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НИЕ СМЕ ИКАР / ИСТОРИЯ ЗА НАС

ИКАР - Вдъхновени от технологиите в
производството на торове

ИКАР е модерен производител на течни торове, успешно налагащ се на международните пазари. 
Благодарение на своите иновативни технологии и на екипа си от отлични агрономи ИКАР създава течни 
торове с уникални формулации и висока ефективност.

Продуктите и решенията, които ИКАР предоставя, помагат на земеделските производители да постиг-
нат по-високи добиви и да спестят време, без да вредят на околната среда.

ИКАР започва своята съвместна 
работа с британски лаборатории за

изследователска и развойна 
дейност.

Производителността на завода на 
ИКАР се повишава. 

Компанията разширява своята 
дистрибуторска мрежа на 

територията на Източна Европа.

Компанията продължава да развива 
своята научна дейност и да 
разширява продуктовото си 

портфолио. 
Дистрибуторската мрежа достига до 

Южна и Северна Америка.

ИКАР продължава да пуска нови 
продукти на пазара. 

Дистрибуторската мрежа на
компанията се разширява до нови 
територии: Европа, Южна Америка, 

Азия, Близък изток.

Дистрибуторската мрежа в Европа 
продължава да се разширява. 

Компанията получава ISO и REACH 
сертификати. Продуктовото 

портфолио се разраства до 60
формулации. Производствения 
капацитет е увеличен с 400%.

На пазара излиза нова серия
продукти със специални добавки

ADD VALUE.

Центърът за изследвания и 
развойна дейност се разширява и 

вече функционира и на 
територията на завода на ИКАР. 

Създава се собствена 
лаборатория.

Търговската марка ИКАР придобива 
международно признание. 

Разработени са 30 различни тора, 
които са тествани, сертифицирани и 

дистрибутирани към търговци и 
крайни клиенти.

Торовете на ИКАР са уникални, тъй като при разработването на техните 
формулации са взети предвид спецификите на климата, почвата и 
отглежданите култури в районите, в които те ще бъдат използвани. 
Нашият собствен център за изследователска и развойна дейност, 
лабораторията в завода и постоянната комуникация с дистрибутори и 
земеделски производители ни позволяват да отговаряме бързо и адекватно на 
пазарните промени и нужди.

При производството на нашите торове се използват единствено 
първокачествени суровини. Това гарантира високата концентрация на 
активни вещества в торовете.
Благодарение на отличните ни суровини растението е предпазено от 
фитотоксичност.
Стриктният контрол и модерните производствени процеси гарантират 
постоянното качество на продуктите ни.

Дистрибуторите, които са част от международната мрежа на ИКАР, са отлични
професионалисти в своята област. ИКАР внимателно подбира, обучава и си 
партнира само с надеждни дистрибутори на всички пазари.

Заводът на ИКАР използва при своята работа технологични решения, които 
пестят енергия и щадят околната среда. Това позволява да се намалят 
производствените разходи и да се минимизират вредните влияния върху 
природата.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ОПАКОВАНЕ ДИСТРИБУТИРАНЕ ПОДДРЪЖКА И СЪВЕТИ
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Торове, съдържащи елементи с висока добавена стойност

ДИСТРИБУТОРИ
ИКАР отделя специално внимание на работата с мрежата си от дистрибутори. Партньорите на ИКАР 
трябва да имат определен опит в земеделието в техните страни. Основните изисквания на ИКАР по 
отношение на техните партньори са професионализъм, възможност за развитие и желание за 
изграждане на дълготрайни партньорски взаимоотношения. Дистрибуторите на ИКАР са отговорни за 
представянето на продуктите и развитието на търговската марка в рамките на техния регион.

Портфолиото на ИКАР е структурирано на базата на ясна продуктова класификация, която ви позволява 
да подберете точните високоефективни продукти в рамките на пет продуктови серии:

Защо си заслужава да станете дистрибутор на ИКАР?
• ИКАР предлага качествени, ефективни и продаваеми продукти;
•  Ние гарантираме постоянна помощ и подкрепа от страна на нашите професионални агрономи и 
 производствени технолози;
• Ние организираме научни семинари, обучения и продуктови презентации за нашите дистрибутори;
• Ние предоставяме възможност за обмяна на опит с дистрибутори от други региони по време на 
 годишните дистрибуторски срещи, които организираме;
• Ние предоставяме управленско, административно и логистично съдействие и съвети;
• Ние предоставяме маркетингова подкрепа: участия в изложения, рекламни материали и др.

Сърбия Литва Латвия

Унгария
Финландия

Молдова
Беларус Русия

Казахстан

УкрайнаСловакия

Алжир

Египет

Йемен

Бангладеш
Виетнам

Индонезия
Бенин

Естония

Полша

Италия

Тунис Сирия

България

Йордания

Естония

Полша

Италия

Тунис Сирия

България

ПРОДУКТИ

Торове, които влияят на физиологията

Торове за корекция на елементи

Торове за контрол на растежа

Добавки, които променят физичните качества
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CORRECT е серия модерни торове-коректори, които прецизно
коригират хранителни дефицити по време на интензивния растеж.

Cu 200 e концентриран течен тор, който гарантира по-интензивно развитие на корените в ранните фази на 
вегетацията, по-бързо възстановяване след презимуване, формиране на повече и по-здрави странични 
разклонения/издънки, по-добра устойчивост на ранно разпространение на заболявания. Микроелементът мед 
(Cu) е необходим за нормалния растеж и развитие на културите. Той участва в процеса на формиране на полените 
и е особено важен за самоопрашващите се растения. Този елемент участва при синтеза на витамин А, който пък 
е от основно значение за протеиновия синтез. Дефицитът на мед се проявява чрез пречупване и подвиване на 
листата, както и до опадване на зърната в житните класове. При бобовите култури медта е важна за 
бактериите, които формират грудките. 

ПРЕДИМСТВА
• торът съдържа мед, която се усвоява веднага от растенията;
• необходим за формирането на цветните пъпки и цветовете;
• стимулира растежа на кореновата система;
• ускорява възстановяването на растението след края на зимата.

СЪСТАВ
Мед (Cu)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 14 200
 3,5-4,0
 1,42-1,47 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Cu 200

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

10-50 мл/дка

10-50 мл/дка

10-50 мл/дка

50-250 мл / 100 л вода

50-250 мл / 100 л вода

50-250 мл / 100 л вода

ПРЕПОРЪКИ
Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Cu 200 може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт – не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.
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Ca 235 е концентриран течен тор, който повишава устойчивостта от засушаване, патогени и вредители. 
Калцият е отговорен за здравината на клетките, участва в състава на пектиновите вещества, които свързват 
клетъчните стени, необходим е за осъществяването на протеиновия синтез и деленето на клетките и 
стимулира растежа и развитието на корените на растението. Калцият активира ензими, засилва метаболизма 
и участва в регулирането на нивата на хормоните. Той регулира придвижването на въглехидратите към и от 
клетката, както и киселинния баланс и количеството на сухото вещество в нея.
Земеделските култури имат нужда от по-голямо количество Ca в сравнение с P, Mg и S, но по-малко в сравнение с 
N и K. Различните култури имат различни нужди от калций. Калцият (Ca) стимулира активността на 
кореновите бактерии в бобовите растения, т.е. те се нуждаят от по-големи количества калций в сравнение със 
зърнено-житните култури.

ПРЕДИМСТВА
• подсилва стените на клетките;
• поддържа еластичността, пропускливостта и целостта на 
 клетъчната мембрана;
• участва в деленето на клетката и в растежните процеси;
• увеличава устойчивостта на гниене (физиологичен 
 произход);
• участва в предаването на жизнените импулси в растението;
• насърчава формирането на въглехидрати (захари) в 
 растението и участва в тяхното придвижване;
• повишава жизнеността на полените и стимулира техния 
 растеж.

СЪСТАВ
Калций (Ca)
Калциев оксид (CaO), водоразтворим
рН (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 12,8 170
 18 235
 6,7
 1,32 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Ca 235

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл / 100 л вода

250-500 мл / 100 л вода

250-500 мл / 100 л вода

ПРЕПОРЪКИ
Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Ca 235 може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Ca 235

Всички култури, които имат високи 
нужди от калций (моркови, домати, 

пипер, краставици, тиква, бяло зеле и 
карфиол, броколи, ряпа, ябълки, круши, 

малини, ягоди, грозде, цветя, 
декоративни растения)

Листно приложение: от ранните фази 
на вегетацията до старта на 

формирането на генеративни органи.

По време на вегетацията:
• цветя и зеленчуци: 3-4 приложения;

• градински растения: 4-8 приложения.

0,25-0,50% 
разтвор

Култура Торова норма Метод и период на приложение

* Разтвор 0,25-0,5% (250-500 мл / 100 л вода)



Ca 235 е концентриран течен тор, който повишава устойчивостта от засушаване, патогени и вредители. 
Калцият е отговорен за здравината на клетките, участва в състава на пектиновите вещества, които свързват 
клетъчните стени, необходим е за осъществяването на протеиновия синтез и деленето на клетките и 
стимулира растежа и развитието на корените на растението. Калцият активира ензими, засилва метаболизма 
и участва в регулирането на нивата на хормоните. Той регулира придвижването на въглехидратите към и от 
клетката, както и киселинния баланс и количеството на сухото вещество в нея.
Земеделските култури имат нужда от по-голямо количество Ca в сравнение с P, Mg и S, но по-малко в сравнение с 
N и K. Различните култури имат различни нужди от калций. Калцият (Ca) стимулира активността на 
кореновите бактерии в бобовите растения, т.е. те се нуждаят от по-големи количества калций в сравнение със 
зърнено-житните култури.

ПРЕДИМСТВА
• подсилва стените на клетките;
• поддържа еластичността, пропускливостта и целостта на 
 клетъчната мембрана;
• участва в деленето на клетката и в растежните процеси;
• увеличава устойчивостта на гниене (физиологичен 
 произход);
• участва в предаването на жизнените импулси в растението;
• насърчава формирането на въглехидрати (захари) в 
 растението и участва в тяхното придвижване;
• повишава жизнеността на полените и стимулира техния 
 растеж.

СЪСТАВ
Калций (Ca)
Калциев оксид (CaO), водоразтворим
рН (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 12,8 170
 18 235
 6,7
 1,32 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Ca 235

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

250-500 мл / 100 л вода

250-500 мл / 100 л вода

250-500 мл / 100 л вода

ПРЕПОРЪКИ
Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Ca 235 може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Ca 235

Всички култури, които имат високи 
нужди от калций (моркови, домати, 

пипер, краставици, тиква, бяло зеле и 
карфиол, броколи, ряпа, ябълки, круши, 

малини, ягоди, грозде, цветя, 
декоративни растения)

Листно приложение: от ранните фази 
на вегетацията до старта на 

формирането на генеративни органи.

По време на вегетацията:
• цветя и зеленчуци: 3-4 приложения;

• градински растения: 4-8 приложения.

0,25-0,50% 
разтвор

Култура Торова норма Метод и период на приложение

* Разтвор 0,25-0,5% (250-500 мл / 100 л вода)



B 170 е концентриран течен тор с високо съдържание на бор, подходящ за допълнително подхранване на 
култури, които се нуждаят от големи количества бор. Борът участва във всички физиологични процеси в 
растението.
Борът е неподвижен в растението. Поради тази причина е важно този елемент да бъде подаван постоянно към 
растението, за да протича нормално неговото развитие. Липсата на бор показва дисбаланс между бора и 
калция - в алкални почви калцият възпрепятства абсорбцията на бор. Сушата, недостатъчната влага, ниските 
температури и големите количества валежи в рамките на кратък период са факторите, които водят до 
дефицит на бор. 

ЕФЕКТИ ОТ УПОТРЕБАТА НА БОР
• растеж и развитие на корените;
• ензимна активност;
• синтез на протеини и въглехидрати;
• за транспортирането на хранителните вещества от листата 
 към корените;
• устойчивост на растенията на заболявания.

ПРЕДИМСТВА
• стимулира синтеза и придвижването на въглехидратите от 
 листата към семената и корените;
• подобрява формирането на полени;
• необходим е за процесите на покълване, жизнеността на 
 семената, зреенето на семената и плодовете, техния размер 
 и качество;
• необходим е за усвояването на фосфора и калция, които са 
 отговорни за здравината на клетъчните стени и 
 устойчивостта на заболявания;
• поддържа осмотичното налягане в клетката;
• необходим е за растежа и развитието на корените и 
 ризобактериите при бобовите култури.

СЪСТАВ
Бор (B)
рН (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 12 170
 8,3-8,7
 1,415 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ
Този тор е подходящ за листно пръскане и за внасяне чрез 
напоителната вода при всички култури, когато те се нуждаят 
от допълнително количество бор и когато трябва да бъде 
компенсиран внезапно възникнал дефицит на бор.

СЪВМЕСТИМОСТ
B 170 може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

Листно пръскане при бобови, рапица, цвекло: единична доза 50-100 мл/дка, 1-3 пъти по време на цялата вегетация при 
температурa на околната среда по-висока от 10°C.
Бобови тревисти: след възобновяване на вегетацията преди бутонизация - 50-150 мл/дка.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С B 170

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

100-150 мл / дка

300-500 мл /
100 л вода

150-250 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,15-0,25%

Пръскане: BBCH 37-31

Пръскане: 2-4 лист

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреене на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на формиране на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане и развитие на корена.

Пръскане:
1) BBCH 13-15 - 3-4 лист; 2) BBCH 14-16 - 5-6 лист; 

3) BBCH 33-50 - бутонизация; 4) BBCH 50-60 - преди цъфтеж

Пръскане: 1) BBCH 11-13 - 3-5 лист; 
2) BBCH 39-50 - начало на бутонизация, 10-15 см; 

3) по време на бутонизация

Пръскане: 1) BBCH 14-16 - 2-4 лист; 
2) BBCH 18-20 - 6-8 лист; 

3) BBCH 31-3-9 - покриване на междуредието

Пръскане: 1) BBCH 21-30 - растеж на листата и стъблото; 
2) BBCH 40-50 - формиране на клубените; 

3) BBCH 40-60 - преди цъфтеж

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизация, цъфтеж

или формиране и нарастване на корените,
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

B 170



B 170 е концентриран течен тор с високо съдържание на бор, подходящ за допълнително подхранване на 
култури, които се нуждаят от големи количества бор. Борът участва във всички физиологични процеси в 
растението.
Борът е неподвижен в растението. Поради тази причина е важно този елемент да бъде подаван постоянно към 
растението, за да протича нормално неговото развитие. Липсата на бор показва дисбаланс между бора и 
калция - в алкални почви калцият възпрепятства абсорбцията на бор. Сушата, недостатъчната влага, ниските 
температури и големите количества валежи в рамките на кратък период са факторите, които водят до 
дефицит на бор. 

ЕФЕКТИ ОТ УПОТРЕБАТА НА БОР
• растеж и развитие на корените;
• ензимна активност;
• синтез на протеини и въглехидрати;
• за транспортирането на хранителните вещества от листата 
 към корените;
• устойчивост на растенията на заболявания.

ПРЕДИМСТВА
• стимулира синтеза и придвижването на въглехидратите от 
 листата към семената и корените;
• подобрява формирането на полени;
• необходим е за процесите на покълване, жизнеността на 
 семената, зреенето на семената и плодовете, техния размер 
 и качество;
• необходим е за усвояването на фосфора и калция, които са 
 отговорни за здравината на клетъчните стени и 
 устойчивостта на заболявания;
• поддържа осмотичното налягане в клетката;
• необходим е за растежа и развитието на корените и 
 ризобактериите при бобовите култури.

СЪСТАВ
Бор (B)
рН (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 12 170
 8,3-8,7
 1,415 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ
Този тор е подходящ за листно пръскане и за внасяне чрез 
напоителната вода при всички култури, когато те се нуждаят 
от допълнително количество бор и когато трябва да бъде 
компенсиран внезапно възникнал дефицит на бор.

СЪВМЕСТИМОСТ
B 170 може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

Листно пръскане при бобови, рапица, цвекло: единична доза 50-100 мл/дка, 1-3 пъти по време на цялата вегетация при 
температурa на околната среда по-висока от 10°C.
Бобови тревисти: след възобновяване на вегетацията преди бутонизация - 50-150 мл/дка.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С B 170

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

100-150 мл / дка

300-500 мл /
100 л вода

150-250 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,15-0,25%

Пръскане: BBCH 37-31

Пръскане: 2-4 лист

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреене на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на формиране на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане и развитие на корена.

Пръскане:
1) BBCH 13-15 - 3-4 лист; 2) BBCH 14-16 - 5-6 лист; 

3) BBCH 33-50 - бутонизация; 4) BBCH 50-60 - преди цъфтеж

Пръскане: 1) BBCH 11-13 - 3-5 лист; 
2) BBCH 39-50 - начало на бутонизация, 10-15 см; 

3) по време на бутонизация

Пръскане: 1) BBCH 14-16 - 2-4 лист; 
2) BBCH 18-20 - 6-8 лист; 

3) BBCH 31-3-9 - покриване на междуредието

Пръскане: 1) BBCH 21-30 - растеж на листата и стъблото; 
2) BBCH 40-50 - формиране на клубените; 

3) BBCH 40-60 - преди цъфтеж

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизация, цъфтеж

или формиране и нарастване на корените,
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

B 170



Mo 300 е иновативен и високоефективен течен тор със съдържание на микроелемента молибден. Молибденът е 
особено важен микроелемент, тъй като участва в процесите на фиксиране на азота. Молибденът оказва 
положително влияние върху растежа на зърнено-житните и окопните култури. За да се развиват нормално, 
бобовите култури се нуждаят от повече молибден в сравнение с другите култури. 
В корените на бобовите растения живеят азот-фиксиращи бактерии, които използват молибдена в процесите 
на фиксиране на азота от въздуха. Този елемент липсва най-често в кисели и леки почви. Ниските температури 
и прекомерната употреба на азотни торове могат да доведат до дефицит на молибден.

ПРЕДИМСТВА
• висока концентрация в течна форма, която е лесна за 
 приложение;
• много бързо усвоим;
• стимулира активността на микроорганизмите в почвата;
• стимулира синтеза на хлорофил, което води до подобряване 
 на фотосинтезата и повишаване на съдържанието на 
 нишесте;
• повишава съдържанието на протеини, като ускорява 
 разграждането на нитратите и протеиновия синтез;
• подобрява процеса на фиксиране на азота в корените при 
 бобови растения.

СЪСТАВ
Молибден (Mo)
рН (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 18,8 300
 4,2-4,7
 1,6 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ
Този тор е подходящ за торене на всички култури, като 
нормата трябва да е съобразена с изискванията на 
конкретната култура.

СЪВМЕСТИМОСТ
Mo 300 може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти които съдържат мед, сулфати или масла. 
Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. 
Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Mo 300

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

5-10 мл / дка

30-50 мл /
100 л вода

15-25 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,15-0,25%

Mo 300

Пръскане: BBCH 37-31

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреене на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на формиране на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане и развитие на корена.

Пръскане: 2-4 лист

Пръскане:
1) BBCH 13-15 - 3-4 лист; 2) BBCH 14-16 - 5-6 лист; 

3) BBCH 33-50 - бутонизация; 4) BBCH 50-60 - преди цъфтеж

Пръскане: 1) BBCH 11-13 – 3-5 лист; 
2) BBCH 39-50 – начало на бутонизация

Пръскане: 1) BBCH 14-16 - 2-4 лист; 
2) BBCH 18-20 - 6-8 лист; 

3) BBCH 31-39 - покриване на междуредието

Пръскане: 1) BBCH 21-30 - растеж на листата и стъблото; 
2) BBCH 40-50 - формиране на клубените; 

3) BBCH 40-60 - преди цъфтеж

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизация, цъфтеж

или формиране и нарастване на корените,
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Листно пръскане при бобови, рапица, цвекло: единична доза 5-10 мл/дка, 1-3 пъти по време на цялата вегетация при 
температурa на околната среда по-висока от 10°C.
Бобови тревисти: след възобновяване на вегетацията преди бутонизация - 5-15 мл/дка.

* Разтвор 0,02-0,05% (20-50 мл / 100 л вода)



Mo 300 е иновативен и високоефективен течен тор със съдържание на микроелемента молибден. Молибденът е 
особено важен микроелемент, тъй като участва в процесите на фиксиране на азота. Молибденът оказва 
положително влияние върху растежа на зърнено-житните и окопните култури. За да се развиват нормално, 
бобовите култури се нуждаят от повече молибден в сравнение с другите култури. 
В корените на бобовите растения живеят азот-фиксиращи бактерии, които използват молибдена в процесите 
на фиксиране на азота от въздуха. Този елемент липсва най-често в кисели и леки почви. Ниските температури 
и прекомерната употреба на азотни торове могат да доведат до дефицит на молибден.

ПРЕДИМСТВА
• висока концентрация в течна форма, която е лесна за 
 приложение;
• много бързо усвоим;
• стимулира активността на микроорганизмите в почвата;
• стимулира синтеза на хлорофил, което води до подобряване 
 на фотосинтезата и повишаване на съдържанието на 
 нишесте;
• повишава съдържанието на протеини, като ускорява 
 разграждането на нитратите и протеиновия синтез;
• подобрява процеса на фиксиране на азота в корените при 
 бобови растения.

СЪСТАВ
Молибден (Mo)
рН (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 18,8 300
 4,2-4,7
 1,6 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ
Този тор е подходящ за торене на всички култури, като 
нормата трябва да е съобразена с изискванията на 
конкретната култура.

СЪВМЕСТИМОСТ
Mo 300 може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти които съдържат мед, сулфати или масла. 
Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. 
Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Mo 300

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

5-10 мл / дка

30-50 мл /
100 л вода

15-25 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,15-0,25%

Mo 300

Пръскане: BBCH 37-31

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреене на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на формиране на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане и развитие на корена.

Пръскане: 2-4 лист

Пръскане:
1) BBCH 13-15 - 3-4 лист; 2) BBCH 14-16 - 5-6 лист; 

3) BBCH 33-50 - бутонизация; 4) BBCH 50-60 - преди цъфтеж

Пръскане: 1) BBCH 11-13 – 3-5 лист; 
2) BBCH 39-50 – начало на бутонизация

Пръскане: 1) BBCH 14-16 - 2-4 лист; 
2) BBCH 18-20 - 6-8 лист; 

3) BBCH 31-39 - покриване на междуредието

Пръскане: 1) BBCH 21-30 - растеж на листата и стъблото; 
2) BBCH 40-50 - формиране на клубените; 

3) BBCH 40-60 - преди цъфтеж

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизация, цъфтеж

или формиране и нарастване на корените,
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Листно пръскане при бобови, рапица, цвекло: единична доза 5-10 мл/дка, 1-3 пъти по време на цялата вегетация при 
температурa на околната среда по-висока от 10°C.
Бобови тревисти: след възобновяване на вегетацията преди бутонизация - 5-15 мл/дка.

* Разтвор 0,02-0,05% (20-50 мл / 100 л вода)



B170 + Mo е концентриран тор на основата на бор-молибден. Борът (B) е необходим на растенията през целия 
период на вегетация. Борът е неподвижен в растението. Поради тази причина е важно този елемент да бъде 
подаван постоянно към растението, за да протича нормално неговото развитие.
Молибденът влияе положително върху растежа на зърнено-житните и окопните култури. За да се развиват 
нормално, бобовите култури се нуждаят от повече молибден в сравнение с другите култури. В корените на 
бобовите растения живеят азот-фиксиращи бактерии, които използват молибдена в процесите на фиксиране 
на азота от въздуха.
Комбинацията от бор и молибден подобрява имунната система на растенията. Те имат нужда от тези два 
хранителни елемента по време на цялата вегетация и те не могат да бъдат заменени или компенсирани с други 
хранителни елементи. Сушата, недостатъчната влага, ниските температури и големите количества валежи 
в рамките на кратък период са факторите, които водят до дефицит на бор. Дефицит на бор се появява и при 
дисбаланс на съдържанието на бор и калции, както и при ниско съдържание на органични вещества в почвата. 
Калцият блокира усвояването на бор в алкални почви.

БОРЪТ И МОЛИБДЕНЪТ СТИМУЛИРАТ
• формирането на цветове и цъфтежа;
• определят жизнеността на полените;
• формирането на пъпките;
• растежа на семената и плодовете;
• повишават устойчивостта на гъбични заболявания;
• повишават устойчивостта на засушаване.

ПРЕДИМСТВА
• стимулира формирането на генеративни органи в растението;
• подобрява растежа на семената и плодовете;
• ускорява транспортирането на захари;
• подобрява развитието на кореновата система;
• повишава устойчивостта на гъбични заболявания;
• повишава устойчивостта на засушаване;
• стимулира синтеза на хлорофил;
• подобрява фотосинтезата;
• повишава съдържанието на нишесте;
• ускорява разграждането на нитратите и протеиновия синтез;
• увеличава протеиновото съдържание;
• подобрява процеса на фиксиране на азота в корените при 
 бобови растения;
• подпомага усвояването на калий и поддържа неговия баланс в 
 растението;
• Помага за по-доброто усвояване на калция.

СЪСТАВ
Бор (B)
Молибден (Mo)
рН (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 12 170
 0,5 7
 8,3-8,5
 1,415 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ
Този тор е подходящ за торене на всички култури, които се 
нуждаят от допълнително количество бор и молибден по 
време на своята вегетация. Нормата за листно приложение 
е 50-150 мл/дка.

СЪВМЕСТИМОСТ
B 170 + Mo може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С B 170 + Mo

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

100-150 мл / дка

300-500 мл /
100 л вода

150-250 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,15-0,25%

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреене на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на формиране на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане и развитие на корена.

B 170 + Mo

Пръскане: BBCH 37-31

Пръскане: 2-4 лист

Пръскане:
1) BBCH 13-15 - 3-4 лист; 2) BBCH 14-16 - 5-6 лист; 

3) BBCH 33-50 - бутонизация; 4) BBCH 50-60 - преди цъфтеж

Пръскане: 
1) BBCH 11-13 - 3-5 лист; 

2) BBCH 39-50 - начало на бутонизация

Пръскане: 1) BBCH 14-16 2-4 лист; 
2) BBCH 18-20 6-8 лист; 

3) BBCH 31-39 покриване на междуредието

Пръскане: 1) BBCH 21-30 - растеж на листата и стъблото; 
2) BBCH 40-50 - формиране на клубените; 

3) BBCH 40-60 - преди цъфтеж

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизация, цъфтеж

или формиране и нарастване на корените,
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.



B170 + Mo е концентриран тор на основата на бор-молибден. Борът (B) е необходим на растенията през целия 
период на вегетация. Борът е неподвижен в растението. Поради тази причина е важно този елемент да бъде 
подаван постоянно към растението, за да протича нормално неговото развитие.
Молибденът влияе положително върху растежа на зърнено-житните и окопните култури. За да се развиват 
нормално, бобовите култури се нуждаят от повече молибден в сравнение с другите култури. В корените на 
бобовите растения живеят азот-фиксиращи бактерии, които използват молибдена в процесите на фиксиране 
на азота от въздуха.
Комбинацията от бор и молибден подобрява имунната система на растенията. Те имат нужда от тези два 
хранителни елемента по време на цялата вегетация и те не могат да бъдат заменени или компенсирани с други 
хранителни елементи. Сушата, недостатъчната влага, ниските температури и големите количества валежи 
в рамките на кратък период са факторите, които водят до дефицит на бор. Дефицит на бор се появява и при 
дисбаланс на съдържанието на бор и калции, както и при ниско съдържание на органични вещества в почвата. 
Калцият блокира усвояването на бор в алкални почви.

БОРЪТ И МОЛИБДЕНЪТ СТИМУЛИРАТ
• формирането на цветове и цъфтежа;
• определят жизнеността на полените;
• формирането на пъпките;
• растежа на семената и плодовете;
• повишават устойчивостта на гъбични заболявания;
• повишават устойчивостта на засушаване.

ПРЕДИМСТВА
• стимулира формирането на генеративни органи в растението;
• подобрява растежа на семената и плодовете;
• ускорява транспортирането на захари;
• подобрява развитието на кореновата система;
• повишава устойчивостта на гъбични заболявания;
• повишава устойчивостта на засушаване;
• стимулира синтеза на хлорофил;
• подобрява фотосинтезата;
• повишава съдържанието на нишесте;
• ускорява разграждането на нитратите и протеиновия синтез;
• увеличава протеиновото съдържание;
• подобрява процеса на фиксиране на азота в корените при 
 бобови растения;
• подпомага усвояването на калий и поддържа неговия баланс в 
 растението;
• Помага за по-доброто усвояване на калция.

СЪСТАВ
Бор (B)
Молибден (Mo)
рН (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 12 170
 0,5 7
 8,3-8,5
 1,415 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ
Този тор е подходящ за торене на всички култури, които се 
нуждаят от допълнително количество бор и молибден по 
време на своята вегетация. Нормата за листно приложение 
е 50-150 мл/дка.

СЪВМЕСТИМОСТ
B 170 + Mo може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С B 170 + Mo

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

100-150 мл / дка

300-500 мл /
100 л вода

150-250 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,15-0,25%

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреене на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на формиране на плодовете

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане и развитие на корена.

B 170 + Mo

Пръскане: BBCH 37-31

Пръскане: 2-4 лист

Пръскане:
1) BBCH 13-15 - 3-4 лист; 2) BBCH 14-16 - 5-6 лист; 

3) BBCH 33-50 - бутонизация; 4) BBCH 50-60 - преди цъфтеж

Пръскане: 
1) BBCH 11-13 - 3-5 лист; 

2) BBCH 39-50 - начало на бутонизация

Пръскане: 1) BBCH 14-16 2-4 лист; 
2) BBCH 18-20 6-8 лист; 

3) BBCH 31-39 покриване на междуредието

Пръскане: 1) BBCH 21-30 - растеж на листата и стъблото; 
2) BBCH 40-50 - формиране на клубените; 

3) BBCH 40-60 - преди цъфтеж

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизация, цъфтеж

или формиране и нарастване на корените,
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.



Zn 165 + Mn е течен листен тор за допълнително подхранване в ранните фази на развитие на растенията. Този 
продукт стимулира растежа на кореновата система и подобрява устойчивостта на растенията на 
неблагоприятни климатични условия.
Цинкът е част от множество ензими и участва в различни метаболитни процеси, свързани с храненето и 
енергията. Цинков дефицит често се наблюдава при царевица, лен, зърнено-житни култури, овощни дръвчета, 
зеленчуци и др. Цинкът е много важен в началото на вегетацията, тъй като той влияе на формирането на 
продуктивните стъбла и тяхната здравина, както и на формирането на зърната. Цинкът е основен компонент 
на ензимите, които участват във фотосинтезата. Често той липсва в почви с pH по-ниско от 6,5 или по-високо 
от 7, което затруднява усвояването му от растенията.
Манганът е част от множество ензими и участва в реакциите на окисление и разграждане на хранителните 
елементи, както и в процесите, свързани с фотосинтезата и с обмяната на въглехидрати и азот. Той повишава
устойчивостта на растенията към заболявания. Манганът подпомага развитието на кореновата система и 

формирането на нови разклонения, стимулира производството на захари в листата и придвижването им до корените, подобрява 
усвояването на желязо от почвата и намалява риска от хлороза. Манганът участва в разграждането на нитритния азот до 
амоняк в растението и в някои случаи - в окислението на амониевия азот до нитрати.
Много често растението има нужда от цинк и манган по едно и също време. Ето защо Zn 165 + Mn е отлично решение за листно 
торене - удобно, практично и евтино.

ПРЕДИМСТВА
• премахва дефицитите на цинк и манган;
• предотвратява намаляването/разреждането на разклоненията и 
 издънките;
• подобрява усвояването на фосфор при неблагоприятни условия;
• подобрява усвояването на азот, особено в периоди на излишък;
• повишава устойчивостта на засушавания и слани;
• повишава концентрацията на захари в растителните сокове;
• подпомага презимуването.

СЪСТАВ
Цинк (Zn), водоразтворим
Манган (Mn), водоразтворим
pH (1:10 Н2О)
Плътност

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

150-300 мл / 100 л вода

150-300 мл / 100 л вода

150-300 мл / 100 л вода

ПРЕПОРЪКИ

 % г/л

 12 165
 0,5 8
 0,15
 1,39 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Zn 165 + Mn

Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Zn 165 + Mn може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Zn 165 + Mn

Зърнено-житни

Царевица, соя, захарно цвекло, 
червен боб, домати, картофи, грозде,

репички, краставици,
тиква, лук, целина,

ябълки, круши,
плодови храсти

Начало
на вегетацията0,25-0,50% 

разтвор

Листно приложение:
• през есента: зимни зърнено-житни
култури, след началото на братене

• през пролетта: всички зърнено-житни
култури, по време на братене.

30-50 мл/дка

Култура Торова норма Метод и период на приложение

* Разтвор 0,15-0,3% (150-300 мл / 100 л вода)



Zn 165 + Mn е течен листен тор за допълнително подхранване в ранните фази на развитие на растенията. Този 
продукт стимулира растежа на кореновата система и подобрява устойчивостта на растенията на 
неблагоприятни климатични условия.
Цинкът е част от множество ензими и участва в различни метаболитни процеси, свързани с храненето и 
енергията. Цинков дефицит често се наблюдава при царевица, лен, зърнено-житни култури, овощни дръвчета, 
зеленчуци и др. Цинкът е много важен в началото на вегетацията, тъй като той влияе на формирането на 
продуктивните стъбла и тяхната здравина, както и на формирането на зърната. Цинкът е основен компонент 
на ензимите, които участват във фотосинтезата. Често той липсва в почви с pH по-ниско от 6,5 или по-високо 
от 7, което затруднява усвояването му от растенията.
Манганът е част от множество ензими и участва в реакциите на окисление и разграждане на хранителните 
елементи, както и в процесите, свързани с фотосинтезата и с обмяната на въглехидрати и азот. Той повишава
устойчивостта на растенията към заболявания. Манганът подпомага развитието на кореновата система и 

формирането на нови разклонения, стимулира производството на захари в листата и придвижването им до корените, подобрява 
усвояването на желязо от почвата и намалява риска от хлороза. Манганът участва в разграждането на нитритния азот до 
амоняк в растението и в някои случаи - в окислението на амониевия азот до нитрати.
Много често растението има нужда от цинк и манган по едно и също време. Ето защо Zn 165 + Mn е отлично решение за листно 
торене - удобно, практично и евтино.

ПРЕДИМСТВА
• премахва дефицитите на цинк и манган;
• предотвратява намаляването/разреждането на разклоненията и 
 издънките;
• подобрява усвояването на фосфор при неблагоприятни условия;
• подобрява усвояването на азот, особено в периоди на излишък;
• повишава устойчивостта на засушавания и слани;
• повишава концентрацията на захари в растителните сокове;
• подпомага презимуването.

СЪСТАВ
Цинк (Zn), водоразтворим
Манган (Mn), водоразтворим
pH (1:10 Н2О)
Плътност

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

150-300 мл / 100 л вода

150-300 мл / 100 л вода

150-300 мл / 100 л вода

ПРЕПОРЪКИ

 % г/л

 12 165
 0,5 8
 0,15
 1,39 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Zn 165 + Mn

Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Zn 165 + Mn може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Zn 165 + Mn

Зърнено-житни

Царевица, соя, захарно цвекло, 
червен боб, домати, картофи, грозде,

репички, краставици,
тиква, лук, целина,

ябълки, круши,
плодови храсти

Начало
на вегетацията0,25-0,50% 

разтвор

Листно приложение:
• през есента: зимни зърнено-житни
култури, след началото на братене

• през пролетта: всички зърнено-житни
култури, по време на братене.

30-50 мл/дка

Култура Торова норма Метод и период на приложение

* Разтвор 0,15-0,3% (150-300 мл / 100 л вода)



Mg 100 Pro е течен магнезиев тор за допълнително приложение, подходящ за употреба по време на цялата 
вегетация. Магнезият е основен компонент на хлорофила и не може да бъде заменен от друг елемент по време на 
фотосинтезата. Той активира действието на повече от сто ензима, повишава активността на 
фитохормоните, участва в процесите на окисление и разграждане, подпомага въглехидратния метаболизъм, 
ускорява зреенето и повишава количеството на сухото вещество в семената. 
Магнезият е най-важният елемент при формирането на хлоропластите, които преобразуват светлината в 
енергия по време на фотосинтезата. Магнезиевият дефицит може да бъде предизвикан от прекалено голямо 
количество калий и в по-малка степен от прекалено голямо количество калций. Дефицитът води до намалено 
количество хлоропласти, хлороза по по-старите листа и тъмно зелени жилки на листата. Магнезиевият 
дефицит намалява значително ефективността от усвояването на азотните и фосфорните торове.

ПРЕДИМСТВА
• подобрява ефективността от усвояване на хранителните елементи;
• активира фотосинтезата и процесите, свързани с енергийния 
 метаболизъм;
• подсилва имунната система на растенията.

СЪСТАВ
Магнезий (Mg), водоразтворим
Магнезиев оксид (MgO)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

100-150 мл/дка

100-150 мл/дка

100-150 мл/дка

250-500 мл / 100 л вода

250-500 мл / 100 л вода

250-500 мл / 100 л вода

ПРЕПОРЪКИ

 % г/л

 4,5 60
 7,5 100
 3,1
 1,35 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Mg 100 Pro

Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Mg 100 Pro може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Mg 100 Pro

Култура Торова норма Метод и период на приложение

* Разтвор 0,25-0,5% (250-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка

Приложения: 1) формиране на възли, 2) флагов лист

Приложения: 1) 6-8 лист, 2) бутонизация

Прилагайте, когато растението има 5-6 листа.

Прилагайте, когато растението има 3-5 листа.

Приложения: 1) 4-5 лист, 2) 6-8 лист

Листно приложение или подаване чрез напоителната вода
по време на цъфтежа и формиране на плодовете, 

4-6 пъти на всеки 5-7 дни.

Листно приложение или подаване чрез напоителната вода
по време на формиране на плодовите пъпки, 

1-2 приложения.

Подаване чрез напоителната вода през есента за по-лесно
презимуване. Листно приложение/напояване по време на

цъфтежа на всеки 7-10 дни.

Приложения: 1) развитие на листата и стъблото; 2) цъфтеж

Листно приложение или подаване чрез напоителната вода
по време на бутонизация, в началото на цъфтежа или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

100-150 мл/дка

50-100 мл/дка
или

воден разтвор
0,25-0,5%

50-100 мл/дка
или

воден разтвор
0,25-0,5%



Mg 100 Pro е течен магнезиев тор за допълнително приложение, подходящ за употреба по време на цялата 
вегетация. Магнезият е основен компонент на хлорофила и не може да бъде заменен от друг елемент по време на 
фотосинтезата. Той активира действието на повече от сто ензима, повишава активността на 
фитохормоните, участва в процесите на окисление и разграждане, подпомага въглехидратния метаболизъм, 
ускорява зреенето и повишава количеството на сухото вещество в семената. 
Магнезият е най-важният елемент при формирането на хлоропластите, които преобразуват светлината в 
енергия по време на фотосинтезата. Магнезиевият дефицит може да бъде предизвикан от прекалено голямо 
количество калий и в по-малка степен от прекалено голямо количество калций. Дефицитът води до намалено 
количество хлоропласти, хлороза по по-старите листа и тъмно зелени жилки на листата. Магнезиевият 
дефицит намалява значително ефективността от усвояването на азотните и фосфорните торове.

ПРЕДИМСТВА
• подобрява ефективността от усвояване на хранителните елементи;
• активира фотосинтезата и процесите, свързани с енергийния 
 метаболизъм;
• подсилва имунната система на растенията.

СЪСТАВ
Магнезий (Mg), водоразтворим
Магнезиев оксид (MgO)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

100-150 мл/дка

100-150 мл/дка

100-150 мл/дка

250-500 мл / 100 л вода

250-500 мл / 100 л вода

250-500 мл / 100 л вода

ПРЕПОРЪКИ

 % г/л

 4,5 60
 7,5 100
 3,1
 1,35 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Mg 100 Pro

Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Mg 100 Pro може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Mg 100 Pro

Култура Торова норма Метод и период на приложение

* Разтвор 0,25-0,5% (250-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка

Приложения: 1) формиране на възли, 2) флагов лист

Приложения: 1) 6-8 лист, 2) бутонизация

Прилагайте, когато растението има 5-6 листа.

Прилагайте, когато растението има 3-5 листа.

Приложения: 1) 4-5 лист, 2) 6-8 лист

Листно приложение или подаване чрез напоителната вода
по време на цъфтежа и формиране на плодовете, 

4-6 пъти на всеки 5-7 дни.

Листно приложение или подаване чрез напоителната вода
по време на формиране на плодовите пъпки, 

1-2 приложения.

Подаване чрез напоителната вода през есента за по-лесно
презимуване. Листно приложение/напояване по време на

цъфтежа на всеки 7-10 дни.

Приложения: 1) развитие на листата и стъблото; 2) цъфтеж

Листно приложение или подаване чрез напоителната вода
по време на бутонизация, в началото на цъфтежа или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

100-150 мл/дка

50-100 мл/дка
или

воден разтвор
0,25-0,5%

50-100 мл/дка
или

воден разтвор
0,25-0,5%



СЪВМЕСТИМОСТ
Fe 75 DTPA може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

* Разтвор 0,1-0,3% (100-300 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Fe 75 DTPA

Всички култури, 
които се нуждаят от 

голямо количество желязо

Листно приложение: 
за предотвратяване на железен

дефицит, 1-2 пъти преди
формиране на пъпките.

Ако железния дефицит е видим,
прилагайте 2-3 пъти на всеки 1-2

седмици, в зависимост от
сериозността на дефицита.

Приложение чрез напоителната вода: 
3-5 пъти на всеки 10-15 дни.

0,1-0,3 % разтвор
или

напояване с
0,15-0,20 %

(15-20 мл / 10 л вода)*

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Fe 75 DTPA е течен тор от ново поколение, доставящ желязо (Fe), което участва в редица важни процеси за 
растенията. Желязото (Fe) участва във формирането на хлоропластите. То е изключително важно за 
развитието на корените и новите части на растенията. Липсата на желязо може да доведе до изсветляване на 
жилките на младите листа или до тяхното пожълтяване. Високото pH, слабият коренов растеж и ниските 
почвени температури могат много да влошат усвояването на желязо.
Желязото (Fe) е един от най-важните микроелементи - от него зависи пряко усвояването на много други 
елементи. При недостиг на желязо растенията не успяват да усвоят други необходими за тях хранителни 
елементи, дори когато тяхното съдържание в почвата е високо. Желязото участва активно в метаболитните 
процеси в растението, както и в състава на ензимите. То активира респирацията, влияе на процесите на 
формиране на хлорофил и на биосинтеза на ауксини.
Условия, при които се появява железен дефицит:
• алкални почви;
 • почви, съдържащи високи нива на мед, фосфор, калций, магнезий и цинк;

 • калиев дефицит в почвата;
 • почви , склонни към преовлажняване;
 • високи или ниски почвени температури;
 • голямо количество органична материя;
 • високи нива на манган.
Симптоми на железен дефицит - растенията спират да растат, появява се 
хлороза по най-младите листа, появяват се симптоми на фосфорен и манганов 
дефицит.

ПРЕДИМСТВА
• подобрява ефективността на усвояване на другите хранителни елементи;
• подобрява ефективността на усвояване на калия и фосфора;
• стимулира синтеза на хлорофил;
• стимулира фотосинтезата;
• защитава растението от стрес при неблагоприятни условия;
• лекува хлорозата;
• подобрява ефективността на усвояване на мангана.

СЪСТАВ
Желязо (Fe)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

10-50 мл/дка

10-50 мл/дка

10-50 мл/дка

100-200 мл / 100 л вода

100-200 мл / 100 л вода

100-300 мл / 100 л вода
(на всеки 10-15 дни)

ПРЕПОРЪКИ

 % г/л

 6 75
 8,2
 1,32 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Fe 75 DTPA

Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Ikar Fe се препоръчва за употреба при растения, 
които са чувствителни към хлороза: цветя, ягоди, 
плодови храсти, овощни дръвчета, декоративни 
култури.



СЪВМЕСТИМОСТ
Fe 75 DTPA може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

* Разтвор 0,1-0,3% (100-300 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С Fe 75 DTPA

Всички култури, 
които се нуждаят от 

голямо количество желязо

Листно приложение: 
за предотвратяване на железен

дефицит, 1-2 пъти преди
формиране на пъпките.

Ако железния дефицит е видим,
прилагайте 2-3 пъти на всеки 1-2

седмици, в зависимост от
сериозността на дефицита.

Приложение чрез напоителната вода: 
3-5 пъти на всеки 10-15 дни.

0,1-0,3 % разтвор
или

напояване с
0,15-0,20 %

(15-20 мл / 10 л вода)*

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Fe 75 DTPA е течен тор от ново поколение, доставящ желязо (Fe), което участва в редица важни процеси за 
растенията. Желязото (Fe) участва във формирането на хлоропластите. То е изключително важно за 
развитието на корените и новите части на растенията. Липсата на желязо може да доведе до изсветляване на 
жилките на младите листа или до тяхното пожълтяване. Високото pH, слабият коренов растеж и ниските 
почвени температури могат много да влошат усвояването на желязо.
Желязото (Fe) е един от най-важните микроелементи - от него зависи пряко усвояването на много други 
елементи. При недостиг на желязо растенията не успяват да усвоят други необходими за тях хранителни 
елементи, дори когато тяхното съдържание в почвата е високо. Желязото участва активно в метаболитните 
процеси в растението, както и в състава на ензимите. То активира респирацията, влияе на процесите на 
формиране на хлорофил и на биосинтеза на ауксини.
Условия, при които се появява железен дефицит:
• алкални почви;
 • почви, съдържащи високи нива на мед, фосфор, калций, магнезий и цинк;

 • калиев дефицит в почвата;
 • почви , склонни към преовлажняване;
 • високи или ниски почвени температури;
 • голямо количество органична материя;
 • високи нива на манган.
Симптоми на железен дефицит - растенията спират да растат, появява се 
хлороза по най-младите листа, появяват се симптоми на фосфорен и манганов 
дефицит.

ПРЕДИМСТВА
• подобрява ефективността на усвояване на другите хранителни елементи;
• подобрява ефективността на усвояване на калия и фосфора;
• стимулира синтеза на хлорофил;
• стимулира фотосинтезата;
• защитава растението от стрес при неблагоприятни условия;
• лекува хлорозата;
• подобрява ефективността на усвояване на мангана.

СЪСТАВ
Желязо (Fe)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

10-50 мл/дка

10-50 мл/дка

10-50 мл/дка

100-200 мл / 100 л вода

100-200 мл / 100 л вода

100-300 мл / 100 л вода
(на всеки 10-15 дни)

ПРЕПОРЪКИ

 % г/л

 6 75
 8,2
 1,32 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Fe 75 DTPA

Култура Торова норма

СЪВМЕСТИМОСТ
Ikar Fe се препоръчва за употреба при растения, 
които са чувствителни към хлороза: цветя, ягоди, 
плодови храсти, овощни дръвчета, декоративни 
култури.



Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

0,1-1 л/дка

1-3 л/дка

0,5-2 л / 100 л вода

0,5-2 л / 100 л вода

0,5-2 л / 100 л вода

0,5-2 л / 100 л вода

Култура Торова норма

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

N 39 + TE e азотен тор, обогатен с магнезий (Mg), желязо (Fe) и молибден (Mo), за допълнително листно 
подхранване. Едно от предимствата на течните торове е възможността те да бъдат прилагани не само във 
високи дози, като част от първото торене, но и в по-ниски дози при последващи допълнителни подхранвания. 
Азотните торове на пазара съдържат азот в три форми – амиден (NH2), амониев (NH4) и нитратен (NО3). 
Растенията усвояват нитратния азот. Амониевият азот се усвоява само след неговата нитрификация и 
превръщането му в нитратен азот.
Магнезият е основен компонент на хлорофила и не може да бъде заменен от друг елемент по време на 
фотосинтезата. Той активира действието на повече от сто ензима, повишава активността на 
фитохормоните, участва в процесите на окисление и разграждане, подпомага въглехидратния метаболизъм, 
ускорява зреенето и повишава количеството на сухото вещество в семената.
Желязото е един от най-важните микроелементи, тъй като от него пряко зависи усвояването на много други 
елементи. Ако желязото липсва или е недостатъчно, растението изпитва затруднения да усвои необходимите 
му хранителни елементи, дори когато те са налични в почвата в достатъчно количество.

Желязото активира респирацията, влияе на процесите по формиране на хлорофил и на биосинтеза на ауксини. Молибденът е 
особено важен микроелемент, тъй като участва в процесите на фиксиране на азота. Той стимулира синтеза на хлорофил, подобрява 
фотосинтезата и увеличава съдържанието на нишесте. Ускорява азотното разграждане и синтеза на протеини и повишава 
тяхното съдържание. Молибденът оказва положително влияние върху растежа на зърнено-житните култури. Той е важен 
микроелемент за множество растения. Този елемент липсва най-често в кисели и леки почви. Ниските температури и прекомерната 
употреба на азотни торове също могат да доведат до дефицит на молибден.

ПРЕДИМСТВА
• торът съдържа азот, който се усвоява незабавно от растението;
•  усвоява се много бързо;
•  подпомага активността на микроорганизмите в почвата;
•  стимулира развитието на кореновата система;
•  повишава устойчивостта на стрес;
•  подобрява качеството на крайната продукция;
•  лесно се смесва с други течни или разтворими торове;
•  молибденът помага за повишаване на съдържанието на протеини, 
 като ускорява разграждането на азота и протеиновия синтез.

СЪСТАВ
Азот (N)
Нитратен азот (N-NO3) 
Амониев азот (N-NH4) 
Амиден азот (N-NH2) 
Магнезий (MgO) 
Желязо (Fe EDTA) 
Молибден (Mo)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 30 390
 7,5 97
 7,8 100
 15 193
 0,4 5
 0,02 0,25
 0,01 0,13
 5,5-6,5
 1,3-1,35 г/мл

N 39 + TE

СЪВМЕСТИМОСТ
N 39 + TE може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт – не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък 
участък, за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръки за безопасна употреба на азотния тор N 39 + TE:
•  Не е безопасно да се прилага при високи температури на въздуха – над 25° C, и при силна слънчева светлина.
•  Препоръки за употреба: сутрин - след вдигането на росата, или вечер – при облачно небе, но без да се очаква дъжд.
•  За да предотвратите наранявания и изгаряния при по-чувствителни растения като картофи, грах, боб и рапица, се 
 препоръчва да се намали концентрацията на разтвора и да се увеличи количеството вода на дка.
•  Не прилагайте при ниски температури на въздуха. Съхраняването на разтвора при температури под -10° C може да доведе до 
 кристализация.
•  Не съхранявайте и не транспортирайте в метални контейнери, тъй като торът може да предизвика корозия.
Течен азотен тор N 39 + TE – препоръки за употреба:
•  Торът може да бъде прилаган почвено, като торовата норма се изчислява според азотната торова норма, която трябва да 
 бъде приложена.
•  Подходящ за всякакви пръскачки, които могат да бъдат настройвани. Избягвайте препокриването по време на пръскане, тъй 
 като прекалено високата концентрация на азот може да изгори растенията.
•  Когато ползвате тора преди сеитба или в началото на вегетацията, се препоръчва пръскане с пръскачка с дюзи. Количеството 
 на дюзите не влияе на качеството на наторяване. Най-често се използват пръскачки с три, пет или седем дюзи (до 3 
 атмосфери).
•  За допълнително листно подхранване по време на вегетацията можете да използвате торовата норма, която е маркирана в 
 препоръките. Препоръчва се използването на пръскачка с инжекторни дюзи.
•  За допълнително листно подхранване торът може да се комбинира с микроелементи. По време на активната вегетация 
 използвайте 1-5 л N 39 + TE, разтворен в 10-40 л вода на декар.

Зърнено-житни

Рапица

Цвекло

Царевица

Картофи

Овощни дръвчета
и храсти

0,1-1 л/дка

1) фаза братене
2) фаза формиране на възли

3) когато се отвори последния лист 
4) изкласяване и цъфтеж

1) когато се отвори първия лист 
2) формиране на стъблото

3) бутонизация

1) фаза 4-8 лист
2) фаза 10-12 лист

3) преди покриване на браздите
1) фаза формиране на стъбло и листа 

2) преди пресичането на редовете
3) фаза формиране на зелени клубени

1) бутонизация
2) след цъфтеж, на всеки 7-10 дни

По време на фазата на нарастване и развитие
на плодовете, на всеки 10-14 дни.

В периодите на интензивен растеж,
на всеки 10-14 дни.

От 2-3 лист до изкласяване и цъфтеж, 
на всеки 7-10 дни.0,1-2 л/дка

0,1-3 л/дка

0,1-1 л/дка

0,1-1 л/дка

пролет: 0,2-0,4 л/дка

лято: 0,2-0,3 л/дка

0,2-0,3 л/дка

20-40 л

20-40 л

20-40 л

20-40 л

20-40 л

50-100 л

50-100 л

40-60 лДекоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Вода в разтвораМетод и период на приложение



Зърнено-житни

Маслодайни

Бобови

Технически култури

Зеленчуци

Декоративни

0,1-1 л/дка

1-3 л/дка

0,5-2 л / 100 л вода

0,5-2 л / 100 л вода

0,5-2 л / 100 л вода

0,5-2 л / 100 л вода

Култура Торова норма

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

N 39 + TE e азотен тор, обогатен с магнезий (Mg), желязо (Fe) и молибден (Mo), за допълнително листно 
подхранване. Едно от предимствата на течните торове е възможността те да бъдат прилагани не само във 
високи дози, като част от първото торене, но и в по-ниски дози при последващи допълнителни подхранвания. 
Азотните торове на пазара съдържат азот в три форми – амиден (NH2), амониев (NH4) и нитратен (NО3). 
Растенията усвояват нитратния азот. Амониевият азот се усвоява само след неговата нитрификация и 
превръщането му в нитратен азот.
Магнезият е основен компонент на хлорофила и не може да бъде заменен от друг елемент по време на 
фотосинтезата. Той активира действието на повече от сто ензима, повишава активността на 
фитохормоните, участва в процесите на окисление и разграждане, подпомага въглехидратния метаболизъм, 
ускорява зреенето и повишава количеството на сухото вещество в семената.
Желязото е един от най-важните микроелементи, тъй като от него пряко зависи усвояването на много други 
елементи. Ако желязото липсва или е недостатъчно, растението изпитва затруднения да усвои необходимите 
му хранителни елементи, дори когато те са налични в почвата в достатъчно количество.

Желязото активира респирацията, влияе на процесите по формиране на хлорофил и на биосинтеза на ауксини. Молибденът е 
особено важен микроелемент, тъй като участва в процесите на фиксиране на азота. Той стимулира синтеза на хлорофил, подобрява 
фотосинтезата и увеличава съдържанието на нишесте. Ускорява азотното разграждане и синтеза на протеини и повишава 
тяхното съдържание. Молибденът оказва положително влияние върху растежа на зърнено-житните култури. Той е важен 
микроелемент за множество растения. Този елемент липсва най-често в кисели и леки почви. Ниските температури и прекомерната 
употреба на азотни торове също могат да доведат до дефицит на молибден.

ПРЕДИМСТВА
• торът съдържа азот, който се усвоява незабавно от растението;
•  усвоява се много бързо;
•  подпомага активността на микроорганизмите в почвата;
•  стимулира развитието на кореновата система;
•  повишава устойчивостта на стрес;
•  подобрява качеството на крайната продукция;
•  лесно се смесва с други течни или разтворими торове;
•  молибденът помага за повишаване на съдържанието на протеини, 
 като ускорява разграждането на азота и протеиновия синтез.

СЪСТАВ
Азот (N)
Нитратен азот (N-NO3) 
Амониев азот (N-NH4) 
Амиден азот (N-NH2) 
Магнезий (MgO) 
Желязо (Fe EDTA) 
Молибден (Mo)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 30 390
 7,5 97
 7,8 100
 15 193
 0,4 5
 0,02 0,25
 0,01 0,13
 5,5-6,5
 1,3-1,35 г/мл

N 39 + TE

СЪВМЕСТИМОСТ
N 39 + TE може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт – не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък 
участък, за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръки за безопасна употреба на азотния тор N 39 + TE:
•  Не е безопасно да се прилага при високи температури на въздуха – над 25° C, и при силна слънчева светлина.
•  Препоръки за употреба: сутрин - след вдигането на росата, или вечер – при облачно небе, но без да се очаква дъжд.
•  За да предотвратите наранявания и изгаряния при по-чувствителни растения като картофи, грах, боб и рапица, се 
 препоръчва да се намали концентрацията на разтвора и да се увеличи количеството вода на дка.
•  Не прилагайте при ниски температури на въздуха. Съхраняването на разтвора при температури под -10° C може да доведе до 
 кристализация.
•  Не съхранявайте и не транспортирайте в метални контейнери, тъй като торът може да предизвика корозия.
Течен азотен тор N 39 + TE – препоръки за употреба:
•  Торът може да бъде прилаган почвено, като торовата норма се изчислява според азотната торова норма, която трябва да 
 бъде приложена.
•  Подходящ за всякакви пръскачки, които могат да бъдат настройвани. Избягвайте препокриването по време на пръскане, тъй 
 като прекалено високата концентрация на азот може да изгори растенията.
•  Когато ползвате тора преди сеитба или в началото на вегетацията, се препоръчва пръскане с пръскачка с дюзи. Количеството 
 на дюзите не влияе на качеството на наторяване. Най-често се използват пръскачки с три, пет или седем дюзи (до 3 
 атмосфери).
•  За допълнително листно подхранване по време на вегетацията можете да използвате торовата норма, която е маркирана в 
 препоръките. Препоръчва се използването на пръскачка с инжекторни дюзи.
•  За допълнително листно подхранване торът може да се комбинира с микроелементи. По време на активната вегетация 
 използвайте 1-5 л N 39 + TE, разтворен в 10-40 л вода на декар.

Зърнено-житни

Рапица

Цвекло

Царевица

Картофи

Овощни дръвчета
и храсти

0,1-1 л/дка

1) фаза братене
2) фаза формиране на възли

3) когато се отвори последния лист 
4) изкласяване и цъфтеж

1) когато се отвори първия лист 
2) формиране на стъблото

3) бутонизация

1) фаза 4-8 лист
2) фаза 10-12 лист

3) преди покриване на браздите
1) фаза формиране на стъбло и листа 

2) преди пресичането на редовете
3) фаза формиране на зелени клубени

1) бутонизация
2) след цъфтеж, на всеки 7-10 дни

По време на фазата на нарастване и развитие
на плодовете, на всеки 10-14 дни.

В периодите на интензивен растеж,
на всеки 10-14 дни.

От 2-3 лист до изкласяване и цъфтеж, 
на всеки 7-10 дни.0,1-2 л/дка

0,1-3 л/дка

0,1-1 л/дка

0,1-1 л/дка

пролет: 0,2-0,4 л/дка

лято: 0,2-0,3 л/дка

0,2-0,3 л/дка

20-40 л

20-40 л

20-40 л

20-40 л

20-40 л

50-100 л

50-100 л

40-60 лДекоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Вода в разтвораМетод и период на приложение



ADD VALUE - високоефективни торове, които се абсорбират бързо и
лесно и съдържат вещества с висока биологична стойност,

които активират метаболитните процеси в растението.

Elais e течен тор със съдържание на сяра и азот, допълнително обогатен с молибден. Сярата стимулира 
фотосинтезата, производството на хлорофил, респираторните процеси, обмяната на азот и въглерод, 
формирането на множество витамини, ензими и етерични масла. Азотът стимулира и регулира множество 
растежни процеси и участва в състава на протеините, нуклеиновите киселини и много ензими. Молибденът 
участва в обмена на азота и фосфора, като осигурява ефективността на процесите, свързани с този обмен. По 
време на интензивното нарастване на растението се използват торове със съдържание на сяра, които 
повишават усвояването на хранителните елементи. Заради подобрената активност на кореновата зона 
растенията, подхранени със сяра, извличат и усвояват по-ефективно азота в почвата. Взаимодействието 
между азот, сяра и молибден води до непрекъснат растеж на културите, навременно развитие, високо качество 
на реколтата и по-ефективно усвояване на азота и останалите хранителни елементи, които участват в 
растежния процес.

Elais

СЪСТАВ
Амиден азот (N-NH2)
Серен оксид (SO3)
Молибден (Mo)
Плътност
pH (1:10 H2O)

 % г/л

 15 200
 55 730
 0,4 5
 1,315-1,35 г/мл
 7,0-8,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
Култура Торова норма 

Зърнено-житни  50-100 мл/дка

Бобови 50-100 мл/дка

Градински култури 50-100 мл/дка

Маслодайни 200-500 мл/дка

Зеленчуци 50-200 мл/дка

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л



ADD VALUE - високоефективни торове, които се абсорбират бързо и
лесно и съдържат вещества с висока биологична стойност,

които активират метаболитните процеси в растението.

Elais e течен тор със съдържание на сяра и азот, допълнително обогатен с молибден. Сярата стимулира 
фотосинтезата, производството на хлорофил, респираторните процеси, обмяната на азот и въглерод, 
формирането на множество витамини, ензими и етерични масла. Азотът стимулира и регулира множество 
растежни процеси и участва в състава на протеините, нуклеиновите киселини и много ензими. Молибденът 
участва в обмена на азота и фосфора, като осигурява ефективността на процесите, свързани с този обмен. По 
време на интензивното нарастване на растението се използват торове със съдържание на сяра, които 
повишават усвояването на хранителните елементи. Заради подобрената активност на кореновата зона 
растенията, подхранени със сяра, извличат и усвояват по-ефективно азота в почвата. Взаимодействието 
между азот, сяра и молибден води до непрекъснат растеж на културите, навременно развитие, високо качество 
на реколтата и по-ефективно усвояване на азота и останалите хранителни елементи, които участват в 
растежния процес.

Elais

СЪСТАВ
Амиден азот (N-NH2)
Серен оксид (SO3)
Молибден (Mo)
Плътност
pH (1:10 H2O)

 % г/л

 15 200
 55 730
 0,4 5
 1,315-1,35 г/мл
 7,0-8,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
Култура Торова норма 

Зърнено-житни  50-100 мл/дка

Бобови 50-100 мл/дка

Градински култури 50-100 мл/дка

Маслодайни 200-500 мл/дка

Зеленчуци 50-200 мл/дка

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л



Fosto е течен тор, подходящ за употреба по време на целия цикъл на вегетация. Комплексен продукт, който 
комбинира фосфор, магнезий, цинк, манган и IKAR Formula Power*, за да гарантира всеобхватен ефект върху 
растенията и почвата. Той е източник на енергия, свързва растението с почвата , контролира задържането 
на вода в растението и в почвата.
Фосфорът е отговорен за усвояването на хранителните елементи, за фотосинтезата и енергийния 
метаболизъм, както и за подсилването на имунната система на растението. Фосфорният пентаоксид 
ефективно предпазва от заболявания, причинени от гъбички оомицети (мухъл, питиум, фитофтора). Фосфорът 
е изключително важен за фотосинтезата, за метаболизма и енергията, и е част от фосфолипидите на 
клетъчните мембрани. Особено важно е да не се допуска дефицит на фосфор по време на ранните фази на 
развитие на културите.
Магнезият стимулира въглехидратния метаболизъм, ускорява узряването и повишава количеството на сухо 
вещество в семената. Дефицитът на магнезий води до неефективно усвояване на азотните и фосфорните 
торове.

Манганът стимулира развитието на кореновата система, формирането на нови разклонения, производството на захари в 
листата и транспортирането им към корените. Той подобрява усвояването на желязото от почвата и намалява вероятността 
от поява на хлороза.
Цинкът, също както фосфорът и магнезият, е изключително важен в началото на вегетацията. Той е основен компонент на 
ензимите, които участват във фотосинтезата, и имат значима роля при формирането на зърното. Обикновено той не се 
съдържа в достатъчно количество в почви с pH < 6.5 и в почви с pH > 7.
IKAR Formula Power* осигурява енергия на растенията, за да бъдат възстановени процесите на фотосинтезата и 
метаболитните процеси. Тя подпомагат растежа и правилното развитие на културите.

Fosto

ПРЕДИМСТВА
• стимулира развитието на корените в ранните фази на растежа;
• стимулира формирането на коренови разклонения;
• влияе на формирането на продуктивни стъбла;
• активира синтеза на протеини, въглехидрати и мазнини;
• подобрява узряването на зърната и тяхната твърдост;
• подобрява устойчивостта на растенията на неблагоприятни 
 климатични условия и на заболявания;
• стимулира фотосинтезата и метаболизма;
• ефективно противодейства на гъбични заболявания;
• растенията растат по-здрави и по-силни;
• ускорява узряването и подобрява качеството на реколтата.

СЪВМЕСТИМОСТ
Fosto може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти с високо 
съдържание на мед (Cu), сяра (S), минерални масла и с алкални продукти (pH>8).
Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. 
Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

СЪСТАВ
Азот (N)
Фосфор (P2O5)
Магнезий (Mg)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
Бор (B)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л
 6,5 95
 25,5 380
 1,35 19,5
 0,9 13
 0,5 7
 0,2 2,8
 6,3 93
 1,5-2,5
 1,45-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С FOSTO

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл / дка

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

Две пръскания: 1) BBCH 21-30, 2) BBCH 70-95

Две пръскания: 1) BBCH 10-15, 2) BBCH 61-71

Две пръскания: 1) 3-5 лист , 2) начало на бутонизация

Пръскане след формиране на 50% от листата

Две пръскания: 1) 2-4 лист, 2) 4-6 лист

Няколко пръскания: 1) нарастване на листата и стъблата, 
2) формиране на клубените, 3) цъфтеж, 4) зреене

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреенето на плодовете; 

4-6 пъти на всеки 5-7 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
1-2 пъти по време на формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода през
есента за по-добро презимуване на растенията, 

и по време на цъфтежа на всеки 7-10 дни.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)



Fosto е течен тор, подходящ за употреба по време на целия цикъл на вегетация. Комплексен продукт, който 
комбинира фосфор, магнезий, цинк, манган и IKAR Formula Power*, за да гарантира всеобхватен ефект върху 
растенията и почвата. Той е източник на енергия, свързва растението с почвата , контролира задържането 
на вода в растението и в почвата.
Фосфорът е отговорен за усвояването на хранителните елементи, за фотосинтезата и енергийния 
метаболизъм, както и за подсилването на имунната система на растението. Фосфорният пентаоксид 
ефективно предпазва от заболявания, причинени от гъбички оомицети (мухъл, питиум, фитофтора). Фосфорът 
е изключително важен за фотосинтезата, за метаболизма и енергията, и е част от фосфолипидите на 
клетъчните мембрани. Особено важно е да не се допуска дефицит на фосфор по време на ранните фази на 
развитие на културите.
Магнезият стимулира въглехидратния метаболизъм, ускорява узряването и повишава количеството на сухо 
вещество в семената. Дефицитът на магнезий води до неефективно усвояване на азотните и фосфорните 
торове.

Манганът стимулира развитието на кореновата система, формирането на нови разклонения, производството на захари в 
листата и транспортирането им към корените. Той подобрява усвояването на желязото от почвата и намалява вероятността 
от поява на хлороза.
Цинкът, също както фосфорът и магнезият, е изключително важен в началото на вегетацията. Той е основен компонент на 
ензимите, които участват във фотосинтезата, и имат значима роля при формирането на зърното. Обикновено той не се 
съдържа в достатъчно количество в почви с pH < 6.5 и в почви с pH > 7.
IKAR Formula Power* осигурява енергия на растенията, за да бъдат възстановени процесите на фотосинтезата и 
метаболитните процеси. Тя подпомагат растежа и правилното развитие на културите.

Fosto

ПРЕДИМСТВА
• стимулира развитието на корените в ранните фази на растежа;
• стимулира формирането на коренови разклонения;
• влияе на формирането на продуктивни стъбла;
• активира синтеза на протеини, въглехидрати и мазнини;
• подобрява узряването на зърната и тяхната твърдост;
• подобрява устойчивостта на растенията на неблагоприятни 
 климатични условия и на заболявания;
• стимулира фотосинтезата и метаболизма;
• ефективно противодейства на гъбични заболявания;
• растенията растат по-здрави и по-силни;
• ускорява узряването и подобрява качеството на реколтата.

СЪВМЕСТИМОСТ
Fosto може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти с високо 
съдържание на мед (Cu), сяра (S), минерални масла и с алкални продукти (pH>8).
Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. 
Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

СЪСТАВ
Азот (N)
Фосфор (P2O5)
Магнезий (Mg)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
Бор (B)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л
 6,5 95
 25,5 380
 1,35 19,5
 0,9 13
 0,5 7
 0,2 2,8
 6,3 93
 1,5-2,5
 1,45-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С FOSTO

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл / дка

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

Две пръскания: 1) BBCH 21-30, 2) BBCH 70-95

Две пръскания: 1) BBCH 10-15, 2) BBCH 61-71

Две пръскания: 1) 3-5 лист , 2) начало на бутонизация

Пръскане след формиране на 50% от листата

Две пръскания: 1) 2-4 лист, 2) 4-6 лист

Няколко пръскания: 1) нарастване на листата и стъблата, 
2) формиране на клубените, 3) цъфтеж, 4) зреене

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреенето на плодовете; 

4-6 пъти на всеки 5-7 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
1-2 пъти по време на формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода през
есента за по-добро презимуване на растенията, 

и по време на цъфтежа на всеки 7-10 дни.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)



Kalisto е концентриран течен калиев тор за допълнително торене, който коригира калиевите дефицити. 
Калият е един от най-важните хранителни елементи и активно участва в множество процеси, свързани с 
растежа и развитието на растението. За редуциране на стреса на растенията, като модулатор на стреса се 
използва IKAR Formula Power*, с цел предотвратяване на ускореното стареене на клетките и възпрепятстване 
на значителното забавяне на развитието на растенията. 
Kalisto поддържа осмотичното налягане и водния баланс в клетката и контролира функцията на устицата в 
листата. Калият, който се съдържа в тора, е чист, без никакви добавки (N, S, P), и това позволява да се 
избегнат нежелани несъвместимости между хранителните елементи.

Kalisto
ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С KALISTO

Култура Торова норма Метод и период на приложение

ПРЕДИМСТВА
• стимулира ефективността на кореновото подхранване;
• стимулира формирането на нови разклонения;
• активира проникването на хранителните елементи в 
 растителните сокове;
• растенията задържат влагата по-добре;
• растенията са по-устойчиви на суша, високи и ниски 
 температури;
• предотвратява разпространението на множество заболявания 
 и ограничава вредата от пестицидите;
• подобрява качеството, стимулира по-обилно плододаване 
 (повишава теглото на семената и плодовете) и еднакво зреене, 
 подобрява органолептичните качества на плодовете и техния
 търговски вид;
• повишава срока на годност по време на складиране.

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за листно пръскане или за подаване чрез 
напоителната вода при всякакви култури. Може да се 
използва за компенсиране на внезапно появил се недостиг 
на калий.

СЪСТАВ
Калий (K2O), водоразтворим
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 34 500
 0,1 1,5
 11,0-12
 1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪВМЕСТИМОСТ
Kalisto може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл / дка Пръскане през втората половина на
вегетационния цикъл - от началото на
формиране на пъпките до средата на

зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода при наличие на калиев дефицит.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода 
през есента - за по-добро презимуване на растенията, 

и по време на цъфтежа на всеки 7-10 дни.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %



Kalisto е концентриран течен калиев тор за допълнително торене, който коригира калиевите дефицити. 
Калият е един от най-важните хранителни елементи и активно участва в множество процеси, свързани с 
растежа и развитието на растението. За редуциране на стреса на растенията, като модулатор на стреса се 
използва IKAR Formula Power*, с цел предотвратяване на ускореното стареене на клетките и възпрепятстване 
на значителното забавяне на развитието на растенията. 
Kalisto поддържа осмотичното налягане и водния баланс в клетката и контролира функцията на устицата в 
листата. Калият, който се съдържа в тора, е чист, без никакви добавки (N, S, P), и това позволява да се 
избегнат нежелани несъвместимости между хранителните елементи.

Kalisto
ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С KALISTO

Култура Торова норма Метод и период на приложение

ПРЕДИМСТВА
• стимулира ефективността на кореновото подхранване;
• стимулира формирането на нови разклонения;
• активира проникването на хранителните елементи в 
 растителните сокове;
• растенията задържат влагата по-добре;
• растенията са по-устойчиви на суша, високи и ниски 
 температури;
• предотвратява разпространението на множество заболявания 
 и ограничава вредата от пестицидите;
• подобрява качеството, стимулира по-обилно плододаване 
 (повишава теглото на семената и плодовете) и еднакво зреене, 
 подобрява органолептичните качества на плодовете и техния
 търговски вид;
• повишава срока на годност по време на складиране.

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за листно пръскане или за подаване чрез 
напоителната вода при всякакви култури. Може да се 
използва за компенсиране на внезапно появил се недостиг 
на калий.

СЪСТАВ
Калий (K2O), водоразтворим
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 34 500
 0,1 1,5
 11,0-12
 1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪВМЕСТИМОСТ
Kalisto може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл / дка Пръскане през втората половина на
вегетационния цикъл - от началото на
формиране на пъпките до средата на

зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода при наличие на калиев дефицит.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода 
през есента - за по-добро презимуване на растенията, 

и по време на цъфтежа на всеки 7-10 дни.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %



Kalisi е течен тор със съдържание на калий (K), фосфор (P) и силиций (Si). Той коригира минералните дефицити в 
растението и стимулира естествените му защитни сили. Торът се прилага чрез листно пръскане. 
Хранителните елементи, които торът съдържа, са комбинирани с IKAR Formula Power* - този специален комплекс 
повишава жизнеността на растенията. Силицият дава повече механична сила на растителните тъкани. 
По-активната фотосинтеза ускорява транспортирането на органична материя от зелените части към 
семената.
Калият поддържа баланса на течности в растението.
Фосфорът насърчава хранителния и енергийния метаболизъм.
Силицият играе основна роля за възстановяване на растенията. Той стимулира устойчивостта им на различни 
типове стрес, заболявания и патогени.
IKAR Formula Power* регулира движението на течности в растението и служи като естествен стимулатор на 
имунитета срещу неблагоприятни климатични условия. Освен това се грижи и за жизнеспособността на полена.

ПРЕДИМСТВА
• активира формирането на нови корени и тяхното захващане в 
 почвата;
• оптимизира работата на кореновата система;
• увеличава се листната маса и се активира фотосинтезата;
• акумулира се повече сухо вещество;
• регулира баланса на течности в растенията;
• растенията натрупват по-високо съдържание на захари;
• стимулира синтеза на протеини и захари;
• стимулира фотосинтезата;
• повишава толерантността на растенията към висока  
 концентрация на соли;
• подобрява устойчивостта на засушавания и ниски температури;
• подобрява устойчивостта на болести и смучещи вредители;
• предотвратява химичния стрес, включително стрес от засоляване, 
 хранителни дефицити и метална токсичност;
• активира процесите на растежа;
• стимулира опрашването, формирането на семена и зреенето;
• добивите се повишават и тяхното качество се подобрява.
• ускорява узряването и подобрява качеството на реколтата.

СЪВМЕСТИМОСТ
Kalisi може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

СЪСТАВ
Калий (K2O)
Фосфор (P2O5)
Силиций (Si)
Водоразтворим силиций (Si)
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power**
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 20,0 290
 9,0 130
 4,0 58,0
 1,4 20
 0,3 4,2
 0,1 1,4
 12-12,5
 1,45-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С KALISI

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за всички култури, които се 
нуждаят от допълнително подхранване с калий по 
време на своята вегетация.

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Kalisi

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл / дка Пръскане през втората половина на
вегетационния цикъл - от началото на
формиране на пъпките до средата на

зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода при наличие на калиев дефицит.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
през есента - за по-добро презимуване на растенията.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %



Kalisi е течен тор със съдържание на калий (K), фосфор (P) и силиций (Si). Той коригира минералните дефицити в 
растението и стимулира естествените му защитни сили. Торът се прилага чрез листно пръскане. 
Хранителните елементи, които торът съдържа, са комбинирани с IKAR Formula Power* - този специален комплекс 
повишава жизнеността на растенията. Силицият дава повече механична сила на растителните тъкани. 
По-активната фотосинтеза ускорява транспортирането на органична материя от зелените части към 
семената.
Калият поддържа баланса на течности в растението.
Фосфорът насърчава хранителния и енергийния метаболизъм.
Силицият играе основна роля за възстановяване на растенията. Той стимулира устойчивостта им на различни 
типове стрес, заболявания и патогени.
IKAR Formula Power* регулира движението на течности в растението и служи като естествен стимулатор на 
имунитета срещу неблагоприятни климатични условия. Освен това се грижи и за жизнеспособността на полена.

ПРЕДИМСТВА
• активира формирането на нови корени и тяхното захващане в 
 почвата;
• оптимизира работата на кореновата система;
• увеличава се листната маса и се активира фотосинтезата;
• акумулира се повече сухо вещество;
• регулира баланса на течности в растенията;
• растенията натрупват по-високо съдържание на захари;
• стимулира синтеза на протеини и захари;
• стимулира фотосинтезата;
• повишава толерантността на растенията към висока  
 концентрация на соли;
• подобрява устойчивостта на засушавания и ниски температури;
• подобрява устойчивостта на болести и смучещи вредители;
• предотвратява химичния стрес, включително стрес от засоляване, 
 хранителни дефицити и метална токсичност;
• активира процесите на растежа;
• стимулира опрашването, формирането на семена и зреенето;
• добивите се повишават и тяхното качество се подобрява.
• ускорява узряването и подобрява качеството на реколтата.

СЪВМЕСТИМОСТ
Kalisi може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

СЪСТАВ
Калий (K2O)
Фосфор (P2O5)
Силиций (Si)
Водоразтворим силиций (Si)
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power**
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 20,0 290
 9,0 130
 4,0 58,0
 1,4 20
 0,3 4,2
 0,1 1,4
 12-12,5
 1,45-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С KALISI

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за всички култури, които се 
нуждаят от допълнително подхранване с калий по 
време на своята вегетация.

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Kalisi

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл / дка Пръскане през втората половина на
вегетационния цикъл - от началото на
формиране на пъпките до средата на

зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода при наличие на калиев дефицит.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
през есента - за по-добро презимуване на растенията.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %



Enzo е течен тор за допълнително подхранване със съдържание на цинк (Zn) и IKAR Formula Power*.
Манганът е част от състава на множество ензими и участва във фотосинтезата, в процесите на окисление и 
редукция, както и в обмена на въглехидрати и азот. Манганът стимулира развитието на кореновата система, 
формирането на нови разклонения, производството на захари в листата и транспортирането им до корените. 
Подобрява усвояването на желязото от почвата и намалява вероятността от хлороза. Манганът спомага за 
разграждането на нитритния азот до амоняк в растението, а в някои случаи и за оксидирането на амониевия 
азот до нитрати.
Цинкът е част от състава на множество ензими и участва в разнообразни процеси, свързани с метаболизма и 
енергията на растението. Цинкът е изключително важен в началото на вегетационнния период, той допринася 
за формирането на продуктивните стъбла, тяхната здравина и формирането на зърната.
IKAR Formula Power* участва в повече от 10 процеса, свързани с растежа и развитието на растенията, 
регулиране на осмотичното налягане, регулиране на отварянето на устицата, набъбване на зърната, 

стимулиране на покълването на семената, насърчаване на фотосинтезата, регулиране на формирането на хлорофил.
Много често растенията се нуждаят от цинк и манган едновременно. Ето защо листното подхранване с Enzo е изключително 
практично и удобно.

Enzo

ПРЕДИМСТВА
• подобрява устойчивостта на растението на патогени;
• стимулира развитието на кореновата система;
• влияе върху формирането на продуктивните стъбла и тяхната 
 здравина;
• стимулира производството на захари в листата и 
 транспортирането им до корените;
• подобрява усвояването на желязо от почвата;
• намалява вероятността от хлороза;
• подобрява разграждането на нитритния азот до амоняк, а в 
 някой случаи и оксидирането на амониевия азот до нитрати;
• стимулира фотосинтезата;
• регулира формирането на хлорофил;
• подобрява формирането на семената.

СЪВМЕСТИМОСТ
Enzo може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра (S), 
минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

СЪСТАВ
Общ азот (N)
Нитратен азот (N-NO3)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 7,4 115
 7,4 115
 13,0 200
 0,8 12,5
 0,33 5,0
 2,5
 1,56 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С ENZO

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл / дка

Две пръскания: 
1) BBCH 21-30 (за зимни житни култури през есента), 

2) BBCH 25-35 (за зимни житни култури 
след възобновяването на вегетацията през пролетта)

Две пръскания: 
1) BBCH 10-15 за зимна рапица през есента), 

2) BBCH 20-25

Две пръскания: 1) 3-5 лист, 2) начало на бутонизация

Пръскане: 3-5 лист

Пръскане: 2-4 лист

Две пръскания: 
1) нарастване на листата и стъблата, 

2) формиране на клубените

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане на корена.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %



Enzo е течен тор за допълнително подхранване със съдържание на цинк (Zn) и IKAR Formula Power*.
Манганът е част от състава на множество ензими и участва във фотосинтезата, в процесите на окисление и 
редукция, както и в обмена на въглехидрати и азот. Манганът стимулира развитието на кореновата система, 
формирането на нови разклонения, производството на захари в листата и транспортирането им до корените. 
Подобрява усвояването на желязото от почвата и намалява вероятността от хлороза. Манганът спомага за 
разграждането на нитритния азот до амоняк в растението, а в някои случаи и за оксидирането на амониевия 
азот до нитрати.
Цинкът е част от състава на множество ензими и участва в разнообразни процеси, свързани с метаболизма и 
енергията на растението. Цинкът е изключително важен в началото на вегетационнния период, той допринася 
за формирането на продуктивните стъбла, тяхната здравина и формирането на зърната.
IKAR Formula Power* участва в повече от 10 процеса, свързани с растежа и развитието на растенията, 
регулиране на осмотичното налягане, регулиране на отварянето на устицата, набъбване на зърната, 

стимулиране на покълването на семената, насърчаване на фотосинтезата, регулиране на формирането на хлорофил.
Много често растенията се нуждаят от цинк и манган едновременно. Ето защо листното подхранване с Enzo е изключително 
практично и удобно.

Enzo

ПРЕДИМСТВА
• подобрява устойчивостта на растението на патогени;
• стимулира развитието на кореновата система;
• влияе върху формирането на продуктивните стъбла и тяхната 
 здравина;
• стимулира производството на захари в листата и 
 транспортирането им до корените;
• подобрява усвояването на желязо от почвата;
• намалява вероятността от хлороза;
• подобрява разграждането на нитритния азот до амоняк, а в 
 някой случаи и оксидирането на амониевия азот до нитрати;
• стимулира фотосинтезата;
• регулира формирането на хлорофил;
• подобрява формирането на семената.

СЪВМЕСТИМОСТ
Enzo може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра (S), 
минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

СЪСТАВ
Общ азот (N)
Нитратен азот (N-NO3)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 7,4 115
 7,4 115
 13,0 200
 0,8 12,5
 0,33 5,0
 2,5
 1,56 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С ENZO

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл / дка

Две пръскания: 
1) BBCH 21-30 (за зимни житни култури през есента), 

2) BBCH 25-35 (за зимни житни култури 
след възобновяването на вегетацията през пролетта)

Две пръскания: 
1) BBCH 10-15 за зимна рапица през есента), 

2) BBCH 20-25

Две пръскания: 1) 3-5 лист, 2) начало на бутонизация

Пръскане: 3-5 лист

Пръскане: 2-4 лист

Две пръскания: 
1) нарастване на листата и стъблата, 

2) формиране на клубените

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане на корена.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %



Enzo Pro е тор за допълнително подхранване със съдържание на цинк (Zn), мед (Cu) и IKAR Formula Power*.
Манганът е част от състава на множество ензими и участва в процесите на окисление и редукция. Манганът 
спомага за разграждането на нитритния азот до амоняк в растението, а в някой случаи и за оксидирането на 
амониевия азот до нитрати.
Медта участва в метаболитните процеси, свързани с протеините и въглехидратите, формира лигниновата 
тъкан, от която зависи силата и здравината на клетката, и води до увеличена устойчивост на гъбични и 
бактериални заболявания.
Цинкът е част от състава на множество ензими и участва в разнообразни процеси, свързани с метаболизма и
енергията на растението. Цинкът е изключително важен в началото на вегетационния период.

Enzo Pro

ПРЕДИМСТВА
• подобрява устойчивостта на растенията на патогени;
• стимулира развитието на кореновата система;
• влияе върху формирането на продуктивните стъбла и 
 тяхната  здравина;
• стимулира производството на захари в листата и 
 транспортирането им до корените;
• подобрява усвояването на желязо от почвата;
• намалява вероятността от хлороза;
• активира синтеза на протеини, въглехидрати и мазнини;
• подобрява разграждането на нитритния азот до амоняк, а в 
 някой случаи и оксидирането на амониевия азот до нитрати
• регулира формирането на хлорофил;
• повишава устойчивостта на растенията на неблагоприятни 
 климатични условия и болести;
• подобрява формирането на семената;
• растенията растат по-здрави и по-силни.

СЪСТАВ
Общ азот (N)
Нитратен азот (N-NO3)
Мед (Cu)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 H2O)
Плътност

 % г/л

 7,0 115
 7,0 115
 2,7 200
 7,9 12,5
 4,7 5,0
 0,75 12
 2,0-3,0
 1,55-1,6 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура

50-100 мл / дка

Две пръскания: 
1) BBCH 21-30 (за зимни житни култури през есента), 

2) BBCH 25-35 (за зимни житни култури 
след възобновяването на вегетацията през пролетта)

Две пръскания: 
1) BBCH 10-15 за зимна рапица през есента), 

2) BBCH 20-25

Две пръскания: 1) 3-5 лист, 2) начало на бутонизация

Пръскане: 3-5 лист

Пръскане: 2-4 лист

Две пръскания: 
1) нарастване на листата и стъблата, 

2) формиране на клубените

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане на корена.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

СЪВМЕСТИМОСТ
Enzo Pro може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра (S), 
минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

Торова норма Метод и период на приложение

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С ENZO PRO



Enzo Pro е тор за допълнително подхранване със съдържание на цинк (Zn), мед (Cu) и IKAR Formula Power*.
Манганът е част от състава на множество ензими и участва в процесите на окисление и редукция. Манганът 
спомага за разграждането на нитритния азот до амоняк в растението, а в някой случаи и за оксидирането на 
амониевия азот до нитрати.
Медта участва в метаболитните процеси, свързани с протеините и въглехидратите, формира лигниновата 
тъкан, от която зависи силата и здравината на клетката, и води до увеличена устойчивост на гъбични и 
бактериални заболявания.
Цинкът е част от състава на множество ензими и участва в разнообразни процеси, свързани с метаболизма и
енергията на растението. Цинкът е изключително важен в началото на вегетационния период.

Enzo Pro

ПРЕДИМСТВА
• подобрява устойчивостта на растенията на патогени;
• стимулира развитието на кореновата система;
• влияе върху формирането на продуктивните стъбла и 
 тяхната  здравина;
• стимулира производството на захари в листата и 
 транспортирането им до корените;
• подобрява усвояването на желязо от почвата;
• намалява вероятността от хлороза;
• активира синтеза на протеини, въглехидрати и мазнини;
• подобрява разграждането на нитритния азот до амоняк, а в 
 някой случаи и оксидирането на амониевия азот до нитрати
• регулира формирането на хлорофил;
• повишава устойчивостта на растенията на неблагоприятни 
 климатични условия и болести;
• подобрява формирането на семената;
• растенията растат по-здрави и по-силни.

СЪСТАВ
Общ азот (N)
Нитратен азот (N-NO3)
Мед (Cu)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 H2O)
Плътност

 % г/л

 7,0 115
 7,0 115
 2,7 200
 7,9 12,5
 4,7 5,0
 0,75 12
 2,0-3,0
 1,55-1,6 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура

50-100 мл / дка

Две пръскания: 
1) BBCH 21-30 (за зимни житни култури през есента), 

2) BBCH 25-35 (за зимни житни култури 
след възобновяването на вегетацията през пролетта)

Две пръскания: 
1) BBCH 10-15 за зимна рапица през есента), 

2) BBCH 20-25

Две пръскания: 1) 3-5 лист, 2) начало на бутонизация

Пръскане: 3-5 лист

Пръскане: 2-4 лист

Две пръскания: 
1) нарастване на листата и стъблата, 

2) формиране на клубените

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време формиране на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро захващане на корена.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

СЪВМЕСТИМОСТ
Enzo Pro може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра (S), 
минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

Торова норма Метод и период на приложение

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С ENZO PRO



Zinto е концентриран течен тор със съдържание на цинк, допълнен с IKAR Formula Power****, който стимулира 
физиологичните процеси и усвояването на фосфора в ранните фази на развитие. Цинкът е важен за синтеза на 
хлорофил, въглехидрати, ауксини и нишесте. Той участва в процесите на формиране на пигментите и на 
кутикулата, покриваща листата. Другите съставки в тора помагат за по-доброто усвояване на цинка или 
подсилват неговото действие. Цинкът е добре подвижен както в растението, така и в почвата. Усвояването 
на цинк е затруднено в почви с високо pH (pH>7,5). При наличие на цинков дефицит растенията не се развиват 
добре - при зърнено-житните култури се наблюдава намалено братене, царевицата забавя растежа си, 
плодообразуването при бобовите култури е нарушено. Всички култури се нуждаят от цинк, но особено 
чувствителни към неговия дефицит са зимната пшеница, малцовия ечемик, граха, боба, царевицата и бобовите 
треви.

Zinto

ПРЕДИМСТВА
• подобрява покълването;
• подобрява усвояването на фосфора;
• стимулира развитието на кореновата система;
• стимулира формирането на генеративни органи;
• допринася за по-интензивен цъфтеж;
• стимулира братенето;
• повишава продуктивното узряване.

СЪСТАВ
Цинк (Zn)
Нитратен азот (N-NO3)
Манган (Mn)
Мед (Cu)
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 13 200
 6,6 100
 1,35 20
 0,13 2
 0,13 2
 1,0-2,0
 1,54-1,6 г/мл

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура

50-100 мл / дка

Две пръскания: 
1) BBCH 21-30 ( за зимни житни култури през есента),

 2) BBCH 25 35 (за зимни житни култури след
възобновяването на вегетацията през пролетта)

Пръскане във всяка фаза при необходимост
от допълнително цинк.

Две пръскания: 1) 2-4 лист, 2) 4-6 лист

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода във всяка фаза при необходимост от

допълнително цинк.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

СЪВМЕСТИМОСТ
Zinto може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

Торова норма Метод и период на приложение

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ СЪС ZINTO

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за всички култури, които изискват 
допълнителни количества цинк по време на своята 
вегетация.



Zinto е концентриран течен тор със съдържание на цинк, допълнен с IKAR Formula Power****, който стимулира 
физиологичните процеси и усвояването на фосфора в ранните фази на развитие. Цинкът е важен за синтеза на 
хлорофил, въглехидрати, ауксини и нишесте. Той участва в процесите на формиране на пигментите и на 
кутикулата, покриваща листата. Другите съставки в тора помагат за по-доброто усвояване на цинка или 
подсилват неговото действие. Цинкът е добре подвижен както в растението, така и в почвата. Усвояването 
на цинк е затруднено в почви с високо pH (pH>7,5). При наличие на цинков дефицит растенията не се развиват 
добре - при зърнено-житните култури се наблюдава намалено братене, царевицата забавя растежа си, 
плодообразуването при бобовите култури е нарушено. Всички култури се нуждаят от цинк, но особено 
чувствителни към неговия дефицит са зимната пшеница, малцовия ечемик, граха, боба, царевицата и бобовите 
треви.

Zinto

ПРЕДИМСТВА
• подобрява покълването;
• подобрява усвояването на фосфора;
• стимулира развитието на кореновата система;
• стимулира формирането на генеративни органи;
• допринася за по-интензивен цъфтеж;
• стимулира братенето;
• повишава продуктивното узряване.

СЪСТАВ
Цинк (Zn)
Нитратен азот (N-NO3)
Манган (Mn)
Мед (Cu)
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 13 200
 6,6 100
 1,35 20
 0,13 2
 0,13 2
 1,0-2,0
 1,54-1,6 г/мл

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура

50-100 мл / дка

Две пръскания: 
1) BBCH 21-30 ( за зимни житни култури през есента),

 2) BBCH 25 35 (за зимни житни култури след
възобновяването на вегетацията през пролетта)

Пръскане във всяка фаза при необходимост
от допълнително цинк.

Две пръскания: 1) 2-4 лист, 2) 4-6 лист

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода във всяка фаза при необходимост от

допълнително цинк.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

СЪВМЕСТИМОСТ
Zinto може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти със 
съдържание на мед, сулфати, минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

Торова норма Метод и период на приложение

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ СЪС ZINTO

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за всички култури, които изискват 
допълнителни количества цинк по време на своята 
вегетация.



Mendelenium е течен тор с микроелементи, който съдържа азот (N), сяра (S), бор (B), желязо (Fe), манган (Mn), 
молибден (Mo), цинк (Zn) и IKAR Formula Power*. Метаболизмът на растенията включва едно изключително 
важно взаимодействие - това между азота и сярата. То определя растежа, развитието, добивите, 
качеството им и ефективността на усвояване на азота от растенията.
Желязото (Fе) e един от най-важните микроелементи, тъй като от него пряко зависи усвояването на много 
други елементи. Ако желязото липсва или е недостатъчно, растението изпитва затруднения да усвои 
необходимите му хранителни елементи. Желязото участва пряко в метаболитните процеси в растението, 
активира респирацията, влияе на процесите по формиране на хлорофил и на биосинтеза на ауксини. Признаци 
на железен дефицит: растението спира да расте, а по най-младите листа се появяват симптоми на хлороза.
IKAR Formula Power* има важно значение за нормалното протичане на множество процеси, свързани с 
растежа и развитието.
Борът (B) насърчава формирането на генеративни органи.

Манганът (Mn) е част от състава на множество ензими и участва в реакциите на окисление и редукция, във фотосинтезата, 
както и в процесите на обмен на въглехидрати и азот.
Молибденът (Mo) увеличава съдържанието на протеини и нишесте, като стимулира синтеза на хлорофил, подобрява 
фотосинтезата, ускорява азотното разграждане и синтеза на протеини.
Цинкът (Zn) е част от състава на множество ензими и участва в различни процеси, свързани с енергийния и хранителния 
метаболизъм на растението. Наличието на цинк в началото на вегетацията е изключително важно, тъй като той влияе на 
формирането на продуктивните стъбла и тяхната сила, както и на формирането на зърната.

ПРЕДИМСТВА
• подсилва клетъчните стени;
• поддържа еластичността, пропускливостта и целостта на 
 клетъчната мембрана;
• участва в деленето на клетките и растежните процеси;
• увеличава устойчивостта на гниене;
• увеличава устойчивостта на засушаване, патoгени и вредители;
• участва в предаването на жизнените импулси в растението;
• стимулира преобразуването на въглехидратите (захарите) в 
 растението и участва в тяхното придвижване;
• повишава жизнеността на полените и стимулира техния растеж;
• подобрява синтеза на протеини;
• стимулира растежа на растението и развитието на корените.

СЪВМЕСТИМОСТ
Mendelenium може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра 
(S), минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

СЪСТАВ
Aзот (N)
Серен оксид (SO3)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
Бор (B)
Молибден (Mo)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 H2O)
Плътност

 % г/л

 5 68
 10 135
 4 55
 2 25
 0,7 9,5
 0,7 9,5
 0,35 4,5
 0,5 6,8
 7-8
 1,35-1,4 г/мл

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл / дка Пръскане по всяко време през целия
вегетационен цикъл - от началото на

покълване/поникване до средата на зреене.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ
IKAR Mendelenium е подходящ за торене на всички 
култури в доза 50-100 мл/дка.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С MENDELENIUM
Mendelenium

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на вегетацията.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.



Mendelenium е течен тор с микроелементи, който съдържа азот (N), сяра (S), бор (B), желязо (Fe), манган (Mn), 
молибден (Mo), цинк (Zn) и IKAR Formula Power*. Метаболизмът на растенията включва едно изключително 
важно взаимодействие - това между азота и сярата. То определя растежа, развитието, добивите, 
качеството им и ефективността на усвояване на азота от растенията.
Желязото (Fе) e един от най-важните микроелементи, тъй като от него пряко зависи усвояването на много 
други елементи. Ако желязото липсва или е недостатъчно, растението изпитва затруднения да усвои 
необходимите му хранителни елементи. Желязото участва пряко в метаболитните процеси в растението, 
активира респирацията, влияе на процесите по формиране на хлорофил и на биосинтеза на ауксини. Признаци 
на железен дефицит: растението спира да расте, а по най-младите листа се появяват симптоми на хлороза.
IKAR Formula Power* има важно значение за нормалното протичане на множество процеси, свързани с 
растежа и развитието.
Борът (B) насърчава формирането на генеративни органи.

Манганът (Mn) е част от състава на множество ензими и участва в реакциите на окисление и редукция, във фотосинтезата, 
както и в процесите на обмен на въглехидрати и азот.
Молибденът (Mo) увеличава съдържанието на протеини и нишесте, като стимулира синтеза на хлорофил, подобрява 
фотосинтезата, ускорява азотното разграждане и синтеза на протеини.
Цинкът (Zn) е част от състава на множество ензими и участва в различни процеси, свързани с енергийния и хранителния 
метаболизъм на растението. Наличието на цинк в началото на вегетацията е изключително важно, тъй като той влияе на 
формирането на продуктивните стъбла и тяхната сила, както и на формирането на зърната.

ПРЕДИМСТВА
• подсилва клетъчните стени;
• поддържа еластичността, пропускливостта и целостта на 
 клетъчната мембрана;
• участва в деленето на клетките и растежните процеси;
• увеличава устойчивостта на гниене;
• увеличава устойчивостта на засушаване, патoгени и вредители;
• участва в предаването на жизнените импулси в растението;
• стимулира преобразуването на въглехидратите (захарите) в 
 растението и участва в тяхното придвижване;
• повишава жизнеността на полените и стимулира техния растеж;
• подобрява синтеза на протеини;
• стимулира растежа на растението и развитието на корените.

СЪВМЕСТИМОСТ
Mendelenium може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра 
(S), минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

СЪСТАВ
Aзот (N)
Серен оксид (SO3)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
Бор (B)
Молибден (Mo)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 H2O)
Плътност

 % г/л

 5 68
 10 135
 4 55
 2 25
 0,7 9,5
 0,7 9,5
 0,35 4,5
 0,5 6,8
 7-8
 1,35-1,4 г/мл

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл / дка Пръскане по всяко време през целия
вегетационен цикъл - от началото на

покълване/поникване до средата на зреене.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ
IKAR Mendelenium е подходящ за торене на всички 
култури в доза 50-100 мл/дка.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С MENDELENIUM
Mendelenium

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на вегетацията.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.



Koral е течен тор със съдържание на калций (Ca), обогатен с IKAR Formula Power*. Калцият (Ca) е отговорен за 
здравината на тъканите и е част от състава на пектиновите вещества, които свързват клетъчните стени. 
Активира ензими, засилва метаболизма, участва в регулирането на хормоналния баланс. Калцият регулира 
придвижването на въглехидратите към и от клетките, техния киселинен баланс, както и количеството на 
сухото вещество в тях. Необходимите количества калций са различни за различните култури. Калцият е 
най-необходим за зеленчуците и за градинските култури, за да подобри качеството и срока на годност на 
крайната продукция. Калцият стимулира активността на грудковите бактерии при бобовите растения, така 
че те се нуждаят от значително повече калций по време на вегетацията си в сравнение с тревистите 
култури.
Торът съдържа IKAR Formula Power*, която активира фотосинтезата, повишава съдържанието на хлорофил 
и повлиява важни жизнени функции в растението.
Една от съставките на IKAR Formula Power* е изходно вещество за етилена, който влияе върху ефективността 
на опрашването. Тя участва в синтеза на етилена, триптофана и ауксините и е незаменима в процеса на 

оплождане. Другите съставки подобряват качеството на плодовете.
IKAR Formula Power**** се използва от растенията при респираторните процеси в клетките - за получаване на повече енергия и 
акумулиране на повече захари, които са необходими за по-бързо възстановяване след стрес и за подобряване на качеството на 
продукцията.

ПРЕДИМСТВА
• подсилва клетъчните стени;
• поддържа еластичността, пропускливостта и целостта на клетъчната 
 мембрана;
• участва в деленето на клетките и растежните процеси;
• увеличава устойчивостта на гниене;
• увеличава устойчивостта на засушаване, патoгени и вредители;
• участва в предаването на жизнените импулси в растението;
• стимулира преобразуването на въглехидратите (захарите) в 
 растението и участва в тяхното придвижване;
• повишава жизнеността на полените и стимулира техния растеж;
• подобрява синтеза на протеини;
• стимулира растежа на растението и развитието на корените.

СЪВМЕСТИМОСТ
Koral може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

СЪСТАВ
Нитратен азот (N-NO3)
Калий (K2O)
Бор (B)
Калциев оксид (CaO), водоразтворим
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power****
pH (1:10 H2O)
Плътност

 % г/л

 9 140
 5 77
 0,2 3
 14 215
 0,15 2,25
 4,5 70
 7,2-7,8
 1,52-1,56 г/мл

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Картофи

Царевица

Зеленчуци 
(всички култури с 

висока нужда от калций: 
моркови, домати, пипер,

краставици, тиква, бяло зеле,
карфиол, броколи, репички)

Плодови храсти
(малини, ягоди)

Градински растения
(ябълки, круши, грозде)

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл / дка Пръскане
през втората половина на

вегетацията - от началото на формиране на
плодовете до средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреенето на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода при появя на дефицит.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро презимуване.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

250-500 мл / 100 л вода
или воден разтвор 0,5-1,0 %

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за торене на всички култури, 
които имат нужда от високи количества калций.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С KORAL
Koral

Зърнено-житни



Koral е течен тор със съдържание на калций (Ca), обогатен с IKAR Formula Power*. Калцият (Ca) е отговорен за 
здравината на тъканите и е част от състава на пектиновите вещества, които свързват клетъчните стени. 
Активира ензими, засилва метаболизма, участва в регулирането на хормоналния баланс. Калцият регулира 
придвижването на въглехидратите към и от клетките, техния киселинен баланс, както и количеството на 
сухото вещество в тях. Необходимите количества калций са различни за различните култури. Калцият е 
най-необходим за зеленчуците и за градинските култури, за да подобри качеството и срока на годност на 
крайната продукция. Калцият стимулира активността на грудковите бактерии при бобовите растения, така 
че те се нуждаят от значително повече калций по време на вегетацията си в сравнение с тревистите 
култури.
Торът съдържа IKAR Formula Power*, която активира фотосинтезата, повишава съдържанието на хлорофил 
и повлиява важни жизнени функции в растението.
Една от съставките на IKAR Formula Power* е изходно вещество за етилена, който влияе върху ефективността 
на опрашването. Тя участва в синтеза на етилена, триптофана и ауксините и е незаменима в процеса на 

оплождане. Другите съставки подобряват качеството на плодовете.
IKAR Formula Power**** се използва от растенията при респираторните процеси в клетките - за получаване на повече енергия и 
акумулиране на повече захари, които са необходими за по-бързо възстановяване след стрес и за подобряване на качеството на 
продукцията.

ПРЕДИМСТВА
• подсилва клетъчните стени;
• поддържа еластичността, пропускливостта и целостта на клетъчната 
 мембрана;
• участва в деленето на клетките и растежните процеси;
• увеличава устойчивостта на гниене;
• увеличава устойчивостта на засушаване, патoгени и вредители;
• участва в предаването на жизнените импулси в растението;
• стимулира преобразуването на въглехидратите (захарите) в 
 растението и участва в тяхното придвижване;
• повишава жизнеността на полените и стимулира техния растеж;
• подобрява синтеза на протеини;
• стимулира растежа на растението и развитието на корените.

СЪВМЕСТИМОСТ
Koral може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

СЪСТАВ
Нитратен азот (N-NO3)
Калий (K2O)
Бор (B)
Калциев оксид (CaO), водоразтворим
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power****
pH (1:10 H2O)
Плътност

 % г/л

 9 140
 5 77
 0,2 3
 14 215
 0,15 2,25
 4,5 70
 7,2-7,8
 1,52-1,56 г/мл

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Картофи

Царевица

Зеленчуци 
(всички култури с 

висока нужда от калций: 
моркови, домати, пипер,

краставици, тиква, бяло зеле,
карфиол, броколи, репички)

Плодови храсти
(малини, ягоди)

Градински растения
(ябълки, круши, грозде)

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл / дка Пръскане
през втората половина на

вегетацията - от началото на формиране на
плодовете до средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода в началото на бутонизацията, цъфтежа
или във фазата на формиране и нарастване

на корените; 3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода по време на зреенето на плодовете.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода при появя на дефицит.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-добро презимуване.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

250-500 мл / 100 л вода
или воден разтвор 0,5-1,0 %

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за торене на всички култури, 
които имат нужда от високи количества калций.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С KORAL
Koral

Зърнено-житни



Bora e концентриран течен тор, който се усвоява бързо и лесно от растенията - за балансирано хранене на 
протеиново-маслени култури във фазите на формиране на съцветия и шушулки. Bora помага за по-ранно 
регенериране на корените, по-продуктивно формиране на плодове, увеличава натрупването на пектини, 
протеини, захари и масла. 
Борът (B) ограничава навлизането на вреден азот във вътрешността на корените на бобовите растения. 
Молибденът (Mo) подобрява процеса на азотната фиксация в корените на бобовите култури. 
Кобалтът (Co) е фактор за ограничаване на растежа и N-фиксациятана на бобовите култури. В резултат на 
това се подобряват метаболитните процеси в растението, добивите нарастват и качеството им е по-високо.

Bora

СЪСТАВ
Бор (B)
Азот (N)
Молибден (Mo)
Кобалт (Co)
IKAR Formula Power****
Плътност
pH (1:10 H2O)

 % г/л

 12 170
 4 55
 0,5 7
 0,0002 2
 2 28
 1,4-1,45 г/мл
 8,0-8,5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Култура Торова норма 

Зърнено-житни  10-50 мл/дка

Бобови 50-100 мл/дка

Градински култури 50-100 мл/дка

Маслодайни 50-100 мл/дка

Зеленчуци 50-100 мл/дка

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

INTENSE е серия комплексни течни торове от
ново поколение за интензивен растеж на културите. 

Торовете съдържат макроелементи, обогатени с микроелементи. 
Съставът им е съобразен с конкретната култура или с фазата на развитие.



Bora e концентриран течен тор, който се усвоява бързо и лесно от растенията - за балансирано хранене на 
протеиново-маслени култури във фазите на формиране на съцветия и шушулки. Bora помага за по-ранно 
регенериране на корените, по-продуктивно формиране на плодове, увеличава натрупването на пектини, 
протеини, захари и масла. 
Борът (B) ограничава навлизането на вреден азот във вътрешността на корените на бобовите растения. 
Молибденът (Mo) подобрява процеса на азотната фиксация в корените на бобовите култури. 
Кобалтът (Co) е фактор за ограничаване на растежа и N-фиксациятана на бобовите култури. В резултат на 
това се подобряват метаболитните процеси в растението, добивите нарастват и качеството им е по-високо.

Bora

СЪСТАВ
Бор (B)
Азот (N)
Молибден (Mo)
Кобалт (Co)
IKAR Formula Power****
Плътност
pH (1:10 H2O)

 % г/л

 12 170
 4 55
 0,5 7
 0,0002 2
 2 28
 1,4-1,45 г/мл
 8,0-8,5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Култура Торова норма 

Зърнено-житни  10-50 мл/дка

Бобови 50-100 мл/дка

Градински култури 50-100 мл/дка

Маслодайни 50-100 мл/дка

Зеленчуци 50-100 мл/дка

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

INTENSE е серия комплексни течни торове от
ново поколение за интензивен растеж на културите. 

Торовете съдържат макроелементи, обогатени с микроелементи. 
Съставът им е съобразен с конкретната култура или с фазата на развитие.



Intense Grain е комплексен течен тор със съдържание на фосфор и калий, обогатен с микроелементи и IKAR 
Formula Power*.
Фосфорът е изключително важен за вегетацията на растенията, тъй като той регулира множество жизнени 
процеси, свързани с растежа.
Калият повишава устойчивостта на ниски температури, контролира функцията на устицата в листата и 
така предотвратява загубите на вода от растението.
Комплексът IKAR Formula Power* в тора стимулира вегетативното и генеративното развитие на културите. 
Този комплекс е особено подходящ за зърнено-житни култури.
IKAR Formula Power* участва в повече от 10 процеса, свързани с растежа и развитието на растенията: 
регулиране на осмотичното налягане, регулиране на отварянето на устицата, набъбване на зърната, 
стимулиране на покълването на семената, насърчаване на фотосинтезата, регулиране на формирането на 
хлорофил.

ПРЕДИМСТВА
• осигурява хранителен баланс в растението;
• подобрява усвояването на другите торове;
• подсилва естествения имунитет на растението;
• повишава устойчивостта на гъбични заболявания и суша;
• подобрява фотосинтезата и ускорява редукцията на нитратите и 
 синтеза на протеини;
• повишава съдържанието на протеини и нишесте;
• стимулира производството на захари в листата и придвижването 
 им към корените;
• подобрява покълването на семената и устойчивостта на 
 засушаване;
• подпомага развитието на кореновата система и формирането на 
 нови разклонения;
• подобрява усвояването на желязото от почвата и намалява 
 вероятността от поява на хлороза;
• подобрява качеството на добивите.

СЪСТАВ
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Желязо (Fe EDTA)
Манган (Mn EDTA)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn EDTA)
Мед (Cu)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 15 210
 20 280
 0,2 2,5
 0,05 0,7
 0,5 7
 0,2 2,5
 0,5 7
 0,5 7,1
 0,7 10
 8,0-8,7
 1,42-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Intense Grain

СЪВМЕСТИМОСТ
Intense Grain може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра 
(S), минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INTENSE GRAIN

ПРЕПОРЪКИ
Подходящ за употреба при всички култури.
Торова норма: 50-100 мл/дка.

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка Пръскане:
може да се прилага през цялата

вегетация - от началото на покълване до
средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
в следните фази: начало на бутонизация, цъфтеж или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5%



Intense Grain е комплексен течен тор със съдържание на фосфор и калий, обогатен с микроелементи и IKAR 
Formula Power*.
Фосфорът е изключително важен за вегетацията на растенията, тъй като той регулира множество жизнени 
процеси, свързани с растежа.
Калият повишава устойчивостта на ниски температури, контролира функцията на устицата в листата и 
така предотвратява загубите на вода от растението.
Комплексът IKAR Formula Power* в тора стимулира вегетативното и генеративното развитие на културите. 
Този комплекс е особено подходящ за зърнено-житни култури.
IKAR Formula Power* участва в повече от 10 процеса, свързани с растежа и развитието на растенията: 
регулиране на осмотичното налягане, регулиране на отварянето на устицата, набъбване на зърната, 
стимулиране на покълването на семената, насърчаване на фотосинтезата, регулиране на формирането на 
хлорофил.

ПРЕДИМСТВА
• осигурява хранителен баланс в растението;
• подобрява усвояването на другите торове;
• подсилва естествения имунитет на растението;
• повишава устойчивостта на гъбични заболявания и суша;
• подобрява фотосинтезата и ускорява редукцията на нитратите и 
 синтеза на протеини;
• повишава съдържанието на протеини и нишесте;
• стимулира производството на захари в листата и придвижването 
 им към корените;
• подобрява покълването на семената и устойчивостта на 
 засушаване;
• подпомага развитието на кореновата система и формирането на 
 нови разклонения;
• подобрява усвояването на желязото от почвата и намалява 
 вероятността от поява на хлороза;
• подобрява качеството на добивите.

СЪСТАВ
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Желязо (Fe EDTA)
Манган (Mn EDTA)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn EDTA)
Мед (Cu)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 15 210
 20 280
 0,2 2,5
 0,05 0,7
 0,5 7
 0,2 2,5
 0,5 7
 0,5 7,1
 0,7 10
 8,0-8,7
 1,42-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Intense Grain

СЪВМЕСТИМОСТ
Intense Grain може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра 
(S), минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INTENSE GRAIN

ПРЕПОРЪКИ
Подходящ за употреба при всички култури.
Торова норма: 50-100 мл/дка.

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка Пръскане:
може да се прилага през цялата

вегетация - от началото на покълване до
средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
в следните фази: начало на бутонизация, цъфтеж или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5%



Intense Oil е комплексен течен тор, който съдържа азот (N), фосфор (P), калий (K) и сяра (S).
Фосфорът е изключително важен за вегетацията на растенията, тъй като той регулира множество жизнени 
процеси, свързани с растежа. Фосфорът подсилва естествения имунитет на растенията и влияе на 
формирането и акумулирането на захари. За да се развиват растенията правилно, е изключително важно да не 
се допуска дефицит на фосфор по време на ранните фази на растеж.
Калият повишава устойчивостта на ниски температури, контролира функцията на устицата в листата и 
така предотвратява загубите на вода от растението.
Сярата стимулира фотосинтезата, производството на хлорофил, респираторните процеси, обмяната на азот 
и въглерод, формирането на множество витамини, ензими и етерични масла. Маслодайните култури имат 
по-висока нужда от сяра.

ПРЕДИМСТВА
• подобрява усвояването на азотните торове;
• осигурява хранителен баланс в растението;
• подпомага покълването на зърната;
• стимулира формирането на разклонения;
• подобрява качеството на добивите;
• подобрява устойчивостта на засушавания.

СЪСТАВ
Азот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Сяра (S)
Серен оксид (SO3)
Бор (В)
Молибден (Мо)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 3 43
 14 201
 18 261
 7 100
 17,5 250
 0,7 9,5
 0,35 4,5
 0,7 10
 7,0-8,0
 1,45-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Intense Oil

СЪВМЕСТИМОСТ
Intense Oil може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра (S), 
минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INTENSE OIL

ПРЕПОРЪКИ
Подходящ за употреба при всички култури.
Торова норма: 50-100 мл/дка.

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка Пръскане:
може да се прилага през цялата

вегетация - от началото на покълване до
средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
в следните фази: начало на бутонизация, цъфтеж или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5%



Intense Oil е комплексен течен тор, който съдържа азот (N), фосфор (P), калий (K) и сяра (S).
Фосфорът е изключително важен за вегетацията на растенията, тъй като той регулира множество жизнени 
процеси, свързани с растежа. Фосфорът подсилва естествения имунитет на растенията и влияе на 
формирането и акумулирането на захари. За да се развиват растенията правилно, е изключително важно да не 
се допуска дефицит на фосфор по време на ранните фази на растеж.
Калият повишава устойчивостта на ниски температури, контролира функцията на устицата в листата и 
така предотвратява загубите на вода от растението.
Сярата стимулира фотосинтезата, производството на хлорофил, респираторните процеси, обмяната на азот 
и въглерод, формирането на множество витамини, ензими и етерични масла. Маслодайните култури имат 
по-висока нужда от сяра.

ПРЕДИМСТВА
• подобрява усвояването на азотните торове;
• осигурява хранителен баланс в растението;
• подпомага покълването на зърната;
• стимулира формирането на разклонения;
• подобрява качеството на добивите;
• подобрява устойчивостта на засушавания.

СЪСТАВ
Азот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Сяра (S)
Серен оксид (SO3)
Бор (В)
Молибден (Мо)
IKAR Formula Power*
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 3 43
 14 201
 18 261
 7 100
 17,5 250
 0,7 9,5
 0,35 4,5
 0,7 10
 7,0-8,0
 1,45-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Intense Oil

СЪВМЕСТИМОСТ
Intense Oil може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра (S), 
минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INTENSE OIL

ПРЕПОРЪКИ
Подходящ за употреба при всички култури.
Торова норма: 50-100 мл/дка.

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка Пръскане:
може да се прилага през цялата

вегетация - от началото на покълване до
средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
в следните фази: начало на бутонизация, цъфтеж или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5%



Intense Fruit е комплексен течен тор, който съдържа фосфор (P), калий (K), бор (B) и магнезий (Mg).
Фосфорът е изключително важен за вегетацията на растенията, тъй като той регулира множество жизнени 
процеси, свързани с растежа. Фосфорът подсилва естествения имунитет на растенията и влияе на 
формирането и акумулирането на захари. За да се развиват растенията правилно, е изключително важно да не 
се допуска дефицит на фосфор по време на ранните фази на растеж.
Калият повишава устойчивостта на ниски температури, контролира функцията на устицата в листата и 
така предотвратява загубите на вода от растението.
Борът е необходим на растенията по време на цялата вегетация. Той помага за усвояването на калия от 
растенията и ускорява придвижването на захарите.
Магнезият е основен компонент на хлорофила и не може да бъде заменен от друг елемент по време на 
фотосинтезата. Той активира действието на повече от сто ензима, повишава активността на 
фитохормоните, участва в процесите на окисление и разграждане, подпомага въглехидратния метаболизъм, 

ускорява зреенето и повишава количеството на сухото вещество в семената.
Магнезиевият дефицит намалява значително ефективността на усвояването на азотните и фосфорните торове. Картофите, 
захарното и фуражното цвекло и царевицата са изключително чувствителни към магнезиев дефицит.

ПРЕДИМСТВА
• стимулира формирането на разклонения;
• развива кореновата система;
• подобрява устойчивостта на засушавания;
• подобрява устойчивостта на гъбични заболявания;
• осигурява хранителен баланс в растението;
• подобрява усвояването на другите торове;
• подпомага покълването на зърната;
• подобрява качеството на добивите и зреенето на плодовете;
• хранителният комплекс е изключително подходящ за приложение 
 при овощни дръвчета и храсти.

СЪСТАВ
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Магнезий (Mg)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 30 425
 15 214
 0,2 2,8
 2 28
 1,0-2,0
 1,35-1,45 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Intense Fruit

СЪВМЕСТИМОСТ
Intense Fruit може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра 
(S), минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INTENSE FRUIT

ПРЕПОРЪКИ
Подходящ за употреба при всички култури.
Торова норма: 50-100 мл/дка.

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка Пръскане:
може да се прилага през цялата

вегетация - от началото на покълване до
средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
в следните фази: начало на бутонизация, цъфтеж или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5%



Intense Fruit е комплексен течен тор, който съдържа фосфор (P), калий (K), бор (B) и магнезий (Mg).
Фосфорът е изключително важен за вегетацията на растенията, тъй като той регулира множество жизнени 
процеси, свързани с растежа. Фосфорът подсилва естествения имунитет на растенията и влияе на 
формирането и акумулирането на захари. За да се развиват растенията правилно, е изключително важно да не 
се допуска дефицит на фосфор по време на ранните фази на растеж.
Калият повишава устойчивостта на ниски температури, контролира функцията на устицата в листата и 
така предотвратява загубите на вода от растението.
Борът е необходим на растенията по време на цялата вегетация. Той помага за усвояването на калия от 
растенията и ускорява придвижването на захарите.
Магнезият е основен компонент на хлорофила и не може да бъде заменен от друг елемент по време на 
фотосинтезата. Той активира действието на повече от сто ензима, повишава активността на 
фитохормоните, участва в процесите на окисление и разграждане, подпомага въглехидратния метаболизъм, 

ускорява зреенето и повишава количеството на сухото вещество в семената.
Магнезиевият дефицит намалява значително ефективността на усвояването на азотните и фосфорните торове. Картофите, 
захарното и фуражното цвекло и царевицата са изключително чувствителни към магнезиев дефицит.

ПРЕДИМСТВА
• стимулира формирането на разклонения;
• развива кореновата система;
• подобрява устойчивостта на засушавания;
• подобрява устойчивостта на гъбични заболявания;
• осигурява хранителен баланс в растението;
• подобрява усвояването на другите торове;
• подпомага покълването на зърната;
• подобрява качеството на добивите и зреенето на плодовете;
• хранителният комплекс е изключително подходящ за приложение 
 при овощни дръвчета и храсти.

СЪСТАВ
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Магнезий (Mg)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 30 425
 15 214
 0,2 2,8
 2 28
 1,0-2,0
 1,35-1,45 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Intense Fruit

СЪВМЕСТИМОСТ
Intense Fruit може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра 
(S), минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INTENSE FRUIT

ПРЕПОРЪКИ
Подходящ за употреба при всички култури.
Торова норма: 50-100 мл/дка.

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка Пръскане:
може да се прилага през цялата

вегетация - от началото на покълване до
средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
в следните фази: начало на бутонизация, цъфтеж или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5%



Intense Veggies е комплексен течен тор, който съдържа хранителни елементи, подходящи и много важни при 
отглеждането на зеленчуци.
Фосфорът е изключително важен за вегетацията на растенията, тъй като той регулира множество жизнени 
процеси, свързани с растежа. За да се развиват растенията правилно, е изключително важно да не се допуска 
дефицит на фосфор по време на ранните фази на растеж. Калият повишава устойчивостта на ниски 
температури, контролира функцията на устицата в листата и така предотвратява загубите на вода от 
растението.
Медта (Cu) участва в метаболитните процеси, свързани с протеините и въглехидратите, формира 
лигниновата тъкан, от която зависи силата и здравината на клетката, и води до увеличена устойчивост на 
гъбични и бактериални заболявания. Медта е катализатор на фотосинтезата и респираторните процеси в 
растението. Особено необходима е при отглеждане в торфени почви.

ПРЕДИМСТВА
• осигурява хранителен баланс в растението;
•  подобрява усвояването на другите торове;
•  подобрява качеството на крайната продукция;
• подсилва естествения имунитет на растенията и подобрява 
 устойчивостта им на гъбични и бактериални заболявания;
•  стимулира производството на захари в листата и придвижването 
 им до корените;
•  стимулира развитието на кореновата система;
•  стимулира формирането на нови разклонения/издънки;
• подпомага покълването на зърната;
•  подобрява устойчивостта на засушавания;
• подобрява усвояването на желязото от почвата и намалява 
 вероятността от появата на хлороза.

СЪСТАВ
Фосфор (P2O5) 
Калий (K2O) 
Желязо (Fe) 
Манган (Mn) 
Цинк (Zn) 
Мед (Cu)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 29 420
 6,5 94
 0,3 4,3
 1,5 19
 1 14,5
 1,2 17
 1,0-1,5
 1,4-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Intense Veggies

ПРЕПОРЪКИ
Подходящ за употреба при всички култури.
Торова норма: 50-100 мл/дка.

СЪВМЕСТИМОСТ
Intense Veggies може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра 
(S), минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт – не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INTENSE VEGGIES

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка Пръскане:
може да се прилага през цялата

вегетация - от началото на покълване до
средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
в следните фази: начало на бутонизация, цъфтеж или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5%



Intense Veggies е комплексен течен тор, който съдържа хранителни елементи, подходящи и много важни при 
отглеждането на зеленчуци.
Фосфорът е изключително важен за вегетацията на растенията, тъй като той регулира множество жизнени 
процеси, свързани с растежа. За да се развиват растенията правилно, е изключително важно да не се допуска 
дефицит на фосфор по време на ранните фази на растеж. Калият повишава устойчивостта на ниски 
температури, контролира функцията на устицата в листата и така предотвратява загубите на вода от 
растението.
Медта (Cu) участва в метаболитните процеси, свързани с протеините и въглехидратите, формира 
лигниновата тъкан, от която зависи силата и здравината на клетката, и води до увеличена устойчивост на 
гъбични и бактериални заболявания. Медта е катализатор на фотосинтезата и респираторните процеси в 
растението. Особено необходима е при отглеждане в торфени почви.

ПРЕДИМСТВА
• осигурява хранителен баланс в растението;
•  подобрява усвояването на другите торове;
•  подобрява качеството на крайната продукция;
• подсилва естествения имунитет на растенията и подобрява 
 устойчивостта им на гъбични и бактериални заболявания;
•  стимулира производството на захари в листата и придвижването 
 им до корените;
•  стимулира развитието на кореновата система;
•  стимулира формирането на нови разклонения/издънки;
• подпомага покълването на зърната;
•  подобрява устойчивостта на засушавания;
• подобрява усвояването на желязото от почвата и намалява 
 вероятността от появата на хлороза.

СЪСТАВ
Фосфор (P2O5) 
Калий (K2O) 
Желязо (Fe) 
Манган (Mn) 
Цинк (Zn) 
Мед (Cu)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 29 420
 6,5 94
 0,3 4,3
 1,5 19
 1 14,5
 1,2 17
 1,0-1,5
 1,4-1,5 г/мл

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

Intense Veggies

ПРЕПОРЪКИ
Подходящ за употреба при всички култури.
Торова норма: 50-100 мл/дка.

СЪВМЕСТИМОСТ
Intense Veggies може да бъде смесван с множество торове и ПРЗ. Не използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра 
(S), минерални масла или с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко 
количество продукт – не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за 
фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INTENSE VEGGIES

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

50-100 мл/дка Пръскане:
може да се прилага през цялата

вегетация - от началото на покълване до
средата на зреене.

Пръскане или подаване чрез напоителната вода
в следните фази: начало на бутонизация, цъфтеж или

формиране и нарастване на корените, 
3-5 пъти на всеки 7-10 дни.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода през цялата вегетация.

Пръскане или подаване чрез напоителната
вода за по-интензивен растеж.

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5%



PHYSIO - серия торове с физиологично-активни вещества, 
които променят морфологичните характеристики, 

скоростта на развитие и биохимичния състав на растението.

Infra е тор със специален състав от HQ поколение, с високо съдържание на L-аминокиселини, подходящ за всички 
култури. Поддържа процесите на растеж и развитие при поява на неблагоприятни условия. Торът има 
анти-стрес ефект и помага на растенията да се възстановят по-бързо след механични, химически или 
биологични вреди. Infra подсигурява растенията с допълнителна енергия и така подобрява техните 
метаболитни процеси и оптимизира ефективността на усвояване на хранителните елементи. Всичко това 
влияе пряко върху производителността на растението.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Аминокиселини
L-аминокиселини
Азот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (К2О)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 26 310
 21 250
 5 60
 4 48
 2 24
 4,0-5,0
 1,2-1,25 г/мл

Infra

ПРИЛОЖЕНИЕ

Зърнено-житни

Бобови

Градински култури

Маслодайни

Зеленчуци

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

Полски култури Торова норма



PHYSIO - серия торове с физиологично-активни вещества, 
които променят морфологичните характеристики, 

скоростта на развитие и биохимичния състав на растението.

Infra е тор със специален състав от HQ поколение, с високо съдържание на L-аминокиселини, подходящ за всички 
култури. Поддържа процесите на растеж и развитие при поява на неблагоприятни условия. Торът има 
анти-стрес ефект и помага на растенията да се възстановят по-бързо след механични, химически или 
биологични вреди. Infra подсигурява растенията с допълнителна енергия и така подобрява техните 
метаболитни процеси и оптимизира ефективността на усвояване на хранителните елементи. Всичко това 
влияе пряко върху производителността на растението.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Аминокиселини
L-аминокиселини
Азот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (К2О)
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 26 310
 21 250
 5 60
 4 48
 2 24
 4,0-5,0
 1,2-1,25 г/мл

Infra

ПРИЛОЖЕНИЕ

Зърнено-житни

Бобови

Градински култури

Маслодайни

Зеленчуци

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

50-100 мл/дка

Полски култури Торова норма



Infra Pro е течен органичен тор, който съдържа глицин-бетаин и L-аминокиселини с растителен произход, 
извлечени от водорасли чрез ензимна хидролиза.
Аминокиселините са основният градивен елемент на клетката. Най-важната цел на употребата на 
аминокиселини е да се „освободи“ растението от стреса и да се стимулира неговия растеж. Приложението на 
аминокиселини дава на растението силен стимул за по-интензивно развитие.
Глицин-бетаинът повишава осмотичното налягане в клетките и предотвратява изтичането на вода от тях. 
Контролът над осмотичното налягане позволява на водата и микроелементите да се задържат и да се 
усвоят равномерно. Друг положителен ефект е понижаването на точката на кристализация на водата в 
растителните клетки, което води до ефективна защита срещу студ и не позволява на клетките да 
„експлодират“.

ПРЕДИМСТВА
• помага на растението да се възстанови от стрес;
• растението става по-здраво и по-устойчиво на патогени;
• хранителните елементи се усвояват по-ефективно;
• ускорява проникването на хранителни елементи в растението, както 
 и тяхното транспортиране и усвояване;
• хелатира микроелементите и им помага да проникнат в растението;
• повишава ефективността на макроелементите;
• повишава осмотичното налягане в растението;
• прави цъфтежа и зреенето по-интензивни;
• води до по-добри и по-качествени добиви;
• подобрява хранителната стойност на крайната продукция.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Аминокиселини
L-аминокиселини
Глицин-бетаин
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 28 340
 24 290
 5 ppm
 5,0-5,5
 1,22-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
Infra Pro може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не смесвайте с хербициди! Не 
използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра (S), минерални масла и с алкални продукти (pH>8). Преди смесване 
е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество продукт – не трябва да се образува утайка. 
Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Пръскане:
• за защита на растенията от стрес или за

възстановяване след стрес 1-5 пъти
през целия цикъл на вегетация;

• по време на интензивното нарастване ,
при t° на околната среда по висока от 10°C;

Подходящ за приложение
при всички култури. 

Може да се смесва с торове,
фунгициди и инсектициди. 

Да не се смесва с хербициди.

Пръскане или подаване с напоителната вода. 
Да не се използва при костилкови плодове.

50-100 мл/дка

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INFRA PRO
Infra Pro

ПРЕПОРЪКИ
Този тор е подходящ за листно пръскане и за 
внасяне чрез напоителната вода при всички 
култури, когато те се нуждаят от подсилване.



Infra Pro е течен органичен тор, който съдържа глицин-бетаин и L-аминокиселини с растителен произход, 
извлечени от водорасли чрез ензимна хидролиза.
Аминокиселините са основният градивен елемент на клетката. Най-важната цел на употребата на 
аминокиселини е да се „освободи“ растението от стреса и да се стимулира неговия растеж. Приложението на 
аминокиселини дава на растението силен стимул за по-интензивно развитие.
Глицин-бетаинът повишава осмотичното налягане в клетките и предотвратява изтичането на вода от тях. 
Контролът над осмотичното налягане позволява на водата и микроелементите да се задържат и да се 
усвоят равномерно. Друг положителен ефект е понижаването на точката на кристализация на водата в 
растителните клетки, което води до ефективна защита срещу студ и не позволява на клетките да 
„експлодират“.

ПРЕДИМСТВА
• помага на растението да се възстанови от стрес;
• растението става по-здраво и по-устойчиво на патогени;
• хранителните елементи се усвояват по-ефективно;
• ускорява проникването на хранителни елементи в растението, както 
 и тяхното транспортиране и усвояване;
• хелатира микроелементите и им помага да проникнат в растението;
• повишава ефективността на макроелементите;
• повишава осмотичното налягане в растението;
• прави цъфтежа и зреенето по-интензивни;
• води до по-добри и по-качествени добиви;
• подобрява хранителната стойност на крайната продукция.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Аминокиселини
L-аминокиселини
Глицин-бетаин
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 28 340
 24 290
 5 ppm
 5,0-5,5
 1,22-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
Infra Pro може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не смесвайте с хербициди! Не 
използвайте с продукти с високо съдържание на мед (Cu), сяра (S), минерални масла и с алкални продукти (pH>8). Преди смесване 
е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество продукт – не трябва да се образува утайка. 
Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Пръскане:
• за защита на растенията от стрес или за

възстановяване след стрес 1-5 пъти
през целия цикъл на вегетация;

• по време на интензивното нарастване ,
при t° на околната среда по висока от 10°C;

Подходящ за приложение
при всички култури. 

Може да се смесва с торове,
фунгициди и инсектициди. 

Да не се смесва с хербициди.

Пръскане или подаване с напоителната вода. 
Да не се използва при костилкови плодове.

50-100 мл/дка

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INFRA PRO
Infra Pro

ПРЕПОРЪКИ
Този тор е подходящ за листно пръскане и за 
внасяне чрез напоителната вода при всички 
култури, когато те се нуждаят от подсилване.



Infra SW е течен тор, подходящ за листно приложение или за подаване чрез напоителната вода. С високо 
съдържание на екстракти от водорасли и аминокиселини.
Екстрактите от водорасли подсилват имунната система на растението и му осигуряват допълнителна 
енергия за по-ранно и бързо развитие. Комплексът от активни вещества, които се съдържат в тора, 
стимулира по-бързото формиране на протеини и акумулирането на захари, поддържа водния баланс в 
клетъчните мембрани, спомага за нормалното делене на клетките и формирането на клетъчните стени, 
повишава капацитета на почвата за задържане на влага и така стимулира активността на почвените 
микроорганизми, дори по време на суша. Салициловата киселина в растенията отключва системно 
придобитата резистентност (SAR) и по този начин осигурява защита срещу различни биотични и абиотични 
фактори. 

ПРЕДИМСТВА
• подсилва имунната система на растенията;
• предоставя допълнителна енергия за растеж и развитие;
• повишава устойчивостта на растенията на стрес, свързан с 
 температурни колебания;
• стимулира кореновата активност и усвояването на хранителни 
 вещества;
• подобрява восъчния слой на листата и така предпазва растенията от 
 патогени;
• ускорява заздравяването на нараняванията;
• забавя процесите на стареене на растението.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Екстракт от водорасли 
L-пролин
Салицилова киселина
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 25 300
 0,3 3,4
 0,005 0,057
 5,0-5,5
 1,2-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
Infra SW може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Пръскане
по време на първата половина от

вегетацията. Продуктът е най-ефективен при
употреба преди или след слана/суша, за да

възстанови имунната система на
растението.

50-100 мл/дка

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INFRA SW
Infra SW



Infra SW е течен тор, подходящ за листно приложение или за подаване чрез напоителната вода. С високо 
съдържание на екстракти от водорасли и аминокиселини.
Екстрактите от водорасли подсилват имунната система на растението и му осигуряват допълнителна 
енергия за по-ранно и бързо развитие. Комплексът от активни вещества, които се съдържат в тора, 
стимулира по-бързото формиране на протеини и акумулирането на захари, поддържа водния баланс в 
клетъчните мембрани, спомага за нормалното делене на клетките и формирането на клетъчните стени, 
повишава капацитета на почвата за задържане на влага и така стимулира активността на почвените 
микроорганизми, дори по време на суша. Салициловата киселина в растенията отключва системно 
придобитата резистентност (SAR) и по този начин осигурява защита срещу различни биотични и абиотични 
фактори. 

ПРЕДИМСТВА
• подсилва имунната система на растенията;
• предоставя допълнителна енергия за растеж и развитие;
• повишава устойчивостта на растенията на стрес, свързан с 
 температурни колебания;
• стимулира кореновата активност и усвояването на хранителни 
 вещества;
• подобрява восъчния слой на листата и така предпазва растенията от 
 патогени;
• ускорява заздравяването на нараняванията;
• забавя процесите на стареене на растението.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Екстракт от водорасли 
L-пролин
Салицилова киселина
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 25 300
 0,3 3,4
 0,005 0,057
 5,0-5,5
 1,2-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
Infra SW може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Пръскане
по време на първата половина от

вегетацията. Продуктът е най-ефективен при
употреба преди или след слана/суша, за да

възстанови имунната система на
растението.

50-100 мл/дка

250-500 мл /
100 л вода

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С INFRA SW
Infra SW



BIGO Roots е специален тор, който стимулира покълването/поникването и растежа в началото на 
вегетацията.
BIGO Roots е отличен избор за третиране на семена и грудки. IKAR Formula Power***, която се съдържа в тора, 
помага за по-бързото и уеднаквено покълване/поникване на растенията. Тя стимулира формирането на 
странични коренови разклонения и прави кореновата система по-силна, по-активна и по-голяма.
IKAR Formula Power* доставя свободна енергия, която намалява стреса и засилва имунитета на растенията.
Макро и микрохранителните елементи в състава на продукта повишават фотосинтетичната активност и, 
в резултат на това, растенията усвояват хранителните вещества от почвата по-ефективно и 
по-интензивно. Комплексът от специално селектирани активни вещества подпомага развитието на корените 
от началото на пролетта до началото на плодоносната фаза. 

ПРЕДИМСТВА
• стимулира по-ранното покълване/поникване (3-5 дни);
• стимулира формирането на корени;
• ускорява развитието и увеличава броя на продуктивните стъбла;
• противодейства на ефектите от стреса;
• подсилва имунната система на растението и устойчивостта му на 
 заболявания, намалява риска от загниване;
• зимните култури презимуват по-добре и възобновяват вегетацията 
 си по-рано.

BIGO Roots

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за всички култури

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Aзот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Желязо (Fe EDTA)
Манган (Mn EDTA)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power***
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 5 60
 7 85
 3 35
 0,1 1,2
 0,065 0,75
 0,05 0,6
 0,05 0,6
 0,1 1,2
 5 60
 0,015 0,17
 9 105
 5,5-6,5
 1,18-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
BIGO Roots може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти с високо 
съдържание на мед ( Cu), сяра (S), минерални масла и с алкални продукти (pH>8). Не смесвайте с хербициди и с продукти с 
етикет „да не се смесва с торове“. Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество 
продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за фитотоксичен 
ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Третиране на семена и грудки

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

500-1000 мл / 1 тон семена

Пръскане или подаване чрез напоителната вода: 
в началото на вегетацията за по-добре

развита коренова система.

250-500 мл /
100 л вода

50-100 мл/дка

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С BIGO ROOTS



BIGO Roots е специален тор, който стимулира покълването/поникването и растежа в началото на 
вегетацията.
BIGO Roots е отличен избор за третиране на семена и грудки. IKAR Formula Power***, която се съдържа в тора, 
помага за по-бързото и уеднаквено покълване/поникване на растенията. Тя стимулира формирането на 
странични коренови разклонения и прави кореновата система по-силна, по-активна и по-голяма.
IKAR Formula Power* доставя свободна енергия, която намалява стреса и засилва имунитета на растенията.
Макро и микрохранителните елементи в състава на продукта повишават фотосинтетичната активност и, 
в резултат на това, растенията усвояват хранителните вещества от почвата по-ефективно и 
по-интензивно. Комплексът от специално селектирани активни вещества подпомага развитието на корените 
от началото на пролетта до началото на плодоносната фаза. 

ПРЕДИМСТВА
• стимулира по-ранното покълване/поникване (3-5 дни);
• стимулира формирането на корени;
• ускорява развитието и увеличава броя на продуктивните стъбла;
• противодейства на ефектите от стреса;
• подсилва имунната система на растението и устойчивостта му на 
 заболявания, намалява риска от загниване;
• зимните култури презимуват по-добре и възобновяват вегетацията 
 си по-рано.

BIGO Roots

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за всички култури

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Aзот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Желязо (Fe EDTA)
Манган (Mn EDTA)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power***
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 5 60
 7 85
 3 35
 0,1 1,2
 0,065 0,75
 0,05 0,6
 0,05 0,6
 0,1 1,2
 5 60
 0,015 0,17
 9 105
 5,5-6,5
 1,18-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
BIGO Roots може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти с високо 
съдържание на мед ( Cu), сяра (S), минерални масла и с алкални продукти (pH>8). Не смесвайте с хербициди и с продукти с 
етикет „да не се смесва с торове“. Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество 
продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери за фитотоксичен 
ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Третиране на семена и грудки

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

500-1000 мл / 1 тон семена

Пръскане или подаване чрез напоителната вода: 
в началото на вегетацията за по-добре

развита коренова система.

250-500 мл /
100 л вода

50-100 мл/дка

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С BIGO ROOTS



Bigo S е течен тор с микроелементи, IKAR Formula Power**** и IKAR Formula Power**. Торът съдържа и трите 
основни макро хранителни елемента азот (N), фосфор (P) и калий (K), които гарантират балансиран растеж.
IKAR Formula Power** повлиява лесното адаптиране и възстановяване на растенията от неблагоприятни 
условия. Растенията, третирани с IKAR Formula Power**, са по-устойчиви на вредители и патогени, и усвояват 
хранителните вещества в почвата по-ефективно.
IKAR Formula Power**** се използва от растенията като основен източник на енергия, която им е необходима 
за нормалното протичане на растежните и метаболитните процеси. Разграждането на IKAR Formula 
Power**** освобождава въглеродни атоми. Те са основните биохимични хранителни запаси, тъй като 
въглерода може да се свързва с други химични съединения.
Торовете с висока добавена стойност са подходящи за култури, отглеждани на открито.
IKAR Formula Power*** в продукта помага за повишаване на масата на надземните части на растението, 
включително на листната му маса, в периода на интензивно нарастване.

ПРЕДИМСТВА
• ускорява процесите на регенериране, особено в ранните фази на 
 растежа, когато интензивно се развива производителността на 
 растението;
• подсилва естествения имунитет;
• нормализира физиологичните функции;
• повишава листната маса на растенията и прави фотосинтезата по 
 интензивна;
• помага за по-ефективното формиране на разклонения и издънки;
• стимулира растежа на странични пъпки;
• помага на растението да се приспособи бързо към неблагоприятни 
 условия горещина, студ, суша, засоленост на почвата, прекомерна 
 влажност;
• подобрява устойчивостта на вредители и патогени;
• повишава ефективността на усвояване на хранителните елементи от 
 почвата.

BIGO S

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за листно приложение или 
внасяне чрез поливната вода при всички култури, 
когато те се нуждаят от стимулиране на растежните 
процеси при неблагоприятни климатични и 
почвени условия. Нормата за листно приложение е 
50-200 мл/дка.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Aзот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Желязо (Fe EDTA)
Цинк (Zn)
Манган (Mn EDTA)
Молибден (Mo)
Мед (Cu)
IKAR Formula Power**
IKAR Formula Power***
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 2 24
 2 24
 4,5 54
 0,5 6
 0,03 0,35
 0,5 6
 0,05 0,6
 0,01 0,12
 0,015 0,18
 7 84
 0,01 0,12
 10 120
 8,5-9,0
 1,18-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
BIGO S може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не се препоръчва смесване с 
хербициди, тъй като продуктът може да намали ефективността на хербицида. Не използвайте с продукти със съдържание на мед, 
сулфати, минерални масла и с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с 
малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери 
за фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Пръскане или подаване чрез напоителната вода:
в началото на вегетацията за по-добре

развита коренова система.
250-500 мл /
100 л вода

50-100 мл/дка

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С BIGO S



Bigo S е течен тор с микроелементи, IKAR Formula Power**** и IKAR Formula Power**. Торът съдържа и трите 
основни макро хранителни елемента азот (N), фосфор (P) и калий (K), които гарантират балансиран растеж.
IKAR Formula Power** повлиява лесното адаптиране и възстановяване на растенията от неблагоприятни 
условия. Растенията, третирани с IKAR Formula Power**, са по-устойчиви на вредители и патогени, и усвояват 
хранителните вещества в почвата по-ефективно.
IKAR Formula Power**** се използва от растенията като основен източник на енергия, която им е необходима 
за нормалното протичане на растежните и метаболитните процеси. Разграждането на IKAR Formula 
Power**** освобождава въглеродни атоми. Те са основните биохимични хранителни запаси, тъй като 
въглерода може да се свързва с други химични съединения.
Торовете с висока добавена стойност са подходящи за култури, отглеждани на открито.
IKAR Formula Power*** в продукта помага за повишаване на масата на надземните части на растението, 
включително на листната му маса, в периода на интензивно нарастване.

ПРЕДИМСТВА
• ускорява процесите на регенериране, особено в ранните фази на 
 растежа, когато интензивно се развива производителността на 
 растението;
• подсилва естествения имунитет;
• нормализира физиологичните функции;
• повишава листната маса на растенията и прави фотосинтезата по 
 интензивна;
• помага за по-ефективното формиране на разклонения и издънки;
• стимулира растежа на странични пъпки;
• помага на растението да се приспособи бързо към неблагоприятни 
 условия горещина, студ, суша, засоленост на почвата, прекомерна 
 влажност;
• подобрява устойчивостта на вредители и патогени;
• повишава ефективността на усвояване на хранителните елементи от 
 почвата.

BIGO S

ПРЕПОРЪКИ
Торът е подходящ за листно приложение или 
внасяне чрез поливната вода при всички култури, 
когато те се нуждаят от стимулиране на растежните 
процеси при неблагоприятни климатични и 
почвени условия. Нормата за листно приложение е 
50-200 мл/дка.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Aзот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Желязо (Fe EDTA)
Цинк (Zn)
Манган (Mn EDTA)
Молибден (Mo)
Мед (Cu)
IKAR Formula Power**
IKAR Formula Power***
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 2 24
 2 24
 4,5 54
 0,5 6
 0,03 0,35
 0,5 6
 0,05 0,6
 0,01 0,12
 0,015 0,18
 7 84
 0,01 0,12
 10 120
 8,5-9,0
 1,18-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
BIGO S може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не се препоръчва смесване с 
хербициди, тъй като продуктът може да намали ефективността на хербицида. Не използвайте с продукти със съдържание на мед, 
сулфати, минерални масла и с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи тест за смесимост с 
малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, за да се провери 
за фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Пръскане или подаване чрез напоителната вода:
в началото на вегетацията за по-добре

развита коренова система.
250-500 мл /
100 л вода

50-100 мл/дка

250-500 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,2-0,5 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С BIGO S



BIGO W помага на растенията да развият силна коренова система. Торът подсилва имунитета и осигурява 
допълнителна енергия по време на ранните фази на развитие.
IKAR Formula Power*** активира най-важните жизнени процеси в растението и подсилва защитните му 
способности - тя служи като спешна и „шокова“ помощ за растението. Стимулира растежа на корените, 
което води до по-ефективно усвояване на хранителните елементи.
Анализите показват, че комбинацията от IKAR Formula Power* и IKAR Formula Power**** силно повлиява 
интензивността на фотосинтезата в растенията. Продуктите, които съдържат подобни комплекси, са 
изключително полезни при стресови ситуации, като се отчита значително подобрение на циркулацията на 
фосфора.
IKAR Formula Power** повишава овлажняващия капацитет на почвата и така стимулира активността на 
почвените микроорганизми, дори по време на засушавания.
BIGO W се препоръчва, когато искате да постигнете постоянно и продуктивно развитие на културите, когато 

искате да ги подсилите или когато се появят негативни ефекти след период на стрес.

ПРЕДИМСТВА
• повишава енергията, необходима за покълване и захващане;
• стимулира развитието на кореновата система, ускорява формирането 
 на корена;
• „съживява“ кореновата система, която е отслабена вследствие на 
 неблагоприятни условия;
• подобрява братенето;
• помага на пресадени растения да се захванат и да растат по-бързо;
• повишава устойчивостта на неблагоприятни условия - слана, 
 прегаряне, липса на светлина и влага;
• подсилва имунитета на растението и устойчивостта му на 
 заболявания;
• гарантира равномерност на вегетативното развитие;
• подхранва растението с микроелементи;
• подобрява качеството на добива и плодовитостта.

BIGO W

ПРЕПОРЪКИ
Този тор се използва за подсилване и подхранване 
на всички култури в началото на тяхната вегетация.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Aзот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Желязо (Fe EDTA)
Цинк (Zn)
Манган (Mn EDTA)
Молибден (Mo)
Мед (Cu)
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power**
IKAR Formula Power***
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 5 60
 5 60
 3 35
 0,1 1,2
 0,2 2,4
 0,1 1,2
 0,1 1,2
 0,01 0,12
 0,08 1
 5 60
 2 24
 0,45 5,4
 5 60
 4,5-5,5
 1,2-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
BIGO W може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти с високо 
съдържание на мед (Cu), сяра (S), минерални масла и с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Пръскане при външно отглеждане

Пръскане в оранжерия

Напояване

Чрез напоителни системи

Третиране на семена

Киснене на разсад

Киснене на растения преди засаждане

Киснене на резници

Овощни дръвчета, плодови храсти, декоративни растения и разсади

100-250 мл / 100 л вода

100-250 мл / 100 л вода

0,2-0,3% разтвор

200-400 мл/дка

500-600 мл / 1 тон семена

20 минути в 0,3-0,5% разтвор

60 минути в 0,3-0,5% разтвор

8 часа в 1,0% разтвор

0,3-0,5% разтвор*; 200-400 мл/дка

*Разтвор 0,3-0,5% (300-500 мл / 100 л вода)

Градински растения

Плодови храсти

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл/дка

250-500 мл / 100 л вода

50-100 мл/дка

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С BIGO W

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ХОРТИКУЛТУРИ

Пръскане или подаване чрез напоителната вода:
в началото на вегетацията за по-добре

развита коренова система.



BIGO W помага на растенията да развият силна коренова система. Торът подсилва имунитета и осигурява 
допълнителна енергия по време на ранните фази на развитие.
IKAR Formula Power*** активира най-важните жизнени процеси в растението и подсилва защитните му 
способности - тя служи като спешна и „шокова“ помощ за растението. Стимулира растежа на корените, 
което води до по-ефективно усвояване на хранителните елементи.
Анализите показват, че комбинацията от IKAR Formula Power* и IKAR Formula Power**** силно повлиява 
интензивността на фотосинтезата в растенията. Продуктите, които съдържат подобни комплекси, са 
изключително полезни при стресови ситуации, като се отчита значително подобрение на циркулацията на 
фосфора.
IKAR Formula Power** повишава овлажняващия капацитет на почвата и така стимулира активността на 
почвените микроорганизми, дори по време на засушавания.
BIGO W се препоръчва, когато искате да постигнете постоянно и продуктивно развитие на културите, когато 

искате да ги подсилите или когато се появят негативни ефекти след период на стрес.

ПРЕДИМСТВА
• повишава енергията, необходима за покълване и захващане;
• стимулира развитието на кореновата система, ускорява формирането 
 на корена;
• „съживява“ кореновата система, която е отслабена вследствие на 
 неблагоприятни условия;
• подобрява братенето;
• помага на пресадени растения да се захванат и да растат по-бързо;
• повишава устойчивостта на неблагоприятни условия - слана, 
 прегаряне, липса на светлина и влага;
• подсилва имунитета на растението и устойчивостта му на 
 заболявания;
• гарантира равномерност на вегетативното развитие;
• подхранва растението с микроелементи;
• подобрява качеството на добива и плодовитостта.

BIGO W

ПРЕПОРЪКИ
Този тор се използва за подсилване и подхранване 
на всички култури в началото на тяхната вегетация.

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Aзот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Желязо (Fe EDTA)
Цинк (Zn)
Манган (Mn EDTA)
Молибден (Mo)
Мед (Cu)
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power**
IKAR Formula Power***
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 5 60
 5 60
 3 35
 0,1 1,2
 0,2 2,4
 0,1 1,2
 0,1 1,2
 0,01 0,12
 0,08 1
 5 60
 2 24
 0,45 5,4
 5 60
 4,5-5,5
 1,2-1,25 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
BIGO W може да бъде смесван с множество торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти с високо 
съдържание на мед (Cu), сяра (S), минерални масла и с алкални продукти (pH>8). Преди смесване е препоръчително да се направи 
тест за смесимост с малко количество продукт - не трябва да се образува утайка. Препоръчително е да се напръска малък участък, 
за да се провери за фитотоксичен ефект върху растенията.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Пръскане при външно отглеждане

Пръскане в оранжерия

Напояване

Чрез напоителни системи

Третиране на семена

Киснене на разсад

Киснене на растения преди засаждане

Киснене на резници

Овощни дръвчета, плодови храсти, декоративни растения и разсади

100-250 мл / 100 л вода

100-250 мл / 100 л вода

0,2-0,3% разтвор

200-400 мл/дка

500-600 мл / 1 тон семена

20 минути в 0,3-0,5% разтвор

60 минути в 0,3-0,5% разтвор

8 часа в 1,0% разтвор

0,3-0,5% разтвор*; 200-400 мл/дка

*Разтвор 0,3-0,5% (300-500 мл / 100 л вода)

Градински растения

Плодови храсти

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

50-100 мл/дка

250-500 мл / 100 л вода

50-100 мл/дка

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С BIGO W

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ХОРТИКУЛТУРИ

Пръскане или подаване чрез напоителната вода:
в началото на вегетацията за по-добре

развита коренова система.



Revolt съдържа IKAR Formula Power*** и IKAR Formula Power* с растителен произход. Служи като инхибитор, 
който предпазва растението от прекомерно удължаване, скъсява междувъзлията, стимулира формирането на 
разклонения, цъфтежа и повишава добива.
Приложението му в края на вегетацията подобрява качеството на добива. Активните вещества в тора 
стимулират възстановяването на корените, увеличават обема на стъблото, засилват фотосинтезата, 
инхибират растежа на терминалната част на растението и инициират цъфтежа.
IKAR Formula Power*** стимулира естествените процеси на развитие в растението и му помага да се справи 
със стресови фактори. Тя влияе на физиологичните процеси по време на критичните растежни фази. Повишава 
добивите и значително подобрява тяхното качество.

ПРЕДИМСТВА
• регулатор на растежа, който възпрепятства прекомерното 
 издължаване на растението и стимулира формирането на 
 разклонения;
• повишава количеството на витамини и захари, стимулира 
 натрупването на протеини в зърнено-житните култури и ускорява 
 натрупването на мазнини в маслодайните култури;
• мощен стимулатор за формирането и растежа на корените;
• ускорява фотосинтезата;
• повишава ефективността на макро-торовете, като стимулира 
 усвояването на хранителните елементи;
• ускорява цъфтежа и узряването.

Revolt

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Aзот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Молибден (Mo)
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power***
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 1 12,4
 9 112,4
 10 124
 0,4 5
 0,2 2,4
 4 50
 0,7 8,6
 4 50
 6,0-7,0
 1,22-1,3 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
Revolt може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

Важно: Когато прилагате продукта, е важно да оставяте 10-15 дни между приложенията, за да повишите скоростта на 
усвояване на основния тор и да стимулирате по високи добиви.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Пръскане: BBCH 29-30 - за стимулиране на братенето,
BBCH 32-37 - за спиране на издължаването и подсилване на

стъблото, BBCH 37-49 за подобряване на качеството на
крайната продукция

Пръскане: от фаза „3-5 лист“ до фаза
„зелени пъпки“ и „растеж на шушулките“

Пръскане: Грах: 10-15 см височина на стъблото
Боб: 1) 10-15 см височина, 2) фаза „бутонизация“

Пръскане: 30 дни преди прибиране на
реколтата за подобряване на качеството

Пръскане: фаза „2-4 лист“

Пръскане: 
1) нарастване на листата и стъблото, 

2) формиране на клубените

Листно приложение 2-3 седмици след
засаждане на разсада и преди цъфтеж (150 мл / 100 л вода)

Листно приложение преди цъфтеж и
веднага след цъфтежа (75-150 мл / 100 л вода). 

Да не се прилага за костилкови плодове.

Листно приложение 2-3 седмици след
засаждане на разсада и преди цъфтеж 

(75-100 мл / 100 л вода).

30-50 мл/дка

300-500 мл / 
100 л вода

150-250 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,15-0,25 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С REVOLT



Revolt съдържа IKAR Formula Power*** и IKAR Formula Power* с растителен произход. Служи като инхибитор, 
който предпазва растението от прекомерно удължаване, скъсява междувъзлията, стимулира формирането на 
разклонения, цъфтежа и повишава добива.
Приложението му в края на вегетацията подобрява качеството на добива. Активните вещества в тора 
стимулират възстановяването на корените, увеличават обема на стъблото, засилват фотосинтезата, 
инхибират растежа на терминалната част на растението и инициират цъфтежа.
IKAR Formula Power*** стимулира естествените процеси на развитие в растението и му помага да се справи 
със стресови фактори. Тя влияе на физиологичните процеси по време на критичните растежни фази. Повишава 
добивите и значително подобрява тяхното качество.

ПРЕДИМСТВА
• регулатор на растежа, който възпрепятства прекомерното 
 издължаване на растението и стимулира формирането на 
 разклонения;
• повишава количеството на витамини и захари, стимулира 
 натрупването на протеини в зърнено-житните култури и ускорява 
 натрупването на мазнини в маслодайните култури;
• мощен стимулатор за формирането и растежа на корените;
• ускорява фотосинтезата;
• повишава ефективността на макро-торовете, като стимулира 
 усвояването на хранителните елементи;
• ускорява цъфтежа и узряването.

Revolt

ОПАКОВКА

1 л 5 л 1000 л

СЪСТАВ
Aзот (N)
Фосфор (P2O5)
Калий (K2O)
Бор (B)
Молибден (Mo)
IKAR Formula Power*
IKAR Formula Power***
IKAR Formula Power****
pH (1:10 Н2О)
Плътност

 % г/л

 1 12,4
 9 112,4
 10 124
 0,4 5
 0,2 2,4
 4 50
 0,7 8,6
 4 50
 6,0-7,0
 1,22-1,3 г/мл

СЪВМЕСТИМОСТ
Revolt може да бъде смесван с множество торове и пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра или масла. 
Смесването може да повиши ефекта на агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. Преди смесване е 
препоръчително да се направи тест за смесимост с малко количество вода, тъй като някои продукти реагират на pH и на 
съдържанието на магнезий във водата.

Важно: Когато прилагате продукта, е важно да оставяте 10-15 дни между приложенията, за да повишите скоростта на 
усвояване на основния тор и да стимулирате по високи добиви.

* Разтвор 0,2-0,5% (200-500 мл / 100 л вода)

Зърнено-житни

Рапица

Бобови (боб, грах, соя)

Цвекло

Царевица

Картофи

Зеленчуци

Плодови храсти

Градински растения

Декоративни растения
и разсади

Култура Торова норма Метод и период на приложение

Пръскане: BBCH 29-30 - за стимулиране на братенето,
BBCH 32-37 - за спиране на издължаването и подсилване на

стъблото, BBCH 37-49 за подобряване на качеството на
крайната продукция

Пръскане: от фаза „3-5 лист“ до фаза
„зелени пъпки“ и „растеж на шушулките“

Пръскане: Грах: 10-15 см височина на стъблото
Боб: 1) 10-15 см височина, 2) фаза „бутонизация“

Пръскане: 30 дни преди прибиране на
реколтата за подобряване на качеството

Пръскане: фаза „2-4 лист“

Пръскане: 
1) нарастване на листата и стъблото, 

2) формиране на клубените

Листно приложение 2-3 седмици след
засаждане на разсада и преди цъфтеж (150 мл / 100 л вода)

Листно приложение преди цъфтеж и
веднага след цъфтежа (75-150 мл / 100 л вода). 

Да не се прилага за костилкови плодове.

Листно приложение 2-3 седмици след
засаждане на разсада и преди цъфтеж 

(75-100 мл / 100 л вода).

30-50 мл/дка

300-500 мл / 
100 л вода

150-250 мл /
100 л вода

или
воден разтвор

0,15-0,25 %

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТОРЕНЕ С REVOLT



ASSIST е серия продукти, които променят физичните свойства на 
течните торове – тяхното разпръскване, прилепване, проникване, 

изпарение, както и рН на разтвора.

ПРЕПОРЪКИ
Използвайте в разтвори с пестициди и течни торове. 
Прилагайте в следните стандартни дози:

СЪВМЕСТИМОСТ
PerfectStick може да се смесва с множество торове и 
пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра 
или масла. Смесването може да повиши ефекта на 
агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. 
Преди смесване е препоръчително да се направи тест за 
смесимост с малко количество вода, тъй като някои 
продукти реагират на pH и на съдържанието на магнезий 
във водата.

PerfectStick е продукт, който подпомага проникването. Не е токсичен и помага на околната среда, тъй като 
подобрява усвояването на приложените торове, което повишава тяхната ефективност. Продукт на 
основата на силикон, специално създаден, за да подобри усвояването на разтворите (пестициди и листни 
торове). 
PerfectStick има следните предимства:
- подобрява разпределението на разтвора и проникването му през листната повърхност;
- подобрява абсорбцията на разтвора;
- подобрява покритието на повърхността на листата;
- съдържанието на вода може да бъде намалено.

ОПАКОВКА

1 л 5 л

СЪСТАВ
Полиестер – модифициран силоксан

   
 80%

PerfectStick

Регулатори на растежа

Хербициди, фунгициди

Листни торове

10-20 мл / 100 л вода

10-20 мл / 100 л вода

10-20 мл / 100 л вода

Култура Торова норма



ASSIST е серия продукти, които променят физичните свойства на 
течните торове – тяхното разпръскване, прилепване, проникване, 

изпарение, както и рН на разтвора.

ПРЕПОРЪКИ
Използвайте в разтвори с пестициди и течни торове. 
Прилагайте в следните стандартни дози:

СЪВМЕСТИМОСТ
PerfectStick може да се смесва с множество торове и 
пестициди. Не смесвайте с продукти, съдържащи мед, сяра 
или масла. Смесването може да повиши ефекта на 
агрохимичните вещества и да доведе до фитотоксичност. 
Преди смесване е препоръчително да се направи тест за 
смесимост с малко количество вода, тъй като някои 
продукти реагират на pH и на съдържанието на магнезий 
във водата.

PerfectStick е продукт, който подпомага проникването. Не е токсичен и помага на околната среда, тъй като 
подобрява усвояването на приложените торове, което повишава тяхната ефективност. Продукт на 
основата на силикон, специално създаден, за да подобри усвояването на разтворите (пестициди и листни 
торове). 
PerfectStick има следните предимства:
- подобрява разпределението на разтвора и проникването му през листната повърхност;
- подобрява абсорбцията на разтвора;
- подобрява покритието на повърхността на листата;
- съдържанието на вода може да бъде намалено.

ОПАКОВКА

1 л 5 л

СЪСТАВ
Полиестер – модифициран силоксан

   
 80%

PerfectStick

Регулатори на растежа

Хербициди, фунгициди

Листни торове

10-20 мл / 100 л вода

10-20 мл / 100 л вода

10-20 мл / 100 л вода

Култура Торова норма



Korekt е продукт, който коригира pH на водата, която се използва за разтвори. Повечето пестициди и някои 
торове, които се прилагат чрез пръскане, имат pH > 7, което води до формиране на утайка в разтвора за 
пръскане и влияе негативно на усвояването на активните вещества. Киселината, която се съдържа в Korekt, 
повишава киселинността на разтвора, като в същото време не нанася поражения на растенията, тъй като е 
органична. Използва се в ниски дози, което прави продукта ценово ефективен и подходящ за употреба при 
напоителни системи.

Korekt

ОПАКОВКА

1 л 5 л

СЪСТАВ
Трикарбоксилна киселина
pH (1:10 Н2О)
Плътност

   

 50%
 0,5-0,1
 1,2 г/мл

pH = 1 pH = 2 pH = 3 pH = 4 pH = 5 pH = 6 pH = 7

Нашият екип от висококвалифицирани агрономи 
ще изготви за вас професионални препоръки, 

съобразени с вашите конкретни нужди и проблеми. 

ПРЕПОРЪКИ



Korekt е продукт, който коригира pH на водата, която се използва за разтвори. Повечето пестициди и някои 
торове, които се прилагат чрез пръскане, имат pH > 7, което води до формиране на утайка в разтвора за 
пръскане и влияе негативно на усвояването на активните вещества. Киселината, която се съдържа в Korekt, 
повишава киселинността на разтвора, като в същото време не нанася поражения на растенията, тъй като е 
органична. Използва се в ниски дози, което прави продукта ценово ефективен и подходящ за употреба при 
напоителни системи.

Korekt

ОПАКОВКА

1 л 5 л

СЪСТАВ
Трикарбоксилна киселина
pH (1:10 Н2О)
Плътност

   

 50%
 0,5-0,1
 1,2 г/мл

pH = 1 pH = 2 pH = 3 pH = 4 pH = 5 pH = 6 pH = 7

Нашият екип от висококвалифицирани агрономи 
ще изготви за вас професионални препоръки, 

съобразени с вашите конкретни нужди и проблеми. 

ПРЕПОРЪКИ



Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ПРЕПОРЪКИ

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

КЛИЕНТ:



Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ПРЕПОРЪКИ

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

КЛИЕНТ:



Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ПРЕПОРЪКИ

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

КЛИЕНТ:



Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ПРЕПОРЪКИ

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

Фаза на приложение Цел / проблем Продукт Доза

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:

ПЛОЩ:КУЛТУРА:

КЛИЕНТ:



БЕЛЕЖКИ



БЕЛЕЖКИ



ТЕЧНИ ТОРОВЕ

СИЛАТА НА БРИТАНСКАТА ФОРМУЛА

Екслузивен дистрибутор за България: СМАРТ АГРО БЪЛГАРИЯ ООД

Адрес на офиса:
ул. „Бяло поле“ 3
Офис център Комфорт, Офис 13

Телефони за контакт:
+359 2 992 55 18

Електронна поща:
office@smartagro-bulgaria.com

Уебсайт:
www.smartagro-bulgaria.com


