.0

3.0

1.5

1.5

0

0

AgrocoteMax, 2-3M
Общ добив

Практика на фермера
Годен за реализиране на пазара

Цел:

Да се покаже ефективността на Agrocote Max при едно 		
единствено приложение
Локация:
Итре, Белгия
Схема на ICL:	1 приложение – Agrocote Max 44-0-0, 2-3 м, 100% защитен N
Практика на фермера: 2 приложения – течен амониев нитрат
*Нивата на N, P и K са еднакви и за двете полета
N = 21.5 кг/дка, P2О5 = 50 кг/дка
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35-50 mm

> 50 mm
AgrocoteMax, 2-3M

други размери
Практика на фермера

Заключения и резултати:
Едно единствено приложение на Agrocote Max задоволява нуждите на растенията от
азот и води до:
•
23% по-голямо количество крайна продукция на декар
•
24% крайна продукция, годна за пазарна реализация

Release
Technology

Kартофи за семе
По-добри резултати с едно единствено приложение
Брой клубени х 1000 / дка
46
45
44
43
42
41
40
39
38

4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
Agrocote, 1-2M

Цел:

Практика GP
на фермера

Да се покаже ефективността на Agrocote Max при едно 		
единствено приложение
Локация:
Холандия
Схема на ICL:	1 приложение – Agrocote Max 44-0-0, 1-2 м, 100% защитен N
Практика на фермера: 2 приложения – калциев нитрат
*Нивата на N, P и K са еднакви и за двете полета
N = 12.7 кг/дка, P2О5 = 4.5 кг/дка, K2О = 3.0 кг/дка,
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Общ добив, MT/дка

3.0

Agrocote, 1-2M

Практика на фермера

Заключения и резултати:
С Agrocote Max и контролираното освобождаване на хранителни вещества броят на
клубените на дка е с 12% по-голям.
Общият добив, годен за пазарна реализация, е с 19% по-висок, а възвръщаемостта
от направената инвестиции е с 14% по-висока.

Release
Technology

Пъпеш
Азот с контролирано освобождаване спрямо DMPP инхибитор
Разпределение на плодовете според техния размер (в %)

Добив, МТ/дка
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4
3
2
1
0

Agromaster
Общ добив

Практика на фермера

Годен за реализиране на пазара

Цел:

Да се покаже ефективността на Agromaster спрямо
продукти с химичен инхибитор DMPP
Локация:
Франция
Схема на ICL:	Agromaster 12-5-19+4MgO, 2-3 м, 34% защитен N
Практика на фермера: N-DMPP
*Нивата на N, P и K, доставени от основното торене
N = 3.6 кг/дка, P2О5 = 2.4 кг/дка, K2О = 14.4 кг/дка, MgO = 3.9 кг/дка
И в двете полета е приложен и Solinure FX
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% (450-550g) % (550-800g)

% (800-1150g) % (1150-1350g) % (1350-1750g) % >1750g
Agromaster

Практика на фермера

Заключения и резултати:
Добивът, постигнат с употребата на тора с контролирано освобождаване Agromaster,
показва, че този тор е по-добър в сравнение продуктите с химични инхибитори не
само в лабораторни, но и в реални условия.
Agromaster 12-5-19+4MgO води до по-добри резултати поради контролираното
освобождаване на азота в него - общият добив, годен за пазарна реализация, е със
17% по-висок спрямо практиката на фермера, а възвръщаемостта от направената
инвестиция е с 8.25% по-висока.

Release
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Пъпеш
Доказан успех с Agromaster на основата на калиев хлорид
Общ и годен за пазарна реализация добив, МТ/дка
1.9

Разпределение на плодовете според техния размер (в %)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4

12-5-19+4MgO
Общ добив

15-6-20+2MgO

15-5-20+3MgO

350-550g
(калибър 21)

Годен за реализиране на пазара

Цел:

Да се покаже, че Agromaster с калиев хлорид и Agromaster с
калиев сулфат са еднакво ефективни при едни и същи
условия на отглеждане
Локация:
Франция
Схема на ICL:	Agromaster 12-5-19+4MgO, 2-3 м, 34% защитен N (с калиев сулфат)
Agromaster 15-5-20+3MgO, 2-3 м, 30% защитен N (с калиев хлорид)
Agromaster 15-6-20+2MgO, 2-3 м, 30% защитен N (с калиев хлорид)
Нивата на N, P и K са еднакви за всички полета
N = 3.6 кг/дка, P2О5 = 2.4 кг/дка, K2О = 13.8 кг/дка
26

550-800g
(калибър 15)
12-5-19+4MgO

800-1150g
(калибър 12)

1150-1350g
(калибър 11)

15-6-20+2MgO

15-5-20+3MgO

1350-1750g
(калибър 19)

Заключения и резултати:
Приложението на Agromaster със съдържание на калиев сулфат и
калиев хлорид води до едни и същи добиви.
С Agromaster на основата на калиев хлорид плодовете са по-големи и
добивът е по-висок в най-предпочитания калибър 12 - там разликата в
добива е повече от 10%.

Release
Technology

Китайско зеле

По-добри резултати срямо конвенционален тор с едно единствено приложение
Добив, МТ/дка
12
10
8
6
4
2
0

Agromaster

Практика на фермера

Цел:
Да се покаже ефективността на Agromaster
Локация:
Опитно поле на Университета в Краков, Полша
Схема на ICL:	1 приложение – Agromaster 25-5-10+2MgO, 2-3 м,
32% защитен N
Практика на фермера: 1 приложениe – азот
*Нивата на N, P и K са еднакви и за двете полета
Общо количество N = 15 кг/дка
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Заключения и резултати:
С Agromaster загубите на азот са по-ниски, поради по-малко процеждане и
изпарение.
Agromaster 25-5-10+2MgO дава значително по-висок добив – 21.8% по-висок спрямо
практиката на фермера при едно и също количество приложен азот.

Release
Technology

Царевица
Едни и същи резултати с по-малко приложения
Добив, МТ/дка
1.41
1.38
1.35
1.32
1.29

Agromaster 1
(- 50 % азот)

Agromaster 2
(- 50 % азот)

Урея
(пълна доза азот)

Урея
(- 50 % азот)

Цел:

Заключения и резултати:

*Нивата на N, P и K са еднакви и за всички полета

Agromaster 2-3 м (40% защитена урея + 60% незащитена урея) е най-добрия
вариант за царевицата, когато се сравняват възвръщаемостта от направените
инвестиции, разходите за труд, транспорт и логистика.
Agromaster се препоръчва в песъкливи и бързо-дрениращи се почви. Прилага
се чрез инкорпориране в реда във фаза 4-6 лист.
Азотната норма трябва да бъде съобразена с локалните условия и практиката на
фермера.

Да се покаже постигането на еднакъв добив с по-малко
хранителни единици и с едно единствено приложение на
тор с контролирано освобождаване
Локация:
Франция
Схема на ICL:	поле 1 – Agromaster, 2-3 м, 60% защитен N + 40% незащитен N
поле 2 – Agromaster, 2-3 м, 40% защитен N + 60% незащитен N
Практика на фермера: 2 приложения – урея

Общо количество N = 21.5 кг/дка
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Technology

Ориз
Най-добри резултати с едно единствено приложение
Метлици на м2

Добив, МТ/дка
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

620
600
580
560
540
520
Agrocote 3-4M

Цел:

Практика на фермера

Да се покаже по-високата ефективност на технологията
E-Max спрямо практиката на фермера
Локация:
Италия
Схема на ICL:	1 приложение – Agrocote Max 43-0-0, 3-4 м, 100% защитен N
Практика на фермера: 3 приложения – урея
*Нивата на N, P и K са еднакви и за двете полета
N = 12 кг/дка, P2О5 = 6 кг/дка, K2О = 6 кг/дка

29

500

Agrocote 3-4M

Практика на фермера

Заключения и резултати:
С едно единствено приложение Agrocote Max повишава броя на метлиците.
Общият добив е с 30% по-висок, а възвръщаемостта на инвестицията е с 16%
по-висока в сравнение с практиката на фермера.
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Ориз
По-добри резултати с едно приложение, различни типове почви
Добив, МТ/дка

Метлици на м2

1.0

500

0.8

400

0.6

300

0.4

200

0.2

100

0

Опит 1 (глинеста)
Agromaster

Опит 2 (песъклива)

0

Опит 1 (глинеста)

Практика на фермера

Цел:

Да се покаже ефективността на Agromaster като основен
тор спрямо практиката на фермера
Локация:
Различни райони на Испания
Схема на ICL:	1 приложение – Agromaster 30-8-11, 4-5 м, 75% защитен N
Практика на фермера: 1 приложениe – урея, и 2 приложения – амониев сулфат
*Нивата на N, P и K са еднакви и за двете полета
N = 16 кг/дка, P2О5 = 4.2 кг/дка, K2О = 5.8 кг/дка

Agromaster

Опит 2 (песъклива)
Практика на фермера

Заключения и резултати:
Въпреки че броят на растенията на м2 беше един и същ и при двата опитта,
количеството на метлиците с Agromaster беше значително по-голямо, което показва
по-добро развитие на растенията.
Общият добив с Agromaster е с около 21% по-висок и при двата опита.
Възвръщаемостта на инвестицията е с 25% по-висока в сравнение с практиката на
фермера.
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Зимна пшеница

По-ефективно усвояване на хранителните вещества с мини-гранулирани торове

Ефективност на хранителните елементи,
необходими за 1 тон готова продукция (кг/дка)

Добив, МТ/дка
0.6

2.5

0.5

2.0

0.4
0.3

1.5

0.2

1.0

0.1

0.5

0

Agromaster Start Mini 1

Agromaster Start Mini 2

Практика на фермера

Цел:

Да се покаже ефективността на Agromaster Start Mini
спрямо конвенционален тор
Локация:
Румъния
Схема на ICL:	Поле 1 – Agromaster Star Mini, 8 кг/дка през есента
Поле 2 – Agromaster Star Mini, 6 кг/дка през есента
Практика на фермера: P2О5 = 8 кг/дка, K2О = 4 кг/дка, през есента
През пролетта всички полета са подхранени допълнително с 4 кг/дка азот

0

N
P
K

Agromaster Start Mini 1 Agromaster Start Mini 2 Практика на фермера

Заключения и резултати:
Agromaster Star Mini 21-21-5+2MgО+15SO3 е високоефективен мини-гранулиран
продукт, много подходящ за зимна пшеница.
Приложен по време на сеитбата – в браздата, близо до семената, Agromaster Start
Mini доказва, че с по-малко вложени хранителни елементи може да бъдe постигнат
по-висок добив. В същото време почвата се сбива по-малко и се постигат по-ниски
разходи за труд, транспорт и логистика.
Общият добив е с до 40% по-висок и е с високо съдържание на протеини – 13.4%
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Зимна пшеница
По-висок добив с едно приложение и по-малко хранителни елементи
Добив, МТ/дка

Тегло на 1000 зърна (в гр)

0.8

80

0.6

60

0.4

40

0.2

20

0

Практика на фермера

Agromaster 1
Опитно поле 1

Agromaster 2

Практика на фермера

Опитно поле 2

Цел:

Да се покаже ефективността на Agromaster спрямо
конвенционален тор
Локация:
Опитно поле 1: Тунис - глинеста почва, дъждуване
Опитно поле 2: Тунис – песъклива почва, напояване
Схема на ICL:
Поле 1 – Agromaster 27-5-9, 4-5 м, 75% защитен N, през есента
Поле 2 – Agromaster 27-5-9, 4-5 м, 66% защитен N, през есента
Практика на фермера: 1 приложение на P и K през есента
3 приложения на N през пролетта
Дози на приложение на фермера (кг/дка):
Поле 1 – N = 13.8, P2О5 = 2.0, K2О = 3.5
Поле 2 – N = 14.9, P2О5 = 2.5, K2О = 4.0
Приложеното количество Agromaster и при двете полета съотвества на 30% по-малко
количество N спрямо приложеното от фермера и същите количества P и K
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0

Agromaster 1

Опитно поле 1

Agromaster 2

Опитно поле 2

Заключения и резултати:
Agromaster потвърждава ефективността на технологията E-Max – с едно
единствено приложение и по-малко вложени хранителни единици се постигат
същите или по-високи добиви.
С Agromaster общият добив е с 10% по-висок, с по-малко вложени хранителни
единици и само с едно приложение. Разходите за труд и логистика са по-ниски и
почвата не се сбива.

С
контролът е в моите ръце

“Използваме торовете Agromaster на ICL.
На базата на направен почвен анализ
получихме цялостна програма за хранене.
Този подход винаги дава отлични
резултати!”
Иван Симеунович, Словения
Зеле
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ТОРОВЕ С КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ (ТКО)

5 %

ТКО се считат за торовете с най-ефективно усвояване на хранителните елементи

Минерални торове се
използват за отглеждането
на половината от
храната в света.

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТОРОВЕ
Наличност

Излишък

КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

FERTILIZER

140

млн. МТ

минерални торове се
изполват всяка година.

Дефицит

ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОРОВЕТЕ ПО КАТЕГОРИИ
Наличност

80-90%

Торове с контролирано освобождаване

Нужда
Нужда

60-80%

Напълно разтворими торове

50-70%

Торове със забавено освобождаване

ТКО освобождават оптималните количества хранителни елементи в точния момент и по този начин се минимизират загубите им.

20-40%

Частично разтворими

КАК РАБОТЯТ ТОРОВЕТЕ С КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
N

N

N
Под влияние на почвената
N
температура влагата прониква
N
N
през полимерното
N
E-Max покритие и разтваря N
хранителните вещества.

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ С ICL-SF

N

N

N
N

N
N

N

N

N

Навлизането
на влага и
N
N
разтварянето
на
хранителните
вещества
N
повишава
осмотичното
N
N
налягане в гранулата.
N

N NN
N

N

N

N

N

N

N

NN

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N

N

N

N

NN

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Осмотичното налягане кара
хранителните вещества
да излязат от гранулата
през микропорите на
E-Max покритието.

N

По-малко загуби вследствие
на процеждане

-40%
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N

N

N
N

Хранителните вещества са
напълно отделени и
E-Max покритието се
разпада в почвата.

N
N

Намаляване на приложените
хранителни вещества с до
40% спрямо конвенционалните торове

Заради постепенното освобождаване
на хранителни елементи EC на почвения
разтвор не се нарушава

SAFE
SAFE
SAFE

www.icl-sf.com

N

N

N

N

N

N

N

ПОЛЗИ
Избягване на периодите на
стрес и дефицити

ЕФЕКТИВНО • ИКОНОМИЧНО • ЕКОЛОГИЧНО

N

N

N

Специализираните торове на ICL допринасят за печелившо,
отговорно и устойчиво земеделие
Ефективност
✔ Подобряване на степента на усвояване на
хранителните елементи
Икономичност
✔ Намаляване на разходите за торове и тяхното
приложение
✔ Увеличаване на добивите
✔ Подобряване на възвръщаемостта на инвестициите
Екологичност
✔ Минимизиране на загубата на хранителни вещества
поради процеждане, изпарение и денитрификация
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250.000

4

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
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2.

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

