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Разтворими кристални торове
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Fertiberia Aqua

продукти

Fertibersol SA21 кристален



гама Fertibersol 4

Fertibersol Cristal    Urea 46 
Урея на кристали е продуктът с най-високо съдържание на азот - 46%, и в 
разтворима кристална форма. Ниското му съдържание на биурет - по-малко 
от 0,25%, което е най-ниското на пазара, прави този тор уникален и го 
превръща в изключително подходящ за листно приложение.

Прилага се листно, когато трябва бързо да бъде подаден азот на културите или 
когато усвояването на азот през корените е затруднено поради висока влажност 
на почвата, студ или суша. При ниски температури листното усвояване на 
азота е по-интензивно, отколкото усвояването през корените, въпреки че не се 

За оптимизиране на използването му при дървесни култури, продуктът трябва 
да се прилага по време на развитието на цветните пъпки и падането на 
венчелистчетата.

Може да се прилага и чрез напоителни системи, тъй като е с много висока 
разтворимост.

Технически спецификации

Общ азот (% N) 46,0
Уреен азот (% N) 46,0

Fertibersol Ural    Urea 46  
Листното приложение на азот е широко разпространена практика, която 
изисква качествени и лесни за работа продукти, които са произведени от 
чисти суровини. Азотът под формата на карбамид е признат за най-ефективен 
при прилагане върху листа. Fertibersol Ural е мини-гранулиран продукт, което 
го прави много лесен за употреба.

Fertibersol Ural има 25%  по-ниското съдържание на биурет в сравнение с 
традиционните урея-торове, което позволява продуктът да се използва 
върху различни листни маси с по-голям диапазон на дозиране, отговарящ на 
изискванията за безопасност за по-голямата част от културите.

Разтворимостта на Fertibersol Ural е подобна на другите урея-торове, с 
изключение на гранулираната урея, която се разтваря по-бавно. По отношение 
на усвояването Fertibersol Ural се нуждае от по-малко време за усвояване в 
сравнение с гранулирана урея (която се усвоява най-бавно). Тези предимства 
поставят Fertibersol Ural в групата на премиум продуктите за торене.

Разтворими кристални торове

гама Fertibersol 

Технически спецификации

Общ азот (% N) 46,0
Уреен азот (% N) 46,0

25 кг
1000 кг 

кристали

мини-
гранули 25 кг

1000 кг 
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Разтворими кристални торове

гама Fertibersol 

Технически спецификации

Общ азот (% N) 34,5
Амониев азот (% N) 17,6

Нитратен азот (% N) 16,9

Fertibersol Nitro    Амониев нитрат 34,5 
Амониевият нитрат 34,5 съдържа 50% азот в нитратна форма, която се 
усвоява веднага от растенията, и 50% в амониева форма, която се задържа 
по-дълго в почвения разтвор. Поради тази причина азотът се разпределя 
хомогенно в почвената зона около корена.

Fertibersol Nitro е тор, който има широко приложение поради високата си 
чистота и изключително високата разтворимост. Прилага се при всички 
видове култури - както тревни, така и дървесни.

Когато този тор се разтвори във водата за напояване, pH леко пада, което 
предотвратява образуването на утайки и улеснява използването му чрез 
поливни системи.

25 кг
1000 кг 

Fertibersol SA 21    Амониев сулфат 21 (60)
Напълно разтворим кристален тор, които съдържа азот в амонячна форма и 
голямо количество сяра, достъпна за усвояване от растенията.

Азотът в амонячна форма има предимството, че може да бъде абсорбиран 
от хумино-глинения слой на почвата, където може да бъде усвоен в 
краткосрочен план без риск от загуби.

Съдържанието на сяра придава на продукта леко кисела характеристика при 
разтваряне, което благоприятства ефективността му както при директно 
приложение в почвата, така и когато се разтваря във вода с алкално рН. Това 
свойство осигурява агрономическо предимство на този продукт, като дава 
възможност за едновременно усвояване на азота и сярата.

Технически спецификации

Общ азот (% N) 21,0
Амониев азот (% N) 21,0

Серен триоксид, водоразтворим (% SO3) 60,0

25 кг
1000 кг 

кристали
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Fertibersol Nica    Калциев нитрат 15,5 (27)
Калциевият нитрат 15,5 (27) е комплексна сол на калциев и амониев нитрат, 
която съдържа 14,5% азот в нитратна форма - за незабавно усвояване от 
растението, и малък процент в амониева форма, допълнен с 27% напълно 
усвоим калциев оксид.

Продуктът се използва за предотвратяване и коригиране на недостига на 
калций при цитрусови култури, овощни дървета, маруля, пъпеш, черен пипер, 
домат и други зеленчуци.

Намалява риска от засоляване на почвата при напояване със солено-
натриеви води.

Подобрява външния вид и удължава периода на съхранение на плодовете.

Отлично решение за култури, отглеждани чрез хидропоника. Идеален за 
приложение както чрез фертигация, така и листно при всички видове култури.

Технически спецификации

Общ азот (% N) 15,5
Нитратен азот (% N) 14,5

Амониев азот (% N) 1,0

Калций, водоразтворим (% CaO) 27,0

Fertibersol Nica кристален    Калциев нитрат 

15,5 (27)  
Fertibersol Nica – кристален е нов калциев нитрат, който се отличава от 
останалите поради кристалната си форма.

Тази нова форма осигурява същия хранителен състав като традиционните 
калциеви нитрати – 15,5% азотен нитрат и 27% калций, но има предимства, 
които правят продукта уникален:

• По-висока чистота от гранулираните калциеви нитрати, тъй като няма 
допълнителни покрития.

• По-добра устойчивост на втвърдяване: тестовете, проведени от Fertiberia, 
потвърждават, че при излагане на температура от 40° C в рамките на седмица 
нивото на втвърдяване  е много ниско - 78% по-малко втвърдяване в 
сравнение с предлаганите на пазара подобни продукти.

Разтворими кристални торове

гама Fertibersol 

Технически спецификации

Общ азот (% N) 15,5
Нитратен азот (% N) 14,5

Амониев азот (% N) 1,0

Калций, водоразтворим (% CaO) 27,0

25 кг
1000 кг 

25 кг
1000 кг 

кристали





Регионален представител за България:

Смарт Агро България
1618 София, ул. “Бяло поле” 3, Бизнес център
“Комфорт”, офис 13

Тел.: +359 2 992 55 18;
Моб. тел.: +359 877 66 31 15

Торре Еспасио, Пасео де ла Кастелана, 259 Д, етаж 48, 28046 Мадрид
Тел.: (34) 91 586 62 00 • Имейл: fertiberia@fertiberia.es • fertiberia.com

Растем заедно.


