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За нас

СМАРТ АГРО БЪЛГАРИЯ

КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Смарт Агро България предлага 
на българските земеделски 
производители висококачест-
вени и доказани марки торове 
от световнопризнати доставчи-
ци, които са подбрани след 
внимателно проучване и отго-
варят на едно основно изисква-
не – висока ефективност и 
отлични резултати на прием-
лива цена.

Наш основен фокус са инова-
тивните технологии и торове, 
които успешно адресират 
предизвикателствата, с които 
се сблъсква съвременното 
земеделие. Широката ни 
продуктова гама включва 
всички основни групи торове и 
предлага подходящи продукти 
за всички култури и начини на 
отглеждане. Не на последно 
място, нашите торове гаранти-
рано щадят почвата и околната 
среда.

Смарт Агро България обединя-
ва екип от отлични специали-
сти както в областта на агроно-
мията, така и в областта на 
търговията с торове и спомага-
телни продукти за хранене на 
селскостопански култури. Това 
ни позволява да предоставяме 
на нашите клиенти цялостни 
решения за хранене с висока 
добавена стойност – съобразе-
ни с техните индивидуални 
потребности и гарантиращи 
максимални добиви с отлично 
качество и оптимизирани 
разходи.

Ние сме Смарт Агро България – 
вашия правилен избор за 
устойчиво развитие на земе-
делския ви бизнес!

Търговски представители
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СМАРТ АГРО БЪЛГАРИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНО ПОДХРАНВАНЕ ПРЕДИ СЕИТБАТА

Преди сеитбата трябва да се регулират нивата на 
хранителните вещества в почвата, като се доба-
вят недостигащите елементи, като фосфор и 
калий, и като се покрият нуждите от азот в първи-
те стадии от развитието на растението. За почви-
те бедни на фосфор този елемент трябва винаги 
да се добавя преди сеитбата, тъй като растенията 
са особено чувствителни към неговия недостиг в 
началото на развитието си: недостигът на 
фосфор може да доведе до лошо вкореняване и 
забавено развитие. Затова при сеитбата се 
използват NPK-торове. Те позволяват да се 
балансират и коригират количествата на азот, 
фосфор, калий и други хранителни елементи в 
почвата, а едновременното добавяне на храни-
телните вещества дава възможност да се използ-
ва максимума на тяхното синергично действие.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДХРАНВАНЕ

По време на фазите на покълване и растеж на 
посевите азотът, добавен в почвата при сеитба-
та, се превръща в нитрат и се усвоява изцяло от 
растението. Затова се препоръчва по време на 
братенето или в началото на разреждането да 
се направи поне още едно подхранване с 
азотни торове, които да позволят оптимизира-
не на действието на този хранителен елемент и 
да дадат на растението количество азот, което 
да му стигне до края на цикъла. 

Рационално торене: основно и допълнително подхранване 

Потребност от хранителни вещества при зърнените култури
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СЕИТБА ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ТОРЕНЕ

През различните етапи на своето развитие посевите имат различни хранителни нужди, особено 
големи в определени моменти. Но дори и при плодородните почви, растенията не успяват да си наба-
вят необходимите им хранителните вещества и те трябва да им бъдат подадени чрез наторяване.

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

  конкретните нива на хранителни вещества в почвата;
  хранителните потребности на растението.

Практиката и резултатите от многобройните изследвания на нашите агрономи показват, че е препоръ-
чително хранителите вещества да се подават най-малко на два пъти от етапите на растежа, в зависи-
мост от наличността и достъпността им в почвата.
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СМАРТ АГРО БЪЛГАРИЯ

УСЛУГИ

Стремим се да споделяме и предаваме своите безценни 
знанията на земеделските производители, като им предос-
тавяме професионални съвети. Нашите специалисти твърдо 
вярват в разумното торене и препоръчват на фермерите 
оптималните торовете и техниките за подхранване. Главна-
та ни цел е да предлагаме решения за торене, които да са 
възможно най-ефективни, за да могат посевите да развият 
максималния си потенциал. Затова оптимизираме използ-
ването на торовете спрямо конкретните култури и намаля-
ваме техните загуби в околната среда. За постигането на 
тази наша цел осъществяваме различни дейности:

  разпространяване на информация за най-оптимал-
ния начин да се използват торовете;
  препоръчване на най-подходящото торене за всяко 
поле чрез програмата SG Pro;
   проучване и предлагане на пазара на иновативни 
технологии и продукти;
  партньорство само с доказани доставчици.

Смарт Агро България предлага на селскостопанските произ-
водители изготвяне на анализи и препоръки за торене. Като 
инструмент за тази дейност използваме програмата SG Pro, 
разработена специално от нас в тясно сътрудничество с 
проф. Стефан Горбанов – доайенът на българската агрохи-
мия. С помощта на този инструмент се прави анализ, чрез 
който се постига оптимално оползотворяване на природни-
те дадености и запасеността с хранителни елементи на 
почвата. Благодарение на програмата успяваме да предло-
жим на селскостопанските производители схеми за хранене, 
които да им позволят да получат максимални добиви от 
своите насаждения и да запазят плодородието на почвата, 
като едновременно увеличат рентабилността на нейната 
експлоатация.

Съвети за земеделски 
производители

АГРОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ

При нужда от професионална агрономическа консултация не се колебайте да се свържете с нас:

СМАРТ АГРО БЪЛГАРИЯ

Офис
1618 София, ул. “Бяло поле” 3, Бизнес център “Комфорт”, офис 13,
Телефон: +359 2 992 55 18; 
E-mail: office@smartagro-bulgaria.com

Ангел Авджиев – Продуктов мениджър “Гранулирани торове”
Мобилен телефон: +359 876 610 688; 
E-mail: Angel.Avdzhiev@smartagro-bulgaria.com
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Смарт Агро България се стреми да бъде в помощ на модер-
ните земеделски производители, които искат да развиват 
своя бизнес по устойчив начин. Именно това ни подтикна да 
създадем специален инструмент за изготвяне на препоръки 
за хранене – SG Pro. 

Създадохме този инструмент в тясно сътрудничество с проф. 
Стефан Горбанов – доайен на българската агрохимия, 
дългогодишен преподавател в Аграрен университет, 
Пловдив, доказан професионалист, който в последните 50 
години се занимава активно с проблемите на почвеното 
плодородие, храненето на растенията и торенето.   

SG Pro дава възможност да се изготвят прецизни препоръки 
за торене, които са точно съобразени с нуждите на всяка 
почва и всяка култура в България. SG Pro включва параме-
трите, участващи в системата на взаимодействие почва-во-
да-растение. Програмата използва изключително богата 
вградена база от данни за българските почви, изграждана и 
многократно проверявана в продължение на дълги години.

SG Pro извършва много точната оценка на резултатите от 
почвените и листните анализи, тъй като разполага с норми и 
скали за тълкуване според вида растение и почвено-клима-
тичните условия в конкретния район на отглеждане. 

ПРЕДИМСТВА НА SG Pro

  Осъществява диагностика на хранителните вещества 
във всеки стадий от развитието на културите;
  Определя нуждата от торене, като взема предвид 
хранителните вещества, които ограничават развитието, и ги 
подрежда по важност;
  Установява дефицитите на хранителни вещества, 
които биха могли да ограничат добива, дори когато не са 
под минималните нива.

С нашата продуктова гама от торове с отлично качество, 
произведени чрез иновативни технологии, и с помощта 
на SG Pro, ние успяваме да предложим на селскостопан-
ските производители най-подходящото хранене, съобра-
зено със специфичните условията на отглеждане и с 
конкретните култури, което води до постигането на мак-
симални добиви, спестява разходи и щади околната 
среда.

Препоръки за торене с SG Pro

СМАРТ АГРО БЪЛГАРИЯ

УСЛУГИ
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Smart Energy S21V

Smart Energy ANS 26V

Smart Energy S40 Pro

Smart Energy 46 Pro

Технология Limus® Pro

Технология Vibelsol®

Nergetic 30 Zimactiv 

Nergetic Dynamic S+

Nergetic Dynamic M+

Nergetic P24 Zimactiv

Nergetic NP 10:25 Zimactiv  

Технология Duo Pro

Технология Zimactiv

Smart Nutri Force Start 12:32

Smart Nutri Force Nitro 46:0:0
Технология FertiCoat

Polysulphate Premium

PotashpluS

PK 12:24

PK 20:20

PK Plus 29:5

PK Plus 10:30

PK Plus 16:30

Технология  Polysulphate

SulfActive 12:12:12

SulfActive 7:14:14

SulfActive 6:8:21

Sulf Active 8:12:20

SulfActive 8:20:5

Complex+ 14:10:16

Olivo+ 17:8:10

Технология Полисулфат

Технология Лигносулфонат

Технология Карболит

Технология Х-Tra Efficiency 

Corbigran 4:0:0Технология C-Vida
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Технология Limus® Pro

Технология Vibelsol®
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СЕРИЯ SMART ENERGY

ТЕХНОЛОГИЯ

серия smart energy10

Как работи Limus® Pro

Limus® Pro се свръзва с уреазните 
ензими в почвата и така блокира 
тяхното действие – те не успяват 
да преобразуват уреята в амоняк 
и много по-голяма част от нея се 
усвоява от растенията. 

В почвата има различни 
уреазни ензими и тяхното 
действие може да бъде 
блокирано чрез различни 
активни вещества. 

Limus® Pro е единственият 
урея инхибитор, който 
съдържа не само една, а 
две активни съставки. Това 
гарантира много по-висока 
ефективност на неговото 
действие.

Азотът от торовете се губи по три начина - чрез изпарение, чрез процеждане и чрез денитрификация:
  загуби на амоняк (NH3) от изпарение: от 2 до 80%
  загуби на нитрати (NO3) от процеждане: от 5 до 25%
  загуби на азотен оксид (N2O) при денитрификация: от 0.1 до 3%

Limus® Pro намалява с до 95% загубите на азот вследствие на изпарението на амоняк.

Как възникват загубите от изпарение на амоняк

Когато попадне в почвата, уреята се свързва с уреазните ензими там. Под тяхното действие уреята се 
преобразува в амоняк и се изпарява преди растенията да са успели да я усвоят. Limus® Pro блокира 
действието на уреазните ензими и така уреята остава налична за усвояване от растенията. 

АКТИВНА ЧАСТ
НА ЕНЗИМА

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

УРЕЯ

УРЕЯ
CO2

NH3

УРЕЯТА СЕ ПРЕОБРАЗУВА
ДО АМОНЯК И CO2

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

УРЕЯТА СЕ СВЪРЗВА
С УРЕАЗНИЯ ЕНЗИМ

CO2NH3

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

АМОНЯКЪТ
СЕ ИЗПАРЯВА

LIMUS®
PRO

АКТИВНА
ЧАСТ НА
ЕНЗИМА

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

УРЕЯ

УРЕЯ

УРЕЯ

LIMUS® PRO БЛОКИРА ДЕЙСТВИЕТО
НА УРЕАЗНИТЕ ЕНЗИМИ И АЗОТЪТ ОСТАВА
НАЛИЧЕН ЗА УСВОЯВАНЕ ОТ РАСТЕНИЯТА

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

LIMUS®
PRO

Limus Pro® - най-добрият урея инхибитор, който 
минимизира загубите на азот и осигурява оптимално 
хранене на растенията.

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

NBPT
СТАНДАРТЕН
ИНХИБИТОР

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

УРЕАЗЕН
ЕНЗИМ

NPPT

NBPT
LIMUS®

PRO

Limus® Pro Стандартен инхибитор
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СЕРИЯ SMART ENERGY

ТЕХНОЛОГИЯ

Как работи Vibelsol® 

DMPP – активната съставка на Vibelsol®, 
блокира действието на бактериалните 
ензими и така отлага за определен период 
от време преобразуването на амония 
вследствие на нитрификацията. Това води 
до по-малко загуби на азот от изпарение и 
процеждане.

Vibelsol® от BASF намaлява загубите на азот средно: 
  с 35% за загуби вследствие на процеждане на нитрати (NO3);
  с 50% за загуби вследствие на изпарение на азотен оксид (N2O)

Как възникват загубите на азот при нистрификация

Уреята и амониевите торове се преобразуват в нитрати под въздействието на почвените бактерии. 
Този процес се нарича нитрификация. По време на нитрификацията част от азота се губи вследствие 
на изпарение или процеждане в подпочвените води. 

И най-добрите торове могат да станат 
още по-добри с Vibelsol®
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SMART ENERGY S21V
Формулацията Smart Energy® S21V превръща един от най-популярните торове в селското стопанство – 
амониевият сулфат, в малко по-специален тор, като добавя към него инхибитор на нитрификацията, 
който значително намалява загубите на азот вследствие на процеждане на нитрати и изпарение на 
азотен оксид.

В този тор цялото количество на азота е в амониева форма, която се усвоява по-продължително време 
от растенията. Добре балансираната комбинация между азот и сяра подобрява усвояването и на двата 
хранителни елемента и гарантира правилното развитие на културите. 

Съдържащата се в тора сяра е особено необходима на зърнено-житни и маслодайни култури, тъй като 
помага за формирането на важни аминокиселини, увеличава съдържанието на сухо вещество, броя на 
класовете и маслеността.

При производството на торовете Smart Energy® S21V е използван най-добрият инхибитор на нитрифика-
цията на пазара - Vibelsol® на BASF.

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4) 

Серен триоксид (% SO3)

Vibelsol®

21,0%

21,0%

60,0%

0,6%

СЕРИЯ SMART ENERGY

ПРОДУКТИ

серия smart energy12

Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

10 - 30 кг/дка 

10 - 20 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 

20 - 40 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 

25 кг 600 кг

N (S) 21•0•0 (60)
Smart Energy® ANS 26V е гранулиран амониев нитросулфатен тор, който доставя на културите оптимал-
но количество азот и сяра. Азотът в този тор е наличен в две форми – амониева и нитратна. Нитратната 
форма се усвоява много бързо и лесно от растенията, а амониевата се усвоява по-бавно и продължител-
но. Това гарантира постоянно подхранване с азот за по-продължителен период от време във важни 
моменти от вегетацията.   

Сяра в тора е в сулфатна форма, което я прави налична за незабавно усвояване от растенията. Бързото 
и лесно усвояване на сяра e изключително важно, тъй като тя участва в множество основни процеси в 
растенията, включително в синтеза на протеини. 

Smart Energy ANS 26V е допълнително защитен с инхибитор на нитрификацията, който значително 
намалява загубите на азот и позволява да се постигнат същите или по-добри резултати с по-ниски дози 
на торене.

При производството на торовете Smart Energy® ANS 26V е използван най-добрият инхибитор на нитри-
фикацията на пазара - Vibelsol® на BASF.

Състав

Общо азот (% N)

Нитратен азот (% N-NO3)

Амониев азот (% N-NH4)          

Серен триоксид (% SO3)

Vibelsol®

26,0%

6,5%

19,5%

36,0%

0,56%

Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

10 - 30 кг/дка 

10 - 20 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 

20 - 40 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 

13каталог гранулирани торове

СЕРИЯ SMART ENERGY

ПРОДУКТИ

25 кг 600 кг

SMART ENERGY ANS 26V N (S) 26•0•0 (36)



Smart Energy® ANS 26V е гранулиран амониев нитросулфатен тор, който доставя на културите оптимал-
но количество азот и сяра. Азотът в този тор е наличен в две форми – амониева и нитратна. Нитратната 
форма се усвоява много бързо и лесно от растенията, а амониевата се усвоява по-бавно и продължител-
но. Това гарантира постоянно подхранване с азот за по-продължителен период от време във важни 
моменти от вегетацията.   

Сяра в тора е в сулфатна форма, което я прави налична за незабавно усвояване от растенията. Бързото 
и лесно усвояване на сяра e изключително важно, тъй като тя участва в множество основни процеси в 
растенията, включително в синтеза на протеини. 

Smart Energy ANS 26V е допълнително защитен с инхибитор на нитрификацията, който значително 
намалява загубите на азот и позволява да се постигнат същите или по-добри резултати с по-ниски дози 
на торене.

При производството на торовете Smart Energy® ANS 26V е използван най-добрият инхибитор на нитри-
фикацията на пазара - Vibelsol® на BASF.

Състав

Общо азот (% N)

Нитратен азот (% N-NO3)

Амониев азот (% N-NH4)          

Серен триоксид (% SO3)

Vibelsol®

26,0%

6,5%

19,5%

36,0%

0,56%

Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

10 - 30 кг/дка 

10 - 20 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 

20 - 40 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 

13каталог гранулирани торове

СЕРИЯ SMART ENERGY

ПРОДУКТИ

25 кг 600 кг

SMART ENERGY ANS 26V N (S) 26•0•0 (36)



Smart Energy® S40 Pro е азотен тор със забавено освобождаване, който е значително по-ефективен в 
сравнение с обикновените урея-торове. 

При производството на Smart Energy® S40 Pro се използва най-добрият инхибитор на уреаза на пазара - 
Limus® Pro на BASF.  Limus® Pro комбинира две активни съставки и успешно намалява загубите азот от 
изпарение на амоняк по време на процеса уреаза. Това повишава ефективността на усвояване на азот-
ния тор и води до постигане по-добри резултати с по-малки количества продукт.

Smart Energy® S40 Pro съдържа сяра, която е много важна както за зърненожитните, така и за маслодай-
ните култури. Тя участва в процесите на изграждането на протеините, от които пряко зависи качеството 
и количеството на крайните добиви. При маслодайните култури повишава количеството и подобрява 
качеството на маслото. 

Със Smart Energy® S40 Pro намалявате разходите си за торене, като запазвате или увеличавате вашите 
добиви.

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4)          

Амиден азот (% N-NH2)            

Серен триоксид (% SO3)

Limus® Pro

40,0%

5,5%

34,5%

15,0%

0,22%

СЕРИЯ SMART ENERGY

ПРОДУКТИ
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Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 - 25 кг/дка 

20 - 22 кг/дка 

10 - 15 кг/дка 

25 - 30 кг/дка 

20 - 30 кг/дка 

25 - 30 кг/дка 

25 кг 600 кг

SMART ENERGY S40 PRO N (S) 40•0•0 (15)
Smart Energy® S46 Pro е висококонцентриран азотен тор, третиран с Limus® Pro на BASF - най-добрият 
инхибитор на уреаза на пазара. 

Благодарение на Limus® Pro загубите на азот вследствие на изпарение значително намаляват и азотът 
остава на разположение на растенията по време на критичните етапи от техния растеж. Това води до 
тяхното правилно и навременно развитие и гарантира отлични добиви с високо качество.

Smart Energy® S46 Pro предлага по-голяма гъвкавост на приложение, тъй като е по-малко зависим от 
температурата и влагата на почвата по време на торенето.

Състав

Общо азот (% N)

Амиден азот (% N-NH2)

Limus® Pro

46,0%

46,0%

0,22%

Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 - 25 кг/дка 

15 - 20 кг/дка 

10 - 15 кг/дка 

25 - 30 кг/дка 

22 - 30 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 

15каталог гранулирани торове

СЕРИЯ SMART ENERGY

ПРОДУКТИ

25 кг 600 кг

SMART ENERGY 46 PRO N 46•0•0



Smart Energy® S46 Pro е висококонцентриран азотен тор, третиран с Limus® Pro на BASF - най-добрият 
инхибитор на уреаза на пазара. 

Благодарение на Limus® Pro загубите на азот вследствие на изпарение значително намаляват и азотът 
остава на разположение на растенията по време на критичните етапи от техния растеж. Това води до 
тяхното правилно и навременно развитие и гарантира отлични добиви с високо качество.

Smart Energy® S46 Pro предлага по-голяма гъвкавост на приложение, тъй като е по-малко зависим от 
температурата и влагата на почвата по време на торенето.

Състав

Общо азот (% N)

Амиден азот (% N-NH2)

Limus® Pro

46,0%

46,0%

0,22%

Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 - 25 кг/дка 

15 - 20 кг/дка 

10 - 15 кг/дка 

25 - 30 кг/дка 

22 - 30 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 

15каталог гранулирани торове
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ПРОДУКТИ

25 кг 600 кг

SMART ENERGY 46 PRO N 46•0•0
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Технология Duo Pro

Технология Zimactiv
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Nergetic P24 Zimactiv

Nergetic NP 10:25 Zimactiv  
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СЕРИЯ NERGETIC

ТЕХНОЛОГИИ

серия nergetic18

Nergetic е ексклузивна серия торове произведена с технологиите Duo Pro и Zimactiv, които пред-
пазват тора от загуби на хранителни елементи, като допълнително стимулират ензимната 
активност в почвата.

Технология Duo Pro

Технология Duo Pro е иновативна технология, чрез която гранулите на тора се покриват с комбинация 
от биоразградим полимер и инхибитор на нитрификацията. По този начин хранителните вещества са 
много по-защитени от загуби вследствие на процеждане и изпарение и те остават налични в почвата 
за усвояване от растенията. Покритието на гранулите лесно абсорбира почвената влага и се превръща 
в гел, който обгръща хранителните вещества и ги задържа вътре в гранулата. Постепенно те премина-
ват през защитната мембрана и се усвояват от растението в много по-голяма степен и с много по-мал-
ки загуби. 

Технология Zimactiv

Технологията Zimactiv активира ензимната активност, свързана с усвояването на азот от растенията и 
индиректно увеличава ензимната активност на почвените фосфати, като по този начин стимулира 
по-голямото използване на органичен фосфор. По-високата ефективност на азотния метаболизъм в 
културите насърчава по-добрата и по-бърза минерализация на органичните вещества от стърнищата 
и растителните остатъци, като активира хранителния цикъл. Технологията Zimactiv повишава устойчи-
востта при суша и влияе положително на цъфтежа и формирането на плодовете.

Загубите на хранителни вещества вследствие на процеждане при конвенционалните торове са значи-
телни. Торовете Nergetic с технологиите Duo Pro и Zimactiv предпазват тора от загуби на хранителни 
елементи, като допълнително стимулират ензимната активност в почвата и растенията се хранят 
по-ефективно.

Торене в
дълбочина

Торене в
дълбочина

Загуби от
процеждане Защита от процеждане

ОБИКНОВЕН ТОР NERGETIC

ПО-МАЛКИ ЗАГУБИ, ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

NERGETIC 30 ZIMACTIV N (S) 30•0•0 (21)
Nergetic 30 Zimactiv е азотен тор, който благодарение на технологиите Duo Pro и Zimactiv регулира 
превръщането на амидния азот в амониев, като намалява загубите от изпарение с повече от 50%  в срав-
нение с обикновената урея. Удълженото освобождаване на хранителни вещества, в резултат от действи-
ето на технологията Duo Pro, и благоприятния ефект от прилагането на азот и сяра превръщат Nergetic 
30 Zimactiv в най-подходящия азотен тор за подхранващо торене.

Уникалната формулация на Nergetic 30 Zimactiv, която комбинира два вида азот и напълно водоразтво-
рима сяра и микроелементи, гарантира пълно и ефективно азотно подхранване на всички култури.

Високото съдържание на сяра има благоприятен ефект върху почвата и растенията, като подобрява 
азотно-серния баланс и усвояването на двете хранителни вещества от растенията. Сярата подобрява 
приема на азот, забавя нитрификацията и стимулира усвояването на фосфор, калий и микроелементи 
от растението. Подхранването с Nergetic 30 Zimactiv  благоприятства разлагането на растителните оста-
тъци в почвата и ускорява превръщането им в хранителни вещества.

Състав   

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4)          

Амиден азот (% N-NH2)

Серен триоксид (% SO3)

Желязо (% Fe)  

Манган (% Mn)

Молибден (% Mо)

Цинк (% Zn)

Препоръчителни дози

30,0%

8,0%

22,0%

21,0%

0,1%

0,1%

0,001%

0,1%

Молибден

Mo
ЦинкЖелязоМанган

Mn

25 кг 600 кг

19каталог гранулирани торове

СЕРИЯ NERGETIC

ПРОДУКТИ

Зимни житни култури 20-35 кг/дка

Рапица 25-35 кг/дка

Царевица  30-60 кг/дка

Слънчоглед  10-20 кг/дка

Ориз 15-25 кг/дка

Зеленчуци 12-35 кг/дка

Картофи  15-25 кг/дка

Овощни насаждения  10-25 кг/дка

Лозя 10-15 кг/дка



NERGETIC 30 ZIMACTIV N (S) 30•0•0 (21)
Nergetic 30 Zimactiv е азотен тор, който благодарение на технологиите Duo Pro и Zimactiv регулира 
превръщането на амидния азот в амониев, като намалява загубите от изпарение с повече от 50%  в срав-
нение с обикновената урея. Удълженото освобождаване на хранителни вещества, в резултат от действи-
ето на технологията Duo Pro, и благоприятния ефект от прилагането на азот и сяра превръщат Nergetic 
30 Zimactiv в най-подходящия азотен тор за подхранващо торене.

Уникалната формулация на Nergetic 30 Zimactiv, която комбинира два вида азот и напълно водоразтво-
рима сяра и микроелементи, гарантира пълно и ефективно азотно подхранване на всички култури.

Високото съдържание на сяра има благоприятен ефект върху почвата и растенията, като подобрява 
азотно-серния баланс и усвояването на двете хранителни вещества от растенията. Сярата подобрява 
приема на азот, забавя нитрификацията и стимулира усвояването на фосфор, калий и микроелементи 
от растението. Подхранването с Nergetic 30 Zimactiv  благоприятства разлагането на растителните оста-
тъци в почвата и ускорява превръщането им в хранителни вещества.

Състав   

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4)          

Амиден азот (% N-NH2)

Серен триоксид (% SO3)

Желязо (% Fe)  

Манган (% Mn)

Молибден (% Mо)

Цинк (% Zn)

Препоръчителни дози

30,0%

8,0%

22,0%

21,0%

0,1%

0,1%

0,001%

0,1%

Молибден

Mo
ЦинкЖелязоМанган

Mn

25 кг 600 кг

19каталог гранулирани торове
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Зимни житни култури 20-35 кг/дка

Рапица 25-35 кг/дка

Царевица  30-60 кг/дка

Слънчоглед  10-20 кг/дка

Ориз 15-25 кг/дка

Зеленчуци 12-35 кг/дка

Картофи  15-25 кг/дка

Овощни насаждения  10-25 кг/дка

Лозя 10-15 кг/дка
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NERGETIC P24 ZIMACTIV    P (Ca-S) 0•24•0 (20-19)
Nergetic P24 Zimactiv е гранулиран фосфорен тор, обогатен със сяра, калций и микроелементи, защитен 
с технологиите  Duo Pro и Zimactiv. Благодарение на отлично подбраната комбинация и гарантирано 
високата разтворимост в неутрален амониев цитрат и вода, Nergetic P24 Zimactiv има незабавно 
действие и при най-неблагоприятните почвено-климатични условия - като блокиране на фосфора и 
ниски температури.

Фосфорът в Nergetic P24 Zimactiv е защитен от процеждане и ретроградация благодарение на техноло-
гията Duo Pro. Регулиращият полимер забавя разграждането и предпазва всички хранителни вещества 
на тора, като позволява едновременното им усвояване от културите.

Технологията Duo Pro намалява засоляването на почвата след разтваряне на торовите гранули. Това 
увеличава степента на покълване на семената и вегетативното развитие на посевите.

Състав

 

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2O5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% CaO) 

Манган (% Mn)

Молибден (% Mо)

Цинк (% Zn)

Желязо (% Fe) 

24,0%

23,0%

19,0%

9,5%

20,0%

0,1%

0,001%

0,1%

0,1%

Молибден

Mo
ЦинкЖелязоМанган

Mn

СЕРИЯ NERGETIC

ПРОДУКТИ

25 кг 600 кг

  Препоръчителни дози

Зимни житни култури 20-30 кг/дка

Рапица 20-30 кг/дка

Царевица  15-30 кг/дка

Слънчоглед 10-15 кг/дка

Овощни насаждения  30-50 кг/дка

Лозя  30-50 кг/дка

Пасища                           15-70 кг/дка



серия nergetic20

NERGETIC P24 ZIMACTIV    P (Ca-S) 0•24•0 (20-19)
Nergetic P24 Zimactiv е гранулиран фосфорен тор, обогатен със сяра, калций и микроелементи, защитен 
с технологиите  Duo Pro и Zimactiv. Благодарение на отлично подбраната комбинация и гарантирано 
високата разтворимост в неутрален амониев цитрат и вода, Nergetic P24 Zimactiv има незабавно 
действие и при най-неблагоприятните почвено-климатични условия - като блокиране на фосфора и 
ниски температури.

Фосфорът в Nergetic P24 Zimactiv е защитен от процеждане и ретроградация благодарение на техноло-
гията Duo Pro. Регулиращият полимер забавя разграждането и предпазва всички хранителни вещества 
на тора, като позволява едновременното им усвояване от културите.

Технологията Duo Pro намалява засоляването на почвата след разтваряне на торовите гранули. Това 
увеличава степента на покълване на семената и вегетативното развитие на посевите.

Състав

 

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2O5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% CaO) 

Манган (% Mn)

Молибден (% Mо)

Цинк (% Zn)

Желязо (% Fe) 

24,0%

23,0%

19,0%

9,5%

20,0%

0,1%

0,001%

0,1%

0,1%

Молибден

Mo
ЦинкЖелязоМанган

Mn

СЕРИЯ NERGETIC

ПРОДУКТИ

25 кг 600 кг

  Препоръчителни дози

Зимни житни култури 20-30 кг/дка

Рапица 20-30 кг/дка

Царевица  15-30 кг/дка

Слънчоглед 10-15 кг/дка

Овощни насаждения  30-50 кг/дка

Лозя  30-50 кг/дка

Пасища                           15-70 кг/дка

NERGETIC NP 10:25 ZIMACTIV    NP (S) 10•25•0 (13)

21каталог гранулирани торове

25 кг 600 кг

Nergetic NP 10:25 ZIMACTIV е добре балансирана NP-формулация, обогатена със сяра и микроелементи. 
Торът съдържа азот в две форми – нитратен, който се усвоява бързо от растенията, и амониев - защитен 
с инхибитор на нитрификацията DCD.

Nergetic NP 10:25 ZIMACTIV се прилага предсеитбено или присеитбено, за да подсигури на земеделските 
култури всички необходими хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие.

Технологията Duo Pro успешно защитава хранителните вещества в гранулата от загуби и те се усвоят 
значително по-ефективно, което подпомага по-бързото формиране и развитие на силна коренова 
система и гарантира отличното последващо развитие на растенията. При контакт с вода регулиращият 
полимер на технологията Duo Pro образува гел, в който се задържат хранителните вещества от тора. 
Така те остават близо до кореновата система - защитени от загуби и налични за усвояване от растенията 
в рамките на продължителен период.

Фосфорът в тора е високоразтворим и се усвоява лесно от растенията във всякакъв тип почви. Сярата 
допълва формулацията, за да гарантира по-доброто усвояване на азота и на микроелементите. 

Състав

Общо азот (% N)

Нитратен азот (% N-NO3) 

Амониев азот (% N-NH4)

Инхибитор (DCD) спрямо амониевия азот (%)

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2O5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Серен триоксид (% SO3)

Бор (% В)

Желязо (% Fe)

Манган (% Mn)

Молибден (% Mо)

Цинк (% Zn)

10,0%

2,5%

7,5%

0,15%

25,0%

22,5%

13,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,001%

0,2%

  Препоръчителни дози

Пшеница 20 - 30 кг/дка

Ечемик 20 - 25 кг/дка

Слънчоглед 15 - 25 кг/дка

Царевица 20 - 30 кг/дка

Рапица 20 - 25 кг/дка

Ориз 20 - 30 кг/дка

Молибден

Mo
ЦинкЖелязоМанган

Mn
Бор

Инхибитор DCD

СЕРИЯ NERGETIC

ПРОДУКТИ
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Технология FertiCoat

Smart Nutri Force Start 12:32

Smart Nutri Force Nitro 46:0:0

24

26

27



серия smart nutri force24

СЕРИЯ SMART NUTRI FORCE

ТЕХНОЛОГИЯ

FertiCoat е уникален покриващ полимер с 4 механизма на действие. Съдържа хумати, фулвати, 
биостимуланти и растежни регулатори, извлечени от водорасли.

FERTICOAT FERTI COAT

FERTICOAT ПРЕДОТВРАТЯВА ОТТИЧАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Благодарение на по-високия си заряд (CEC или AEC), FertiCoat успява да задържи хранителните вещества 
в горния почвен слой в началото на вегетацията, дори и в песъкливи почви.

ХИМИЧЕН
МЕХАНИЗЪМ

· Предотвратява 
блокирането на 
фосфора и подобря-
ва усвояването му.

· Намалява загубите 
на азот от изпарение.

ФИЗИЧЕН
МЕХАНИЗЪМ

· Помага за задържа-
не на тора в горния 
почвен слой и така 
намалява загубите от 
оттичане.

· Задържа влагата и 
намалява сбиването 
на почвата. 

· Намалява разпра-
шаването на тора.

ПОДХРАНВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА 
РАСТЕНИЯТА

· Доставя на расте-
нията органични 
вещества.

· Стимулира растежа 
на корените. 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОЧВЕНАТА
БИОМАСА

· Подхранва почве-
ните микроорганиз-
мите и така подобря-
ва храненето на 
растенията.

БЕЗ FERTICOAT С FERTICOAT



25каталог гранулирани торове

СЕРИЯ  SMART NUTRI FORCE

ТЕХНОЛОГИЯ

Фосфорните частици имат отрицателен заряд. Веднъж попаднали в почвата, те бързо се прикрепят към 
положително заредените алуминий, желязо и калций и блокират тяхното действие – тези елементи, 
заедно с фосфора, стават недостъпни за растенията. Този процес значително намалява ефективността 
от употребата на фосфор-съдържащи торове. 

Технологията FertiCoat предотвратява блокирането на фосфора в почвата. Зарядът на веществата, 
които технологията съдържа, е по-силно отрицателен от този на фосфора и те привличат положително 
заредените частици. Така фосфорът остава на разположение на растението. 

FertiCoat защитава фосфора от блокиране 

FERTICOAT

Когато попадне в почвата, 
фосфорът бързо се прикрепя 
към положително заредените 
елементи в нея и се блокира.
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Специалната технология 
FertiCoat предотвратява блоки-
рането на фосфора и той 
остава достъпен за усвояване 
от растенията.
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серия smart nutri force26

СЕРИЯ SMART NUTRI FORCE

ПРОДУКТИ

SMART NUTRI FORCE START 12:32

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4)

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2O5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Серен триоксид (% SO3)

Калциев оксид (CaO)

Магнезий (% Mg)

Цинк (% Zn)

12,0%

12,0%

32,0%

30,4%

12,0%

4,0%

1,5%

0,2%

Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 - 30 кг/дка

20 - 25 кг/дка

15 - 25 кг/дка

20 - 30 кг/дка

20 - 25 кг/дка

20 - 30 кг/дка

25 кг 600 кг

Smart Nutri Force Start 12:32 е отличен стартиращ тор с технология FertiCoat. 

FertiCoat е иновативна технология, която не позволява на фосфора да се прикрепя към положително 
заредените частици в почвата и така той остава на разположение за усвояване от растенията. FertiCoat
защитава фосфора както в кисели, така и в алкални почви.

Smart Nutri Force Start 12:32 доставя на растенията всички макро и микрохранителни елементи, които са 
необходими в началните фази на тяхното развитие. Отлично балансираната формулация подсигурява 
по-бързото поникване и гарантира формирането на силна и здрава коренова система, която е основа за 
израстването на силни и здрави растения впоследствие. 

Фосфорът в Smart Nutri Force Start 12:32 е високоразтворим и се усвоява лесно от културите във всякакъв 
тип почви.

Цинк

NP (Ca-Mg-S) 12•32•0 (4-1,5-12)

FERTI COAT



серия smart nutri force26

СЕРИЯ SMART NUTRI FORCE

ПРОДУКТИ

SMART NUTRI FORCE START 12:32

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4)

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2O5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Серен триоксид (% SO3)

Калциев оксид (CaO)

Магнезий (% Mg)

Цинк (% Zn)

12,0%

12,0%

32,0%

30,4%

12,0%

4,0%

1,5%

0,2%

Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 - 30 кг/дка

20 - 25 кг/дка

15 - 25 кг/дка

20 - 30 кг/дка

20 - 25 кг/дка

20 - 30 кг/дка

25 кг 600 кг

Smart Nutri Force Start 12:32 е отличен стартиращ тор с технология FertiCoat. 

FertiCoat е иновативна технология, която не позволява на фосфора да се прикрепя към положително 
заредените частици в почвата и така той остава на разположение за усвояване от растенията. FertiCoat
защитава фосфора както в кисели, така и в алкални почви.

Smart Nutri Force Start 12:32 доставя на растенията всички макро и микрохранителни елементи, които са 
необходими в началните фази на тяхното развитие. Отлично балансираната формулация подсигурява 
по-бързото поникване и гарантира формирането на силна и здрава коренова система, която е основа за 
израстването на силни и здрави растения впоследствие. 

Фосфорът в Smart Nutri Force Start 12:32 е високоразтворим и се усвоява лесно от културите във всякакъв 
тип почви.

Цинк

NP (Ca-Mg-S) 12•32•0 (4-1,5-12)

FERTI COAT

SMART NUTRI FORCE NITRO 46:0:0 

27каталог гранулирани торове

СЕРИЯ  SMART NUTRI FORCE

ПРОДУКТИ

25 кг 600 кг

Smart Nutri Force Nitro 46 е висококонцентриран азотен тор с технология FertiCoat. 

FertiCoat е иновативен полимер, който защитава азота от загуби вследствие на изпарение.

Благодарение на FertiCoat хранителните вещества в тора се задържат по-дълго в горния почвен слой, 
където те могат да бъдат усвоявани от растението. Технологията съдържа още хумати, биостимулатори 
и естествени растежни регулатори, които помагат за по-доброто развитие на кореновата система и на 
растението като цяло.

Smart Nutri Force Nitro 46 се усвоява по-ефективно в сравнение със стандартната урея и помага за подо-
бряване на качеството и количество на крайните добиви. 

Цинк

N

FERTI COAT

Състав

Общо азот (% N)

Амиден азот (% N-NH2)

FertiCoat

46,2%

46,2%

0,5%

Препоръчителни дози

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 - 25 кг/дка 

15 - 20 кг/дка 

10 - 15 кг/дка 

25 - 30 кг/дка 

22 - 30 кг/дка 

20 - 25 кг/дка 



Технология  Polysulphate

Polysulphate Premium

PotashpluS

PK Plus 12:24

PK Plus 20:20

PK Plus 29:5

PK Plus 10:30

PK Plus 16:30

30

31

32

33

34

35

36

37

Се
ри

я 
 FE

RT
IL

IZ
ER

  P
LU

S



Технология  Polysulphate

Polysulphate Premium

PotashpluS

PK Plus 12:24

PK Plus 20:20

PK Plus 29:5

PK Plus 10:30

PK Plus 16:30
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СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ТЕХНОЛОГИЯ

30 серия fertilizer plus

Polysuphate е суровина с естествен произход, която съдържа 
уникална комбинация от 4 важни хранителни елемента. 
Хранителните елементи в Polysulphate са отлично разтворими и се 
усвояват бързо и лесно от растенията.

Агрономически ползи

  Хранителните елементи са лесно разтворими и се усвояват бързo от растенията;

  Сярата е в гранулирана форма – това позволява гъвкавост при нейното приложение и 
  адаптиране към конкретните нужди на културата и полето;

  Висококонцентрирана суровина с отлична разпръскваемост;

  Отличен източник на калий, магнезий и калций – „бонус“ към сярата;

  С ниско съдържание на хлориди;

  Щади околната среда - без тежки обработки и отпадъчни продукти от производството.

Polysulphate съдържа напълно разтворим калций

Ca2+ е част от кристалната решетка на Polysulphate и изгражда връзки с кислородните, а не със 
сулфатните йони. Когато се разтворят кристалите, Ca2+ се освобождава и става наличен за усвояване от 
растението.

Ca2+ от Polysulphate, който е свързан по този начин в кристалната решетка, е напълно разтворим. 
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СЯРА

48% SO3

(19.2% S)

КАЛИЙ

14% К2О
(11.6% К)

МАГНЕЗИЙ

6% MgO
(3.6% Mg)

КАЛЦИЙ

17% CaO
(12.2% Ca)
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СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ПРОДУКТИ

каталог гранулирани торове

25 кг
600 кг

1200 кг

Polysulphate Premium
Polysulphate Premium е тор 4-в-1, който съдържа четири хранителни елемента, ключови за правилното 
развитие на растенията – сяра, калий, магнезий и калций. 

Polysulphate Premium е с изцяло естествен произход. Гранулите на тора са здрави, с правилна сферич-
на форма, и се разпръскват равномерно върху големи площи. Торът лесно се смесва с други гранули-
рани формулации.

Polysulphate Premium е подходящ за всички култури, но най-вече за зърнено-житни култури, рапица, 
кръстоцветни зеленчуци, бобови растения и фуражни култури.

Polysulphate Premium е подходящ за култури, които са чувствителни към хлориди.

Хранителните елементи в тора са напълно водоразтворими и се усвояват бързо и лесно от растенията.

Polysulphate Premium може да се използва както за директно приложение, така и за смесване с други 
торове.

Състав

   

Водоразтворим калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Сяра (% S)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

13,0%

5,6%

18,2%

45,6%

16,4%

Препоръчителни дози

Пшеница 20 - 30 кг/дка

Царевица 20 - 30 кг/дка

Рапица 20 - 30 кг/дка

Слънчоглед 20 - 30 кг/дка

Люцерна 20 - 30 кг/дка

Грах 20 - 30 кг/дка

Фуражни култури 20 - 30 кг/дка

K (Ca-Mg-S) 0•0•13 (16,4-5,6-18,2)



СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ПРОДУКТИ

32 серия fertilizer plus

25 кг
600 кг

1200 кг

PotashpluS

Състав

   

Водоразтворим калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Сяра (% S)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

37,0%

2,8%

9,2%

23,0%

8,0%

PotashpluS е бленд от Polysulphate и калиев хлорид в съотношение 50:50. С приложението на един 
единствен продукт, осигурявате на растенията 4 жизненоважни хранителни елемента - калий, сяра, 
магнезий и калций. С PotashpluS не е необходимо да избирате между използването на калий в хлорид-
на или сулфатна форма.

Предимства на PotashpluS:

  Първокачествен гранулиран калиев тор, който комбинира специална формулация - калий 
(MOP – KCl) и Polysulphate;
  Не е необходимо да избирате между калиев хлорид и калиев сулфат – 20% от калия в тора е в 
сулфатна форма, което намалява с 50% количеството хлорид (в сравнение с чист MOP).
  Комплексен тор, който осигурява с едно и също приложение жизненоважния калий, сяра 
(важна за синтеза на протеини и за високо маслено съдържание), магнезий (за по-добра фотосинтеза) 
и калций (за здрави и силни растения).

Препоръчителни дози

Пшеница 20 - 30 кг/дка

Царевица 20 - 30 кг/дка

Рапица 20 - 30 кг/дка

Слънчоглед 20 - 30 кг/дка

Люцерна 20 - 30 кг/дка

Грах 20 - 30 кг/дка

Фуражни култури 20 - 30 кг/дка

K (Ca-Mg-S) 0•0•37 (8-2,8-9,2)



33

СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ПРОДУКТИ

каталог гранулирани торове

25 кг
600 кг

1200 кг

PKpluS
Серията торове PKpluS съдържа балансирани формулации, които комбинират в една и съща гранула 
фосфор (P) и калий (К) с богата гама от вторични елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са). 

През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от азот, но имат голяма нужда от 
фосфор и калий, които активират първоначалния им растеж, стимулират развитието на корените и 
гарантират оптималното последващо развитие. 

Приложен предсеитбено, PKpluS осигурява балансиран запас от основни хранителни елементи през 
целия цикъл на растеж на културата.

Формулацията PKpluS 0-12-24 е специално разработена за приложeние в почви с ниско съдържание на 
калий.

Състав

   

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим  калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Сяра (% S)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

12,0%

11,2%

24,0%

2,0%

7,0%

17,5%

14,0%

Препоръчителни дози

Зимна пшеница 25 - 40 кг/дка

Царевица 30 - 40 кг/дка

Рапица 20 - 30 кг/дка

Ориз 20 - 30 кг/дка

Грах/фасул 15 - 25 кг/дка

Соя 15 - 25 кг/дка

Памук 25 - 35 кг/дка

Зеленчуци 30 - 40 кг/дка

РK (Ca-Mg-S) 0•12•24 (14-2-7)



СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ПРОДУКТИ

34 серия fertilizer plus

25 кг
600 кг

1200 кг

PKpluS
Серията торове PKpluS съдържа балансирани формулации, които комбинират в една и съща гранула 
фосфор (P) и калий (К) с богата гама от вторични елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са). 

През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от азот, но имат голяма нужда от 
фосфор и калий, които активират първоначалния им растеж, стимулират развитието на корените и 
гарантират оптималното последващо развитие. 

Приложен предсеитбено, PKpluS осигурява балансиран запас от основни хранителни елементи през 
целия цикъл на растеж на културата.

Формулацията PKpluS 0-20-20 е специално разработена за приложeние в почви с ниско съдържание на 
фосфор и калий.

Състав

   

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим  калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Сяра (% S)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

20,0%

19,2%

20,0%

2,0%

6,0%

15,0%

15,0%

Препоръчителни дози

Зимна пшеница 25 - 40 кг/дка

Царевица 30 - 40 кг/дка

Рапица 20 - 30 кг/дка

Ориз 20 - 30 кг/дка

Грах/фасул 15 - 25 кг/дка

Соя 15 - 25 кг/дка

Памук 25 - 35 кг/дка

Зеленчуци 30 - 40 кг/дка

РK (Ca-Mg-S) 0•20•20 (15-2-6)



35

СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ПРОДУКТИ

каталог гранулирани торове

25 кг
600 кг

1200 кг

PKpluS
Серията торове PKpluS съдържа балансирани формулации, които комбинират в една и съща гранула 
фосфор (P) и калий (К) с богата гама от вторични елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са). 

През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от азот, но имат голяма нужда от 
фосфор и калий, които активират първоначалния им растеж, стимулират развитието на корените и 
гарантират оптималното последващо развитие. 

Приложен предсеитбено, PKpluS осигурява балансиран запас от основни хранителни елементи през 
целия цикъл на растеж на културата.

Формулацията PKpluS 0-29-5 е специално разработена за приложeние в почви с ниско съдържание на 
фосфор.

Състав

   

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим  калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Сяра (% S)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

29,0%

27,6%

5,0%

2,0%

7,0%

17,5%

21,0%

Препоръчителни дози

Зимна пшеница 25 - 40 кг/дка

Царевица 30 - 40 кг/дка

Рапица 20 - 30 кг/дка

Ориз 20 - 30 кг/дка

Грах/фасул 15 - 25 кг/дка

Соя 15 - 25 кг/дка

Памук 25 - 35 кг/дка

Зеленчуци 30 - 40 кг/дка

РK (Ca-Mg-S) 0•29•5 (21-2-7)



СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ПРОДУКТИ

36 серия fertilizer plus

25 кг
600 кг

1200 кг

PKpluS
Серията торове PKpluS съдържа разнообразни PK-формулации, допълнени с ключово важни вторични 
хранителни елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са).

През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от азот, но имат голяма нужда от 
фосфор и калий, които активират първоначалния им растеж, стимулират развитието на корените и 
гарантират оптималното последващо развитие.

Приложени предсеитбено, торовете от серията PKpluS осигуряват отличен запас от основни хранител-
ни елементи през целия цикъл на растеж на културата. Уникалната технология Polysuphate доставя 
хранителните елементи, които се отделят постепенно във времето и намалява риска от тяхното отти-
чане.

Формулацията PKpluS 0-16-30 предлага универсално съотношение на фосфор към калий - 1:2. Тази 
формулация е с много високо съдържание на калий, което я прави изключително подходяща за култу-
ри, които се нуждаят от по-големи количества от този елемент (например слънчоглед).

Състав

   

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим  калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Сяра (% S)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

16,0%

14,3%

30,9%

1,9%

3,7%

9,2%

11,7%

Препоръчителни дози

Зимна пшеница 25 - 40 кг/дка

Царевица 30 - 40 кг/дка

Рапица 20 - 30 кг/дка

Ориз 20 - 30 кг/дка

Грах/фасул 15 - 25 кг/дка

Соя 15 - 25 кг/дка

Памук 25 - 35 кг/дка

Зеленчуци 30 - 40 кг/дка

PK (Ca-Mg-S) 0•16•30 (11-2-4)



СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ПРОДУКТИ

36 серия fertilizer plus

25 кг
600 кг

1200 кг

PKpluS
Серията торове PKpluS съдържа разнообразни PK-формулации, допълнени с ключово важни вторични 
хранителни елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са).

През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от азот, но имат голяма нужда от 
фосфор и калий, които активират първоначалния им растеж, стимулират развитието на корените и 
гарантират оптималното последващо развитие.

Приложени предсеитбено, торовете от серията PKpluS осигуряват отличен запас от основни хранител-
ни елементи през целия цикъл на растеж на културата. Уникалната технология Polysuphate доставя 
хранителните елементи, които се отделят постепенно във времето и намалява риска от тяхното отти-
чане.

Формулацията PKpluS 0-16-30 предлага универсално съотношение на фосфор към калий - 1:2. Тази 
формулация е с много високо съдържание на калий, което я прави изключително подходяща за култу-
ри, които се нуждаят от по-големи количества от този елемент (например слънчоглед).

Състав

   

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим  калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Сяра (% S)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

16,0%

14,3%

30,9%

1,9%

3,7%

9,2%

11,7%

Препоръчителни дози

Зимна пшеница 25 - 40 кг/дка

Царевица 30 - 40 кг/дка

Рапица 20 - 30 кг/дка

Ориз 20 - 30 кг/дка

Грах/фасул 15 - 25 кг/дка

Соя 15 - 25 кг/дка

Памук 25 - 35 кг/дка

Зеленчуци 30 - 40 кг/дка

PK (Ca-Mg-S) 0•16•30 (11-2-4)

37

СЕРИЯ FERTILIZER PLUS

ПРОДУКТИ

каталог гранулирани торове

25 кг
600 кг

1200 кг

PKpluS
Серията торове PKpluS съдържа разнообразни PK-формулации, допълнени с ключово важни вторични 
хранителни елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са).

През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от азот, но имат голяма нужда от 
фосфор и калий, които активират първоначалния им растеж, стимулират развитието на корените и 
гарантират оптималното последващо развитие.

Приложени предсеитбено, торовете от серията PKpluS осигуряват отличен запас от основни хранител-
ни елементи през целия цикъл на растеж на културата. Уникалната технология Polysuphate доставя 
хранителните елементи, които се отделят постепенно във времето и намалява риска от тяхното отти-
чане.

Формулацията PKpluS 0-10-30 предлага универсално съотношение на фосфор към калий - 1:3. Тази 
формулация е с много високо съдържание на калий, което я прави изключително подходяща за култу-
ри, които се нуждаят от по-големи количества от този елемент (например слънчоглед).

Състав

   

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим  калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Сяра (% S)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

10,0%

10,0%

30,0%

6,0%

5,0%

12,5%

10,0%

Препоръчителни дози

Зимна пшеница 25 - 40 кг/дка

Царевица 30 - 40 кг/дка

Рапица 20 - 30 кг/дка

Ориз 20 - 30 кг/дка

Грах/фасул 15 - 25 кг/дка

Соя 15 - 25 кг/дка

Памук 25 - 35 кг/дка

Зеленчуци 30 - 40 кг/дка

PK (Ca-Mg-S) 0•10•30 (10-6-5)
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Технология Полисулфат

Технология Лигносулфонат

Технология Карболит

Технология Х-Tra Efficiency 

SulfActive 12:12:12

SulfActive 7:14:14

SulfActive 6:8:21

Sulf Active 8:12:20

SulfActive 8:20:5

Complex+ 14:10:16

Olivo+ 17:8:10
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40 серия plus edition

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

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

Полисулфат

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

Лигносулфонат

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

Карболит

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

Ектра ефективност (X-Tra Efficiency)

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

СЕРИЯ PLUS EDITION

ТЕХНОЛОГИИ



40 серия plus edition

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

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

Полисулфат

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

Лигносулфонат

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

Карболит

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

Ектра ефективност (X-Tra Efficiency)

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

СЕРИЯ PLUS EDITION

ТЕХНОЛОГИИ
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СЕРИЯ PLUS EDITION

ПРОДУКТИ

каталог гранулирани торове

25 кг 600 кг

NPK (Ca-Mg-S) SulfActive с полисулфат 7•14•14 (6-2-25)
SulfActive 7-14-14 (6-2-25) e иновативен комплексeн тор, обогатен с полисулфат. Съставът му включва 
три високо разтворими сулфата – магнезиев, калиев и калциев. Това гарантира по-пълно и ефективно 
подхранване, дори и на най-капризните култури. Този тор подобрява добивите в сравнение със стан-
дартните формулации, като предлага на селскостопанския производител отличен баланс между висо-
кокачествени суровини и иновативни технологии.

Благодарение на съдържанието на полисулфат, SulfActive 7-14-14 (6-2-25) предоставя на растението 
всички хранителни елементи, необходими за правилното му развитие - едновременно. По този начин 
се постига много по-балансирано и ефективно хранене, отколкото при подаването на елементи с 
различна степен на разтваряне.

SulfActive 7-14-14 (6-2-25) е отлично балансиран продукт, който съчетава в една гранула шест основни 
хранителни вещества и задоволява комплексните хранителни нужди на вашите култури.

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4) 

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

Общо магнезиев оксид (% MgO)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Общо серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

7,0%

7,0%

14,0%

12,0%

14,0%

6,0%

2,0%

1,5%

25,0%

22,5%

Полисулфат

Препоръчителни дози

Зърнено-житни култури 30 - 50 кг/дка

Царевица  80 - 120 кг/дка

Люцерна 50 - 100 кг/дка

Рапица 30 - 80 кг/дка

Картофи 80 - 120 кг/дка

Пасища 30 - 50 кг/дка

Градински култури 60 - 90 кг/дка

Лозя 30 - 60 кг/дка

Дървесни култури 20 - 50 кг/дка



СЕРИЯ PLUS EDITION

ПРОДУКТИ

42 серия plus edition

25 кг 600 кг

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

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

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

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4) 

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

Общо магнезиев оксид (% MgO)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Общо серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Желязо (% Fe)

6,0%

6,0%

8,0%

7,0%

21,0%

6,0%

2,0%

1,5%

25,0%

22,5%

0,5%

Полисулфат

Карболит

Желязо

Препоръчителни дози

Зърнено-житни култури 20-40 кг/дка

Маслодайни култури 20-40 кг/дка

Картофи 80-120 кг/дка

Зеленчукови култури 50-100 кг/дка

Лозя 20-50 кг/дка

Овощни култури 20-50 кг/дка



СЕРИЯ PLUS EDITION

ПРОДУКТИ

42 серия plus edition

25 кг 600 кг

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

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

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

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4) 

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

Общо магнезиев оксид (% MgO)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Общо серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Желязо (% Fe)

6,0%

6,0%

8,0%

7,0%

21,0%

6,0%

2,0%

1,5%

25,0%

22,5%

0,5%

Полисулфат

Карболит

Желязо

Препоръчителни дози

Зърнено-житни култури 20-40 кг/дка

Маслодайни култури 20-40 кг/дка

Картофи 80-120 кг/дка

Зеленчукови култури 50-100 кг/дка

Лозя 20-50 кг/дка

Овощни култури 20-50 кг/дка
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ПРОДУКТИ

каталог гранулирани торове

25 кг 600 кг

NPK (Ca-Mg-S) SulfActive с полисулфат, микроелементи и 
X-Tra Efficiency 8•12•20 (4-2-25)
Формулацията SulfActive 8-12-20 (4-2-25) с полисулфат, микроелементи и технология X-Tra Efficiency е 
комплексен тор, който съчетава несравнимите ползи от полисулфата, бора и цинка с уникалната 
технология X-Tra Efficiency, която „защитава“ хранителните вещества. Това от своя страна позволява 
да се постигне високоефективно хранене на растенията с оптимално количество тор, като така се 
щади и околната среда.

Благодарение на иновативната технология X-Tra Efficiency и наличието на органични биомолекули, 
продуктът подобрява плодородието на почвата. Наблюдава се значително завишаване на усвояване-
то на хранителните вещества, в комбинация с намаляване на разхода на енергия от растенията. Увели-
чава се ефективността на хранителните вещества и се стимулира  растежа на културите.

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4) 

Амиден азот (% N-NH2)

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

Общо магнезиев оксид (% MgO)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Общо серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Цинк (% Zn)

Бор (% В)

8,0%

6,0%

2,0%

12,0%

10,0%

20,0%

4,0%

2,0%

1,0%

25,0%

20,0%

0,2%

0,1%

Полисулфат

Органични 
съставки

X-Tra Efficiency

БорЦинк

Препоръчителни дози

Зърнено-житни култури 20-40 кг/дка

Маслодайни култури 20-40 кг/дка

Картофи 80-120 кг/дка

Зеленчукови култури 50-100 кг/дка

Лозя 20-50 кг/дка

Овощни култури 20-50 кг/дка



СЕРИЯ PLUS EDITION

ПРОДУКТИ

44 серия plus edition

25 кг 600 кг

NPK (Ca-Mg-S) SulfActive с полисулфат и X-Tra Efficiency 8•20•5 (6-2-24)
Формулацията SulfActive 8-20-5 (6-2-24) с полисулфат и технология X-Tra Efficiency е комплексен тор, който 
съчетава несравнимите ползи от полисулфата с уникалната технология X-Tra Efficiency, която „защитава“ 
хранителните вещества. Това от своя страна позволява да се постигне високоефективно хранене на расте-
нията с оптимaлно количество тор, като така се щади и околната среда.

Благодарение на иновативната технология X-Tra Efficiency и наличието на органични биомолекули, 
продуктът подобрява плодородието на почвата. Наблюдава се значително завишаване на усвояване-
то на хранителните вещества, в комбинация с намаляване на разхода на енергия от растенията. Увели-
чава се ефективността на хранителните вещества и се стимулира  растежа на културите.

Състав

Общо азот (% N)

Амониев азот (% N-NH4) 

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим калиев оксид (% K2O)

Водоразтворим калциев оксид (% СаO)

Общо магнезиев оксид (% MgO)

Водоразтворим магнезиев оксид (% MgO)

Общо серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Цинк (% Zn)

Бор (% В)

8,0%

8,0%

20,0%

18,3%

5,0%

6,0%

2,0%

1,5%

24,0%

21,6%

0,2%

0,1%

Полисулфат

Органични 
съставки

X-Tra Efficiency

БорЦинк

Препоръчителни дози

Зърнено-житни култури 20-40 кг/дка

Маслодайни култури 20-40 кг/дка

Картофи 80-120 кг/дка

Зеленчукови култури 50-100 кг/дка

Лозя 20-50 кг/дка

Овощни култури 20-50 кг/дка
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каталог гранулирани торове

25 кг 600 кг

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

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

Високото ниво на сяра подкислява почвата и подобрява качеството на маслото, а добавените микроеле-
менти увеличават ефективността на усвояване на азота и благоприятстват по-големи добиви и баланси-
рано развитие на културите. 

Състав

Общо азот (% N)

Нитратен азот (% N-NO3)

Амониев азот (% N-NH4)          

Дифосфорен пентаоксид, разтворим в неутрален 

амониев цитрат и във вода (% P2О5)

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (% P2O5)

Водоразтворим калиев оксид (% K2O)

Общо серен триоксид (% SO3)

Водоразтворим серен триоксид (% SO3)

Желязо (% Fe)

Цинк (% Zn)

Бор (% В)

17,0%

5,0%

12,0%

8,0%

7,2%

10,0%

25,0%

22,5%

0,5%

0,05%

0,1%

Лигносулфонат

Карболит

БорЦинкЖелязо

Препоръчителни дози

Зърнено-житни култури 20-30 кг/дка

Маслодайни култури 20-30 кг/дкa

Зеленчуци 30-50 кг/дка

Картофи 30-50 кг/дка

Овощни култури 20-40 кг/дка

Лозя 20-30 кг/дка
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Технология C-Vida

Corbigran 4:0:0
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СЕРИЯ AMICOTE

ТЕХНОЛОГИЯ

48 серия amicote

Иновативната серия AMICOTE включва комплексни торове с обогатени хранителни вещества, използ-
вани предимно за запасяващо торене при всички култури. Тези торове са произведени с технологията 
C-VIDA, която се базира на действието на внимателно подбрани полезни микроорганизми и техните 
метаболити, които стимулират действието на микробите в почвата, като насърчават ензимната актив-
ност, разтварянето и ефективното усвояване на хранителните вещества от растенията.

Някои от продуктите от серията AMICOTE включват в състава си допълнителни хранителни вещества 
като: калций, магнезий, сяра, бор, мед, желязо, манган и цинк. Торовете от серията AMICOTE се предла-
гат под формата на сиви гранули, с плътност 1,0 (0,9 до 1,1).

Агрономически ползи

  Стимулиране на микробния живот в почвата;

  Засилване на ензимната активност и разтваряне на органичните хранителни вещества;

  Разтваряне на минералния фосфор;

  Фитохормонално и биостимулиращо действие в растенията;

  Устойчивост на хидричен стрес;

  По-добро кореново и вегетативно развитие на културите;

  Масивно използване на почвените хранителни вещества и торовете от растенията.

Ензимна
активност

Разтваряне
на фосфор

Производство на
фитохормони

Биостимулиращо
действие
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СЕРИЯ AMICOTE

ПРОДУКТИ

каталог гранулирани торове

30 кг 600 кг

CORBIGRAN N (Ca-Mg)  4•0•0 (36-6)
Amicote Corbigran е коригиращ калциево-магнезиев карбонатен тор, обогатен с азот и произведен с 
технологията C-VIDA. Използва се за коригиране на киселинността на почвата, поддържане на 
количеството на калциевите йони, както и за коригиране на недостига на калций и магнезий.

Агрономическите ползи се изразяват в засилване на ензимната активност, разтварянето на 
органичните хранителни вещества и стимулиране на действието на микробите в почвата. Подпомага 
разтварянето на минералния фосфор и оказва фитохормонално и биостимулиращо действие върху 
растенията. Продуктът подпомага устойчивостта на воден стрес. Ускорява нарастването на корените и 
вегетативното развитие на културите. Спомага за по- ефективно усвояване на хранителните вещества 
от почвата и от тора.

Предимствата на Cobrigan са доказано по-високата хранителна стойност и фактът, че е обогатен с азот. 
Предлага се под формата на лесни за употреба гранули – разпределят се равномерно дори и с 
обикновена торачка. Продуктът не се разпрашва и може да се прилага дори във ветровити дни. 

Състав

   

Общо азот (% N)

Нитратен азот (% N-NO3)

Амониев азот (% N-NH4)

Общо калциев оксид (% CaO)

Калциев карбонат (% CaCO3)

Общо магнезиев оксид (% MgO)

Магнезиев карбонат (% MgCO3)

Неутрализираща стойност (% CaO)

4,0%

2,0%

2,0%

36,4%

65%

6,0%

12,5%

50,0%

Препоръчителни дози

Корекция на pH на кисели почви  100 - 200 кг/дка

Поддържане на pH  50 - 100 кг/дка

Подхранване с Ca и Mg 10 - 40 кг/дка
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СЕРИЯ AMICOTE

ПРОДУКТИ

каталог гранулирани торове

30 кг 600 кг

CORBIGRAN N (Ca-Mg)  4•0•0 (36-6)
Amicote Corbigran е коригиращ калциево-магнезиев карбонатен тор, обогатен с азот и произведен с 
технологията C-VIDA. Използва се за коригиране на киселинността на почвата, поддържане на 
количеството на калциевите йони, както и за коригиране на недостига на калций и магнезий.

Агрономическите ползи се изразяват в засилване на ензимната активност, разтварянето на 
органичните хранителни вещества и стимулиране на действието на микробите в почвата. Подпомага 
разтварянето на минералния фосфор и оказва фитохормонално и биостимулиращо действие върху 
растенията. Продуктът подпомага устойчивостта на воден стрес. Ускорява нарастването на корените и 
вегетативното развитие на културите. Спомага за по- ефективно усвояване на хранителните вещества 
от почвата и от тора.

Предимствата на Cobrigan са доказано по-високата хранителна стойност и фактът, че е обогатен с азот. 
Предлага се под формата на лесни за употреба гранули – разпределят се равномерно дори и с 
обикновена торачка. Продуктът не се разпрашва и може да се прилага дори във ветровити дни. 

Състав

   

Общо азот (% N)

Нитратен азот (% N-NO3)

Амониев азот (% N-NH4)

Общо калциев оксид (% CaO)

Калциев карбонат (% CaCO3)

Общо магнезиев оксид (% MgO)

Магнезиев карбонат (% MgCO3)

Неутрализираща стойност (% CaO)

4,0%

2,0%

2,0%

36,4%

65%

6,0%

12,5%

50,0%

Препоръчителни дози

Корекция на pH на кисели почви  100 - 200 кг/дка

Поддържане на pH  50 - 100 кг/дка

Подхранване с Ca и Mg 10 - 40 кг/дка



СМАРТ АГРО БЪЛГАРИЯ

ПРЕПОРЪКИ

ДАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ ФАЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КГ/ДКА

ДАТА:НАСЕЛЕНО МЯСТО:
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ПЛОЩ:КУЛТУРА:



www.smartagro-bulgaria.com

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

Тел.: +359 2 992 55 18
Email: office@smartagro-bulgaria.com

SMART
AGRO


