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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
качество и опит в отглеждането на земеделските култури
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Fertiberia CLASSIC е гама продукти на Бизнес групата 
Fertiberia, която обединява всички торове, които изграждат 
престижа и доброто име на марката, с които тя се ползва 
днес. Тази гама включва гранулирани торове за директно 
приложение в почвата, които се произвеждат от най-чисти и 
високоразтворими суровини чрез използване на иновативни 
производствени технологии и процеси.

Тази гама на Бизнес групата Fertiberia предоставя на 
селскостопанския производител комплексни решения за 
хранене. Тя съдържа подходящи продукти за всички видове 
култури, независимо от климатичните и почвените условия. 
Мисията нa Бизнес групата Fertiberia е да предлага торове 
за отглеждането на селскостопанска продукция с отлично 
качество. Тази мисия постигаме чрез прилагане на най-
подходящото хранене за растенията, което ще гарантира 
безопасността и вкусовите качества на крайната продукция, 
която се използва или пряко като храна – източник на фибри 
и енергия, или се преработва от съответната промишленост.

Настоящият каталог представя торове за директно 
приложение в почвата. Той съдържа еднокомпонентни, 
двукомпонентни и комплексни (NPK) торове, както и 
торове със специални добавки, които са обединени в 
серията Plus Edition. Представените разнообразни торове 
покриват различни условия на отглеждане и различните 
видове култури. Всички продукти отговарят на най-
новите европейски изисквания по отношение на селското 
стопанство и околната среда.

ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА

Бизнес групата Fertiberia се нарежда на челно място 
сред производителите на торове в Европейския съюз 
и Средиземноморието и е един от най-големите 
международни доставчици на амоняк и неговите 
производни.

Бизнес групата Fertiberia разполага с 16 фабрики – десет 
в Испания, три в Португалия, две в Алжир и една във 
Франция, с общ производствен капацитет от близо 8 
милиона тона. Всички предприятия в рамките на групата 
участват по някакъв начин в производството на торовете 
от гамата CLASSIC. Еднокомпонентните азотни торове, 
като карбамид (урея) и нитратни торове, се произвеждат 
предимно в Авилес, Пуертояно, Сагунто, Палос и Алверка, 
а комплексните торове с обем от 600 000 тона годишно – в 
Уелва и Сетубал.

Като допълнение на складовите пространства на 
производствените предприятия, Бизнес групата Fertiberia 
разполага с 16 стратегически разположени собствени 
големи логистични центъра. По-важните от тях са в 
провинциите Бургос, Сарагоса, Валядолид и Севиля.

Тази инфраструктура е предпоставка за бързото, 
икономично и ефективно управление на предприятията 
от групата и в същото време гарантира предоставяне на 
продукт с максимално качество.
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ОСНОВНО ПОДХРАНВАНЕ ПРЕДИ СЕИТБАТА

Преди сеитбата трябва да се регулират нивата на хранителните 
вещества в почвата, като се добавят недостигащите елементи, 
като фосфор и калий, и като се покрият нуждите от азот, 
необходими на растението по време на първите стадии от 
неговото развитие. За почвите, бедни на фосфор, този елемент 
трябва винаги да се добавя преди сеитбата, тъй като растенията 
са особено чувствителни към неговия недостиг по време на 
първите стадии от своето развитие: недостигът на фосфор може 
да доведе до лошо вкореняване и нездраво развитие.

Затова при сеитбата се използват комплексни NPK-торове. Те 
позволяват да се уравновесят и да се коригират съдържанията 
на азот, фосфор, калий и други макро и микро хранителни 
елементи в почвата, а едновременното добавяне на 
хранителните вещества дава възможност да се използва 

максимума на тяхното синергично действие.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДХРАНВАНЕ

По време на фазите на покълване и растеж на посевите 
азотът, добавен в почвата при сеитбата, се превръща в 
нитрат и се усвоява изцяло от растението. 

Затова се препоръчва по време на братенето или в 
началото на разреждането да се направи поне още 
едно подхранване с азотни торове, които да позволят 
оптимизиране на действието на този хранителен елемент и 
да дадат на растението количество азот, което да му стигне 
до края на цикъла. 

Рационално торене: основно и допълнително подхранване 
През различните етапи на своето развитие посевите имат различни хранителни нужди, особено големи в определени моменти. Но 
дори и при плодородните почви, растенията не успяват да си набавят необходимите им хранителните вещества и те трябва да им 
бъдат подадени чрез наторяване.

За да се предоставят на посевите основните и второстепенните хранителни вещества, както и микроелементите, които да гарантират 
правилното развитие на растенията, трябва в подходящия момент на съответното място да се използват еднокомпонентни или 
комплексни торове, съдържащи нужните количества елементи. Ето защо на всеки етап от развитието на растенията трябва да се имат 
предвид:

- конкретните нива на хранителни вещества в почвата;

- хранителните потребности на растението.

Практиката и резултатите от многобройните изследвания на нашите агрономи показват, че е препоръчително хранителите 
вещества да се подават най-малко на два пъти от етапите на растежа, в зависимост от наличността и достъпността им в почвата.

Потребност от хранителни вещества при зърнените култури
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Бизнес групата Fertiberia се стреми да споделя и предава своите безценни 
знанията на земеделските производители, като им предоставя професионални 
съвети. Нашите специалисти твърдо вярват в разумното торене и препоръчват 
на фермерите оптималните торовете и техниките за подхранване.

Главната цел на групата е употребата на торове да е възможно най-ефективна, 
за да могат посевите да развият максималния си потенциал. Затова 
оптимизираме използването на торовете спрямо конкретните растения и 
намаляваме техните загуби в околната среда. 

За постигането на тази своя цел Бизнес групата Fertiberia осъществява 
различни дейности:

• разпространяване на информация за най-оптималния начин да се използват 
торовете;

• препоръчване на най-подходящото торене за всяко поле чрез системата 
Siddra;

• разработване на нови продукти;

• гарантиране на качеството на суровините и на крайните продукти; 

• поощряване на изследванията в областта на ефективното торене.

Освен това Бизнес групата Fertiberia предлага на селскостопанските 
производители изготвяне на анализи и препоръки за торене. Като инструмент 
за тази дейност се използва програма, разработена от компанията в 
сътрудничество с няколко университета. Името на програмата е Интегрирана 
система за диагностика и препоръки за хранене (SIDDRA). С помощта 
на този инструмент се прави анализ, чрез който се постига оптимално 
оползотворяване на природните дадености – почва и вода.

В крайна сметка, благодарение на програмата, Бизнес групата Fertiberia успява 
да предложи на селскостопанските производители схема за хранене, която да 
им позволи да получат максимални добиви от своите насаждения и да запазят 
плодородието на почвата, като едновременно увеличат рентабилността на 
нейната експлоатация.

Смарт Агро България
Телефони: +359 2 992 55 18; +359 877 66 31 15

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

АГРОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ

При нужда от професионална агрономическа консултация във връзка с използването на нашите продукти, не се 
колебайте да се свържете с нашия регионален представител за България:

СЪВЕТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Fertiberia CLASSIC 

услуги
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СИСТЕМА SIDDRA
За да осъществите правилно наторяване, следва задължително да оцените 
първоначалната запасеност с хранителни вещества на почвата, да познавате 
хранителните елементи, които пречат или блокират усвояването на други 
елементи, и, като следвате основните принципи на разумното наторяване, да 
използвате необходимите количества в подходящите моменти.

Бизнес групата Fertiberia разполага с инструмента, който се казва SIDDRA 
- Интегрирана система за диагностика и препоръки за хранене. Той дава 
възможност да се изготвят препоръки за наторяване, които са прецизно и точно 

съобразени с нуждите на всяка почва и всяка култура.

SIDDRA включва параметрите, участващи в системата на взаимодействие почва-
вода-растение. Програмата използва най-новите методи за извличане, анализ 
и тълкуване на статистически данни за състоянието на листата, на почвата 
и водата. SIDDRA използва и вградена база от данни за испанските почви, 
изградена през годините.

За изготвянето на подходяща препоръка за хранене е от съществено 
значение да се стъпи на анализ на материал от растението, защото така най-
добре може да се оцени запасеността му с хранителни елементи. Системата 
SIDDRA извършва най-точната оценка на резултатите от анализа, тъй като 
разполага с норми и скали за тълкуване според вида растение и почвено-
климатичните условия.

Многобройните агрономически изследвания, върху които е изградена 
SIDRRA, са снабдили системата с изключително точни и конкретни норми 
за тълкуване на състоянието на листата и околната среда в съответния 
район. Съчетани с резултатите от почвения анализ, тези норми значително 
подобряват адекватността на препоръките, изготвени чрез SIDDRA в 
сравнение със стандарните методи.

SIDDRA се стреми да изготвя препоръки, които да гарантират баланса на 
хранителните вещества в растението, като базира своята оценка на анализа на 

състоянието на листата, който е най-показателен за моментната запасеност.

ПРЕДИМСТВА

• Осъществява диагностика на хранителните вещества във всеки стадий 

от развитието на насажденията.

• Определя нуждата от торене, като взема предвид хранителните 

вещества, които ограничават развитието, и ги подрежда по важност.

• Установява дефицитите на хранителни вещества, които биха могли да 

ограничат добива, включително когато не са под минималните нива. 

Със своята гама от торове с най-високо качество, произведени чрез 
иновативни технологии, и с помощта на системата SIDDRA, Бизнес 
групата Fertiberia предлага на селскостопанските производители най-
подходящото хранене, съобразено с условията и конкретните култури, 
което води до постигането на максимална рентабилност.

Fertiberia CLASSIC 

услуги

Интегрирана система за диагностика 
и препоръки за хранене



серия plus66

Какво представляват торовете от                                         ?
Модерното селско стопанство e все по-динамично и изисква решения, които отговарят на хранителните нужди на културите и 
щадят околната среда. Бизнес групата Fertiberia инвестира много в изследователска и развойна дейност, за да осигури решения 
за справяне с това предизвикателство. Усилията в тази посока, съчетани с голямо количество полски проучвания, доведоха до 
появата на иновативни суровини и методи за производство без аналог. Ексклузивните технологии на Бизнес групата Fertiberia 
позволяват да се произвеждат комплексни формулации с отлична ефективност, както и торове, направени по поръчка.

Продуктите от серията PLUS са съвместими с всички директни торове от серията CLASSIC.

Полисулфат

Полисулфатът е съединение, което се добива от естествени източници. То съдържа напълно усвоими 
калий, магнезий, калций и сяра. Употребата на полисулфатът при производството на комплексните 
торове осигурява уникален състав от ключови хранителни вещества с висока степен на синергия и ниско 
съдържание на хлор и натрий.

Инхибитори NBPT и DCD

Инхибиторът на уреазата (NBPT) регулира преобразуването на азота от амиден в амониев и така намалява 
загубите, причинени от изпаряване.

Инхибиторът на нитрификацията (DCD) забавя преобразуването на азота в почвата от амониев в 
нитратен, като действа върху специфичните почвени бактерии. По този начин се намаляват загубите на 
азот вследствие на процеждане.

Лигносулфонат

Лигносулфонатът предотвратява фиксирането на микроелементите-метали в почвата и те остават 
достъпни за усвояване от растенията. Той регулира загубите вследствие на отмиване и почвена ерозия и 
подобрява ефективността на усвояване на азота.

Карболит

Високоефективен източник на желязо, който се усвоява по-добре в сравнение с желязото от традиционни 
източници (например железен сулфат). Осигурява желязо в две форми - едната се асимилира веднага, 
а другата е със забавено освобождаване и остава налична в почвата, докато растението има нужда. 
Изключително ефективно решение срещу желязна хлороза.

Комбинация от органични биомолекули, които „защитават“ хранителните вещества, към които са 
прикрепени. Благодарение на малкия си размер тези биомолекули имат способността да активират 
каналите за усвояване на хранителни вещества в корените на растенията и да улесняват придвижването 
на макро и микроелементите в тях.

Всичко-в-едно (ALL-IN-ONE)

“Всичко в едно” е концепция, която комбинира торове с високо съдържание на азот с други хранителни 
елементи. Подобни комплексни торове позволяват да подхраните цялостно и ефективно вашите 
растения с едно единствено приложение. 

Всички тези иновативни и уникални технологии допринасят за високата ефективност на продуктите от серията PLUS на Fertiberia 
Classic. Продуктите от тази серия гарантират максимални добиви и така допринасят за възвращаемостта на разходите на 
селскостопанските производители.

Иновативни торове

СЕРИЯ PLUS

СЕРИЯ PLUS
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NPK (Ca-Mg-S) SulfActive с полисулфат      Различни формулации
SulfActive са иновативни комплексни торове, обогатени с полисулфат. Съставът им включва три високо разтворими сулфата – 
магнезиев, калиев и калциев. Това гарантира по-пълно и ефективно подхранване, дори и на най-капризните култури. Торовете 
SulfActive подобряват добивите в сравнение със стандартните формулации, като предлагат на селскостопанския производител 
отличен баланс между висококачествени суровини и иновативни технологии. 

Благодарение на съдържанието на полисулфат, торовете SulfActive предоставят на растението всички хранителни елементи, 
необходими за правилното му развитие - едновременно. По този начин се постига много по-балансирано и ефективно хранене, 
отколкото при подаването на елементи с различна степен на разтваряне.

Торовете SulfActive са отлично балансирани продукти, които съчетават в една гранула шест основни хранителни вещества и 
задоволят комплексните хранителни нужди на вашите култури.

Състав 0•14•14 (7-2-21) 7•14•14 (6-2-25) 8•12•20 (4-2-25) 8•16•8 (6-2-25) 8•20•5 (6-2-25) 12•12•12 (5-2-25) 18•6•6 (6-2-24)

Общо азот (% N) - 7,0% 8,0% 8,0% 8,0% 12,0% 18,0%
Амониев азот (% N) - 7,0% 6,0% 8,0% 8,0% 7,5% 6,0%

Амиден азот (% N) - - 2,0% - - 4,5% 12,0%

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в 
неутрален амониев цитрат и във вода 
(% P2O5)

14,0% 14,0% 12,0% 16,0% 20,0% 12,0% 6,0%

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5) 11,5% 12,0% 10,0% 14,3% 18,3% 10,0% 5,0%

Водоразтворим калиев оксид (% K2O) 14,0% 14,0% 20,0% 8,0% 5,0% 12,0% 6,0%

Водоразтворим калциев оксид (% СаO) 7,0% 6,0% 4,0% 6,0% 6,0% 5,0% 6,0%

Общо магнезиев оксид (% MgO) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO) 1,5% 1,5% 1,0% 1,5% 1,5% 1,2% 1,2%

Общо серен триоксид (% SO3) 21,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0%
Водоразтворим серен триоксид (% SO3) 17,0% 22,5% 20,0% 22,5% 22,5% 20,0% 24,0%

25 кг 
50 кг 
1000 кг 
насипен 

Полисулфат

Комплексни торове NPK Plus

СЕРИЯ PLUS



серия plus8

25 кг 
50 кг 
1000 кг 
насипен
 

NPK (Ca-Mg-S) SulfActive с полисулфат и карболит  6•8•21 (6-2-25)
Формулацията SulfActive Plus 6-8-21 (6-2-25) с полисулфат и карболит е кoмплексен тор, който съчетава седем важни хранителни 
елемента с много висока разтворимост. Това превръща този тор в един от най-пълноценните и ефективни торове на пазара.

Високата му чистота и концентрация гарантират 100% полза за растенията - той постига значително по-ефективно наторяване с 
по-малка инвестиция.

Основна характеристика на тора е пълната разтворимост на хранителните вещества в него. А към полисулфатното му 
съдържание се добавя и свойството на карболита да повишава добивите, като увеличава способностите на растенията да 
усвояват желязо.

Състав   

Общо азот (% N) 6,0%
Амониев азот (% N) 6,0%

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода (% P2O5) 8,0%
Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5) 7,0%

Водоразтворим калиев оксид (% K2O) 21,0%

Водоразтворим калциев оксид (% СаO) 6,0%

Общо магнезиев оксид (% MgO) 2,0%
Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO) 1,5%

Общо серен триоксид (% SO3) 25,0%
Водоразтворим серен триоксид (% SO3) 22,5%

Полисулфат

Карболит

Желязо

Комплексни торове NPK Plus

СЕРИЯ PLUS
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25 кг 
50 кг 
1000 кг 
насипен
 

  8•20•5 (6-2-24)

да се постигне високоефективно хранене на растенията с оптимaлно количество тор, като така се щади и околната среда.

· подобрява плодородието на почвата, благодарение на органичните биомолекули, които съдържа;
· подобрява усвояването на хранителните вещества и намалява разхода на енергия на растенията;
· увеличава ефективността на хранителните вещества и така стимулира растежа на културите.

Състав   

Общо азот (% N) 8,0%
Амониев азот (% N) 8,0%

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода (% P2O5) 20,0%
Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5) 18,3%

Водоразтворим калиев оксид (% K2O) 5,0%

Водоразтворим калциев оксид (% СаO) 6,0%

Общо магнезиев оксид (% MgO) 2,0%
Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO) 1,5%

Общо серен триоксид (% SO3) 24,0%
Водоразтворим серен триоксид (% SO3) 21,6%

Органични 
съставки

Полисулфат

X-Tra Efficiency

Комплексни торове NPK Plus

СЕРИЯ PLUS



Avilés

Puertollano

Mengíbar

Utrera

Sagunto

Cartagena

Annaba

Arzew

Palos
Huelva

Setúbal

avradio

Altorricón

Alverca

Bretaña

Villalar

серия plus10

25 кг 
50 кг 
1000 кг 
насипен
 

Лигносулфонат

Карболит

Желязо

Цинк

Бор

NPK (S) Olivo Plus с лигносулфонат и карболит    17•8•10 (25)
NPK (S) Olivo Plus 17-8-10 (25) с лигносулфонат и карболит е революционна формулация, разработена в Центъра за агроекологични 
технологии на Бизнес групата Fertiberia, съвместно с няколко от най-престижните университети в Испания.

Съчетанието на основните хранителни елементи с бор, желязо и цинк гарантира най-пълно и балансирано хранене на 
маслодайните растения. Този тор е предназначен специално за задоволяване на специфичните нужди на маслодайните култури.

Високото ниво на сяра подкислява почвата и подобрява качеството на маслото, а добавените микроелементи увеличават 

ефективността на усвояване на азота и благоприятстват по-големи добиви и балансирано развитие на културите. 

Състав    

Общо азот (% N) 17,0%
Амониев азот (% N) 12,0%

Нитратен азот (% N) 5,0%

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода (% P2O5) 8,0%
Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5) 7,2%

Водоразтворим калиев оксид (% K2O) 10,0%

Общо серен триоксид (% SO3) 25,0%
Водоразтворим серен триоксид (% SO3) 22,5%

Комплексни торове NPK Plus

СЕРИЯ PLUS
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  Различни формулации

предлагат на селскостопанските производители рентабилно решение за хранене, подходящо за множество култури.

Complex+ са комплексни NPK торове, съдържащи органични съединения и минерали, които гарантират оптимално торене, което щади 

подобрява достъпността на всички хранителни елементи от тора. Това подобрява тяхното усвояване и стимулира растежа на културите. 

нея специални биомолекули, които „защитават“ хранителните вещества. 

Състав 8•8•20 (12) 14•10•16 (2-24) 20•5•8 (31)

Общо азот (% N) 8,0% 14,0% 20,0%
Амониев азот (% N) 8,0% 12,0% 12,0%

Амиден азот (% N) - 2,0% 8,0%

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода (% P2O5) 8,0% 10,0% 5,0%

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (%P O ) 7,0% 9,0% 4,1%

Водоразтворим калиев оксид (%K O) 20,0% 16,0% 8,0%

Общо магнезиев оксид (%MgO) - 2,0% -

Общо серен триоксид (%SO ) 12,0% 24,0% 31,0%
Водоразтворим серен триоксид (%SO ) 10,0% 21,6% 27,5%

Водоразтворим бор (%B) - - 0,1%

Водоразтворимо желязо (%Fe) - - 0,3%

25 кг 
50 кг 
1000 кг 
насипен
 

Желязо

Бор

X-Tra Efficiency

Органични 
съставки

Комплексни торове NPK Plus

СЕРИЯ PLUS



серия plus12

25 кг 
50 кг 
1000 кг 
насипен
 

Инхибитор DCD

Без хлор

NPK (Mg-S) Complex+ с инхибитор DCD   12•11•17 (2-24) 
с ниско съдържание на хлор
Формулацията Complex+ 12-11-17(2-24) с инхибитор DCD е изключително ефективна NPK-формулация със сяра и магнезий, 
разработена специално, за да задоволи високата потребност от хранителни елементи на зеленчуковите култури.

Във формулацията участва инхибитор на нитрификацията. Благодарение на това освобождаването на азота се осъществява 
постепенно. Подобно постепенно подаване на азот е по-ефективно, по-полезно и по-изгодно.

Този тор предлага уникално по рода си съчетание на калиев сулфат, който не съдържа хлор, и подобрява количеството и 

качеството на добивите. 

Състав    

Общо азот (%N) 12,0%
Амониев азот (%N) 9,5%

Нитратен азот (%N) 2,5%

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода (% P2O5) 11,0%
Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5) 8,0%

Водоразтворим калиев оксид (% K2O) 17,0%

Общо магнезиев оксид (% MgO) 2,0%
Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO) 0,5%

Общо серен триоксид (% SO3) 24,0%
Водоразтворим серен триоксид (% SO3) 12,0%

DCD в съотношение с нитрифициращия се азот 2,25%

Комплексни торове NPK Plus

СЕРИЯ PLUS
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25 кг 
50 кг 
1000 кг 
насипен
 

Инхибитор DCD

NPK (S) Complex+ с инхибитор DCD    20•8•8 (9)   
Формулацията Complex+ 20-8-8(9) с инхибитор DCD е NPK-формулация с високо съдържание на азот в комбинация със сяра, като 
включва и инхибитор на нитрификацията.

Високите количества азот са предназначени за хранене на растения, при които, поради различни причини, се прилага само едно 
торене. Включеният инхибитор на нитрификацията позволява постепенно освобождаване на азота. По този начин се постигат 
по-малки загуби на азот в околната среда, хранителните вещества са по-добре усвоими и торът като цяло е по-ефективен.

Състав    

Общо азот (% N) 20,0%
Амониев азот (%N) 4,0%

Амиден азот  (%N) 16,0%

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода (% P2O5) 8,0%

Водоразтворим калиев оксид (% K2O) 8,0%

Общо серен триоксид (% SO3) 9,0%
Водоразтворим серен триоксид (% SO3) 4,5%

DCD в съотношение с нитрифициращия се азот 2,25%

Комплексни торове NPK Plus

СЕРИЯ PLUS



серия plus14

25 кг 
50 кг 
1000 кг 
насипен
 

NPK (S) и NPK (Mg-S) NitroMax с технология Всичко-в-едно      
Различни формулации
NitroMax са торове, които съчетават най-високото на пазара съдържание на азот с разтворими и 100% усвоими фосфор и калий.
Високото съдържание на нитратен и амониев азот в торовете NitroMax значително подобрява растежа и развитието на растенията.

· Нитратният азот лесно прониква от почвената повърхност в корените; няма загуба от изпаряване; усвоява се пряко и 
непосредствено от растението. 

· Амониевият азот не се отмива, задържа се в почвата, докато растението не го потърси; освобождава се постепенно, като 

подхранва растението продължително време след като е бил приложен.

Високата разтворимост на фосфора и калия превръща формулациите NitroMax в едни от най-добрите продукти на пазара - всички 
елементи от тора се усвояват напълно от растенията и това ги прави агрономически и икономически ефективни.

Състав 20•10•5 (3-14) 20•8•8 (7)

Общо азот (%N) 20,0% 20,0%
Амониев азот (%N) 13,5% 13,5%

Нитратен азот (%N) 6,5% 6,5%

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода (%P2O5) 10,0% 8,0%

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (%P O ) 9,0% 7,0%

Водоразтворим калиев оксид (%K O) 5,0% 8,0%

Общо магнезиев оксид (%MgO) 3,0% -

Общо серен триоксид (%SO ) 14,0% 7,0%
Водоразтворим серен триоксид (%SO ) 14,0% 3,5%

Всичко-в-едно 
(ALL-IN-ONE)

Комплексни торове NPK Plus

СЕРИЯ PLUS





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.


