За Нас

Високотехнологични торове
DIAMOND 21-21-21 A.M. + ME

КРИСТАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ

Кратко описание на продукта:
100% водоразтворим тор, който съдържа висококачествени естествени биостимулатори и специални
проникващи съставки, които го правят изключително бързо и лесно усвоим от растенията с незабавни
видими резултати.
Изключителните качества на продукта се потвърждават и от многократно по-високото му съдържание
на макро и микроелементи, и ниската му pН стойност спрямо всички други водоразтворими торове.
Максимално високото и балансирано съдържание на N , P , K води до:
- Развитие на мощна коренова система с голяма смукателна сила
- Получаване на изравнен посев
- Увеличаване на устойчивостта на растението към стресови фактори – суша, преовлажняване,
утъпкване
- Доказано увеличение на добива с 7-10% и качеството на продукцията.
Водоразтворим тор от ново поколение
Състав:
Цялостен Азот /N/ - 21%
N-NO3 – 2.2%
N-NH2 – 18.8%

Фосфор /P2O5/– 21%

Калий /K2O/– 21%

Zn EDTA – 0.03%, Mn EDTA – 0.1%, Fe EDTA – 0.2%, Mo – 0.014%, Cu EDTA – 0.22%, B – 0.04%
Без съдържание на хлор и тежки метали.
Дози и начин на приложение:

Царевица: от 4 - 8 лист до изметляване - доза - 300-500 гр./дка.
След 14 дни може да се повтори с 300-500 гр./дка
Слънчоглед: от 2 - 4 лист до бутонизация - доза - 300-500 гр./дка
Рапица: за есенно приложение - 1-ви път - доза - 300-500 гр./дка
и пролетно до начало на бутонизация - 2-ри път - доза - 300-500 гр./дка
Пшеница - ечемик: началото на братене - доза - 300-500 гр./дка
пролетта - братене - вретенене - доза - 300-500 гр./дка

Листното приложение осигурява прецизно подхранване в точното време
с подходящата комбинация за задоволяване нуждата на растенията от
определени хранителни вещества.
Приложението на листния тор намалява зависимостта от почвените и
климатичните условия, като видимо подобрява състоянието на посева,
повишава добива и качеството на продукцията.
Оптимални условия за приложение:
Температура до 25°C

С минимално количество Н20 (вода) 15 л./дка

100% ВОДОРАЗТВОРИМОСТ - EО тор

20 кг./торба

Високотехнологични торове
DIAMOND К 12-10-38 + ME

КРИСТАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ

Състав:
МИКРОЕЛЕМЕНТИ:
Кратко описание на продукта:
АЗОТ /N/ ЦЯЛОСТЕН: 12%
Формула специално създадена за почви и
Zn EDTA: 0.03%
N-NO3: 10.2%
култури изискващи по-високо съдържание
Mn EDTA: 0.1%
N-NH2: 1.8%
и потребление на калий. Оптималното
Fe EDTA:
0.2%
ФОСФОР /Р2О5/: 10%
Cu EDTA: 0.022%
съдържание на азот и фосфор в съвкупност с
КАЛИЙ /К2О/ : 38%
Molybdenum (Mo): 0.014%
всички нужни на растението микро елементи и
Boron (B): 0.04%
амино киселини, представени в 100%-усвоими
форми осигуряват:
СЪДЪРЖА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЕСТЕСТВЕНИ БИОСТИМУЛАТОРИ
- Засилване на фотосинтезата
- Увеличение на асимилационната площ
- Изравнен посев
- Преодоляване на дефицити
- Увеличение на устойчивотта към стрес
- Получаване на по-високи добиви с 5-7% и по-високо качество на продукцията
- Активизиране ензимите подобряващи азотния метаболизъм, по този начин се увеличава
съдържание на общ белтък и глутен.
DIAMOND К се използва при всички култури за получаване на максимални резултати.

Дози и начин на приложение:
Царевица: от 4 - 8 лист до изметляване - доза - 300-500 гр./дка
След 14 дни може да се повтори с 300-500 гр./дка
Слънчоглед: от 2 - 4 лист до бутонизация - доза - 300-500 гр./дка
Рапица за есенно приложение - 1-ви път - доза - 300-500 гр./дка
И пролетно до начало на бутонизация - 2-ри път - доза - 300-500 гр./дка
Пшеница: ечемик - началото на братене - доза - 300-500 гр./дка
пролетта - братене - вретенене - доза - 300-500 гр./дка
100% ВОДОРАЗТВОРИМОСТ - ЕО тор

АТИ – 14-14-14 + MЕ

ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

Кратко описание на продукта:
Нова течна формулация, при която микро и макро елементите под въздействието на биостимулаторите
се усвояват от растенията почти мигновенно. В следствие на което ефикасността няма аналог.
Ефекти и резултати:
- Засилване на фотосинтезата
- Постигане на балансирано вегетативно развитие
- Получаване на равномерен посев
- Стимулиране на братенето
- Повишаване на добивите от 5 – 7 %
Дози и начин на приложение:
Царевица: от 4 - 5 лист до уметляване - 100-150 мл./дка
Слънчоглед: от 2 - 4 лист до бутонизация -100-150 мл./дка
Рапица за есенно приложение - 1-ви път - 100-150 мл./дка
и пролетно до начало на бутонизация - 2-ри път - 100-150 мл./дка
Пшеница–ечемик:
началото на братене - доза - 100-150 мл./дка
пролетта - братене - вретенене - доза - 100-150 мл./дка
ЕО тор

Състав:
N (амиден азот): 14 %
P2O5: 14%
K2O: 14%

МИКРОЕЛЕМЕНТИ:
B: 0.014%
Cu: 0.035%
Fe: 0.035%
Mn: 0.035%
Mo: 0.014%
Zn: 0.007%

АMINO ENERGY

П

ТО УКТ
Кратко описание на продукта:
Д
Природен продукт, мощен биостимулатор, съдържащ всички микро и макро
ПРО
елементи нужни за развитието на едно растение.
- Увеличава нарастването на вегетативните части
- Подобрява физиологичното състояние на растението и подпомага усвояването на
неорганичните вещества , намалявайки по този начин всякакъв вид недостиг в растителния организъм.
- Засилва фотосинтезата
- Бързо нарастване на кореновата система, в следствие на което растението развива напълно своите
продуктивни възможности.
- Увеличава устойчивостта на растенията към болести и неблагоприятни условия, суша,
преовлажняване.
Състав:
Амино Енерджи е естествен продукт, който се произвежда от морски водорасли от моретата край
Северна Европа. Без допълнително добавяне на макро и микроелементи. Амино Енерджи е високо
концентриран извлек от водорасли, който съдържа Азот (Ν), Фосфор (P2Ο5), Калий (К), Натрий,
Магнезий (Μg) и е много богат на микроелементи, както и на Желязо (Fe), Мед (Cu), Бор (B), Молибден
(Mo). Съдържа гиберлини, цитокинини, витамини, протеини, аминокиселини. Всички тези съставки
се намират в естествен баланс, благодарение на което се усвояват напълно от растенията през
листата и през кореновата система.
ПРАХООБРАЗЕН - 10 кг.

ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ - 25 л.

МАКРОЕЛЕМЕНТИ: Азот, Фосфор, Калий, Калций, Сяра, Магнезий
СВОБОДНИ АМИНОКИСЕЛИНИ: аспартова киселина, серин, глитин, глутаминова киселина, треонин,
аланин, валин, метионин, левцин, тирозин, лицин.
ВИТАМИНИ: Β2, В1, PP, C, A, D, E, K
РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА: цитокинини, ауксини, гиберелини.
МИКРОЕЛЕМЕНТИ: Желязо, Бор, Мед, Цинк, Манган,
Молибден, Кобалт, Никел.
Срок и дози на приложение:
Царевица: 2-6 лист – 10-20 гр./дка - прахообразна формулация, 40-60 мл./дка при течна формулация
Пшеница: братенене – вретенене – 10-20 гр./дка при прах. форм., 40-60 мл./дка при течна формулация
Рапица: начало на интензивен растеж - 20 гр./дка, при прах. форм., 60 мл./дка при течна формулация
Слънчоглед: 2-6-та двойка листа - 20 гр./дка, при прах. форм., 60 мл./дка при течна формулация
100% ВОДОРАЗТВОРИМОСТ - при прахообразна формулация - EО тор

AMINO START

П

ТО УКТ
Кратко описание на продукта:
Д
Тор с максимално съдържание на растителни Амино киселини в комбинация с азот.
ПРО
Осигурява бърз старт на културата и рязко увеличение на приемане на микро и макро
елементи. Ускорява обмяната на веществата и активизира всички обменни процеси
в клетките. Незаменим продукт от нова генерация, постигащт отлични резултати при
всички земеделски култури. Повишаващ генеративната маса и добива.
ТЕЧЕН ТОР СЪДЪРЖАЩ АМИНОКИСЕЛИНИ pH 4 – 5.
ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ
Състав:
Свободни аминокиселини
30% р/р
(36,0% p/v)
Цялостен АЗОТ
- Амонячен Ν
- Протеинов Ν

9% р/р
4% p/p
5% p/p

(10,8% p/v)
(4,8% p/v)
(6,0% p/v)

Органичен АЗОТ
(протенов Ν + карбамид Ν)

5% р/р

(6,0% p/v)

Амиден АЗОТ
Цялостно органично в-во

4,6% р/р
30% р/р

(5,5% p/v)

АМИНОКИСЕЛИНИ:
аланин, аргинин, аспартова киселина, кистин,
лицин, левцин, метионин, серин, валин и др.
EО тор

Срокове и дози на приложение :
Рапица - начало на интензивен растеж - 50 -100 мл./дка
Царевица - 2-6 лист - 50-70 мл./дка
Пшеницата - братене - вретенене - 50 - 70 мл./дка
Слънчоглед - 2-6-та двойка листа - 60 мл./дка

Мултимакс

КРИСТАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ

Кратко описание на продукта:
Формулация включваща в своя състав всички микроелементи и аминокиселини, покриващи напълно
нуждите на земеделските култури от тях, в следствие на което води до увеличаване на добива и
повишаване на качеството на зърното.
Състав:
Fe EDTA: 6%
Zn EDTA: 3%
Mn EDTA: 2.5%
B:
1%
Mo:
0.4%
Cu EDTA: 0.5%
Водорасли
Органичен азот
Аминокиселини: аспартова киселина,
серин, глитин, глутаминова киселина, треонин,
аланин, валин, метионин, левцин, тирозин, лицин.
Срок и дози на приложение:
Царевица: 2-6 лист - 0,1 - 0,2 % р-р
Пшеница: братенене - вретенене - 0,1% р-р
Рапица: начало на интернзивен растеж - 0,1% р-р
Слънчоглед: 2-6-та двойка листа - 0,1% р-р
100% ВОДОРАЗТВОРИМОСТ - EО тор

Макси цинк

КРИСТАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ

Кратко описание на продукта:
Осигурява преодоляването на типичния за културата цинков недостиг. Поради своята специална
формулация, приемането от растението става незабавно. Осигурява приемането на макро и микро
елементи, силно развитие на кореновата система вследствие, на което растенията се справят със суша
и други неблагоприятни условия. Получаването на високи добиви от царевицата са невъзможни в
условията на Zn недостиг.
Състав:
9% K + 12% ЦИНК ЕДТА
Хелатна форма на цинк

Дози на приложение:
самостоятелно 50-200 гр/дка или
в комбинация с Аминоенерджи
40-60гр./дка Макси Zn + 20гр./дка
Аминоенерджи.

Срок на приложение:
Царевица: 4-6 лист
на културата

100% ВОДОРАЗТВОРИМОСТ - EО тор

Манган плюс

КРИСТАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ

Кратко описание на продукта:
Листен тор с максимално съдържание на Mn.
Покриващ нуждата на растенията през критичните периоди
от тяхното развитие (дефицити). Ясно изразени дефицити при
почви с рH по-голямо от 6,5 .
Състав:
К: 9%
Mn: 10,5 %
Хелатна форма - EDTA
Приложение:
при царевица, слънчоглед , пшеница и
рапица .
Дози - 0,4 - 0,5 % разтвор
100% ВОДОРАЗТВОРИМОСТ - EО тор

Макси Цинк 7,5%

ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

НОВО
Кратко описание на продукта:
Осигурява преодоляването на типичния за културата цинков недостиг. Поради своята специална
формулация, приемането от растението става в рамките от 2 до 4 часа. Осигурява приемането на макро и
микро елементи, силно развитие на кореновата система в следствие на което растенията се справят със
сушата и други неблагоприятни условия. Получаването на високи добиви от царевицата са невъзможни
в условията на Zn недостиг.
Състав:
Zn 7,5 % - Лигносулфатна форма на цинк
pH - 6
Дози и начин на приложение:
Царевица: 4-6 лист на културата, самостоятелно 50-200 мл./дка
или в комбинация с Аминоенерджи 40-60 мл./дка, Макси Zn + 20 мл./дка
EО тор

Високотехнологични торове
Макси боР

КРИСТАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ

Кратко описание на продукта:
Листен тор, съдържащ високо ефикасен бор, осигуряващ повишаване на масленото съдържание
и образуването на повече семена (добив) при слънчоглед и рапица. Подобрява устойчивостта на
растенията срещу стрес, суша и други неблагоприятни условия.
Състав:
B: 21%
Бързо усвоимa
форма на В

Срок и доза на приложение:
Рапица: Пролетта в началото на интензивен растеж - 20-40гр/дка
- В начало на бутонизиране – 20-50 гр/дка
Слънчоглед:
- Преди цъфтеж 30-60 гр/дка
- Пръсканията и при двете култури може да се комбинират с
Аминостарт в дози :
Аминостарт 30 гр/дка + 50 гр/дка Макси В
															
100% ВОДОРАЗТВОРИМОСТ - EО тор

Макси БОР течен – 10%

ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

НОВО
Кратко описание на продукта:
Листен тор, съдържащ високоефикасен бор в течна форма осигуряващ повишаване на масленото
съдържание и образуването на повече семена (добив) при слънчоглед и рапица. Подобрява
устойчивостта на растенията срещу стрес, суша и други неблагоприятни условия.
Състав: B: 10%
Стабилизатор: Ethanolamine
Дози и начин на приложение:
Рапица - 1. В началото на интензивен растеж - 20-40 мл./дка
2. В начало на бутонизиране - 20-50 мл./дка
Слънчоглед - Преди цъфтеж 30-60 мл./дка
Пръсканията и при двете култури може да се
комбинират с Аминостарт в дози: 30 мл./дка + 50 мл./дка
Царевица - 2-6 лист 20-40 мл./дка
EО тор

Високотехнологични торове
Макси МАНГАН - ЛИГнОСУЛФАТЕН
Кратко описание на продукта:
Листен тор с максимално съдържание на Mn. Покриващ нуждата на
растенията през критичните периоди от тяхното развитие (дефицити).
Ясно изразени дефицити при почви с pH по-голямо от 6,5.

ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

НОВО

Състав:
Мn 6 %
Лигносулфатна форма на манган
pH - 6
Дози и начин на приложение:
Приложим при царевица, слънчоглед, пшеница и рапица .
Дози – 0.2- 0,4 % разтвор.
EО тор

BB5

Водоразтворим тор. Коригира pH на водата.

ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

НОВО

Кратко описание на продукта:
Стойността на pH и твърдостта на водата имат много голямо отношение към ефективността на системните
и алкалните препарати (инсектициди, хербициди, фунгициди) и листни торове. Оптималната стойност
на pH за растенията е между 4,5 и 5,5. При мека вода се прилага ниска концентрация на ВВ5, при което
розовият цвят на разтвора се проявява много по-бързо. При твърда вода е нужна по-голяма концентрация
на ВВ5 и разтворът се превръща от жълт в оранжев и накрая в розов.
- Напълно водоразтворим течен тор Фосфор – Азот.
- Намалява и коригира pH на разтвора за пръскане.
- Съдържа индикатор за pH, който променя цвета на разтвора в розов при достигане на стойност на
pH 4,5 - 5,5.
- Подпомага за по-доброто проникване в растенията и усвояването на системни препарати и
водоразтворими торове.
- Предотвратява бързата хидролиза на алкалните инсектициди (органофосфорни, пиретрини и
др.), хербициди. Предотвратява също фитотоксични прояви, вследствие на високо ЕС на работния
разтвор, екстремни климатични условия, лошо качество на водата и др.
- Осигурява хомогенното разпръскване на работния разтвор.
Състав: Ν: 5%, P: 9.2%
			
EО тор

Високотехнологични торове
Магнисал лиГнид

ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

НОВО

Кратко описание на продукта:
Магнезият е основна част от молекулата на хлорофила и взема непосредствено участие във фотосинтезата.
- Участва в придвижването на фосфора в растението
- Катализира основни ензимни процеси в растителната клетка
Състав:
N - 7% MgO - 10%
Дози и начин на приложение:
Доза: 1% разтвор
Пшеница, ечемик: фаза братене и изкласяване от 1-3 пъти
през 10 дни
Рапица: пролетта интензивен растеж до бутонизация, 1-2 пъти
Царевица: 4-6 лист, до фаза изметляване 1-3 пъти
Слънчоглед: от 2-ра двойка листа до фаза цъфтеж, 1-2 пъти
EО тор

Калий плюс
Кратко описание на продукта:
Калиев тор за лечение и профилактика на калиев недостиг.
Калият е:
- От първостепенно значение за водния режим на всяко растение
- Повишава устойчивостта на суша и измръзване
- Повишава устойчивостта на гъбни и бактериални болести
- Повишава устойчивостта към полягане на посева

ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

НОВО

Състав: 50% КО2
Дози и начин на приложение:
Време на приложение: при всички култури при ниско съдържание на К в почвите или доказан дефицит
при културата.
Доза: 100-150 мл. на дка
EО тор

Всички продукти от този каталог трябва да се пръскат с минимум 15 литра на дка. и могат
да бъдат смесвани след консултация с нашите представители.

