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Водоразтворими торове за
оранжерийно и полско производство



Торовете  са насипни фини кристални прахове, които се 
разтварят бързо във вода без остатък.

Серията  съдържа пълна гама от водоразтворими 
хранителни формулации – директни торове , 
NPK торове  и хелатирани микроелементи 

, които предлагат ефективни решения във 
фертигацията.

Продуктите  могат да бъдат прилагани чрез 
разнообразни методи на торене: през капковото напояване, подаване чрез 
разпръскване или листно приложение.

 са обогатени допълнително с шест микроелемента, 
от които желязото, цинкът, медта и манганът са в хелатна форма. Желязото 
е подложено и на допълнителна обработка с EDDHA. Това оптимизира неговата 
усвоимост и наличност в почвения разтвор, което е от решаващо значение 
за ефективното усвояване на минералите от растението.

Торовете  не съдържат хлориди, натрий и тежки 
метали.

Продуктите  са висококачествени хелати, идеални за 
листно приложение, третиране на семена, фертигация и хидропоника.

Хелатираните микроелементи  се доставят на 
растенията за предотвратяване или лечение на симптомите на недостиг. 
Най-простата химическа структура е тази на солите. Те са евтини съединения, 
но с много ограничена ефикасност. Поради тази причина съвременното селско 
стопанство изцяло се ориентира към хелатните комплекси.

Всички торове  са разработени със специални грижи и 
внимание за постигане на добро качество. Всяка торба съдържа най-добрите 
налични суровини на европейския пазар.

Като чистота, приложимост и ефективност  се откроява 
значително от другите налични водоразтворими торове на пазара.

Континвест разработва торове за задоволяване на специфичните 
хранителни нужди по време на растежа и развитието на Вашите култури, 

като така подпомага и успеха на бизнеса Ви
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Хранене на растенията 

За растежа, развитието и добива от земеделските култури и изобщо на растенията са важни шестнадесет химични елемента. По 
своите функции и значение те се разделят на две основни групи: неминерални и минерални.

Неминерални химични елементи
Това са водород (Н), кислород (О) и въглерод (С). Тези три елемента растенията усвояват от въздуха и водата. 

Минерални химични елементи
От почвата се усвояват 13 химични елемента, които са ключови при храненето на растенията. Те се разтварят във вода и се поглъщат 
чрез нея от растителните корени. Не всички от тях винаги са в достатъчни количества за нормален растеж и получаване на добър 
добив. За да се задоволи дефицитът им, е необходимо липсващите елементи да се внасят в почвата като минерални торове.

Минерални торове
Минералните торове са специално произвеждани продукти, които съдържат хранителни елементи за развитието и растежа на 
растенията липсващите елементи. Тези хранителни елементи се разделят на три основни групи:

Основни (макро) елементи:
Азот (N), Фосфор (Р), Калий (К).

Второстепенни (секундарни) елементи:
Калций (Са), Магнезий (Mg) и Сяра (S).

Микроелементи:
Бор (В), Мед (Cu), Молибден (Mo), Цинк (Zn), Желязо (Fe), Манган (Mn).

Липса и предозиране на хранителни елементи 
Азот N 
Дефицитът на азот в растенията влияе отрицателно върху 
техния растеж и развитие. В зависимост от степента на 
недостиг на азот се изменя интензивността на оцветяването на 
листата – те стават бледозелени до жълтозелени и дори жълти. 
Продуктивността на всички растения намалява пропорционално на 
степента на недостиг на азот. При изобилно снабдяване с азот се 
формират растения с много голяма надземна маса и относително 
слабо развита коренова система, които са много чувствителни 
към болести, полягане, ниски и високи температури, засушаване и 
изобщо към всички неблагоприятни условия.

Фосфор Р 
При недостиг на фосфор растенията растат бавно, а 
вегетативните им органи са слабо развити. Стъблата са тънки, 
листата остават дребни, покриват се с широки виолетови, 
кафяви или червени петна, а тъканите в засегнатото място 

изсъхват. Когато недостигът не е много голям, което се среща 
най-често, външни признаци не се наблюдават, но растежът на 
растенията се забавя, добивите се понижават, а качеството на 
продукцията се влошава.
При по-високо от оптималното съдържание на фосфор, в 
тъканите на растенията се свързват някои от необходимите за 
растения микроелементи като желязо, манган, цинк и мед, което 
води до поява на хлороза, изразена в пожълтяване на листата и 
то предимно по върховете.

Калий К 
Липсата на калий причинява много нарушения в метаболизма на 
растенията, отслабва действието на някои ензими, нарушава се 
въглехидратният и протеиновият обмен, увеличават се загубите 
на въглехидрати. Задържа се растежът на корените, плодовете 
остават дребни, деформирани и лошо обагрени. Качеството на 
продукцията се влошава.
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Калций Ca
При недостиг на калций растежът на листата се забавя, по 
тях се появяват светло жълти до кафяви петна, след това 
листата умират. Излишъкът на калций води до блокиране на 
подвижността на част от микроелементите като желязо, цинк, 
манган, мед и др. Излишъкът на калций предизвиква междужилкова 
хлороза на тъканите. Петната са бледи, некротични, понякога в 
тях се появяват концентрични кръгове. При някои растения се 
наблюдава ускорен растеж на листата, но издънките отмират.

Магнезий Mg
Липсата на магнезий се характеризира с хлороза най-вече по 
старите листа, с характерна по-зелена част около централните 
нерви. При излишък се наблюдават листа с подвити ръбове, 
малки стъбла, както и симптоми, подобни на тези при недостиг 
на калий.

Сяря S
При недостиг на сяра листната площ намалява и растежът на 
растенията се ограничава. Растенията са малки и с издължени 
стъбла, растежът и зреенето на зърното са забавени, азотната 
фиксация е намалена, плодовете не узряват напълно, добивите 
са намалени и с ниска масленост. Излишъкът на сяра  уврежда 
органите на растенията.

Желязо Fe
При недостиг на желязо растенията заболяват от желязна 
хлороза. Недостигът на желязо първо се забелязва при младите 
листа. При по-тежка форма на недостиг листата избледняват 
силно. Симптомите за излишък на желязо са същите, както и при 
липсата му: между жилките се развива хлороза, после листата 
пожълтяват и избледняват.

Манган Mn
Недостигът на манган при различните растителни видове се 
изразява предимно в петниста хлороза по листата. Най-често 
недостигът на манган е съпроводен с недостиг на желязо, мед и 
цинк. Излишъкът на манган се проявява във вид на междужилкова 
хлороза на младите листа, които избледняват или пожълтяват. 
Появяват се тъмнокафяви или почти бели некротични петна. 
Върху поразените листа могат да се появят малки червено-
кафяви точки. За разлика от недостига на манган, при неговия 
излишък листата се изкривяват и набръчкват.

Цинк Zn
При недостиг на цинк растенията са със забавен растеж, слабо 
братене, дребнолистие, поява на бледи и жълтеникави петна, 
хлороза, кафяви петна по листата и други. При някои растения 
излишъците на цинк предизвикват появата на прозрачни 
участъци в основата на главните жилки, като при това листата 
остават зелени. След това между жилките се развива хлороза.

Мед Cu
Симптоми на недостиг са стеснени и извити листа и избледнели 
връхчета на листата и класовете. Съцветията или шушулките 
не се пълнят, не се образуват семена и дори класове и добивите 
намаляват. При недостиг на мед житните култури заболяват 
от болестта бяла чума, която се изразява в побеляване и бързо 
засъхване на връхните листа. Излишъкът на мед довежда до 
хлороза на долните листа, което се съпровожда с образуването 
на кафяви петна по тях и опадането им. Забелязва се и 
междужилкова хлороза на младите листа.

Молибден Mo
Недостигът на молибден предизвиква следните болести: 
молибденова хлороза, ранно окапване на завръзите, намаляване на 
цветовете и плодовете. Признаците на излишък на молибден са 
сходни с тези на азотния глад - затормозени растения, бледозелени 
листа, деформиране на листа и отмиране. Новоразвиващите се 
листа отначало са зелени, но с нарастването стават на петна. 
Участъците с хлоротична тъкан впоследствие се увеличават, 
краят на листата се завива навътре, по края на листа се развива 
некроза.

Бор B
Недостигът на бор води до увреждане на корените, 
вегетационните връхчета и младите листа. Младите листа 
са деформирани, наблюдават се образувания по стъблата и 
плодовете, удебеляване на стъблото и листата, изсъхване 
на растящите части. Плодовете не се опрашват и оплождат, 
а семената и плодовете окапват рано. При излишък на бор 
листата пожълтяват и се деформират. Съдържанието на бор 
в растението се натрупва в значително по-големи количества 
в старите тъкани, затова първоначално се поразяват старите 
листа. Върхът на растението първоначално има нормален вид, 
после се усуква заедно с повредените листа. Признаците за 
поражения върху върховете и младите листа в по-тежките 
случаи на токсично действие на бора може да бъдат погрешно 
приети за липса на този елемент.
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Super K
13-0-46

Калиев нитрат, напълно водоразтворим тор за фертигация в полското и оранжерийното 
производство. Калиевият нитрат е високоефективен източник на калий и азот за растенията. 
Пълната разтворимост на тора го прави подходящ и за листно приложение. Естествените нива 
на калий в почвата обикновено са много ниски. Здравословият растеж изисква големи количества 
азот и калий. Калият спомага за сформирането на скорбяла и захари, подобрява издръжливостта 
на растенията на метеорологичните условия и повишава добива. Нитратната форма на азота е 
лесно усвоима и подпомага усвояването на хранителните елементи като калций, магнезий и др.

Съвместим с повечето торове, с изключение на съдържащите фосфати и сулфати.

Продуктов анализ

Елемент Количество

Азот N 13,5%

Нитратен азот N-NO3 13,5%

Дикалиев оксид K2O 46,2%

Калий K 38,2%

Неразтворими вещества 350 ppm

Плътност 1,1 g/cm3

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Овощна култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Лозя 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Фуражна култура 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

pH и ЕС стойности с различни концентрации

Концентрация % pH EC ms/cm

0,05 6,5 0,68

0,10 8,7 1,30

0,15 9,1 1,96

0,20 9,3 2,60

0,30 9,6 3,80

1,00 9,9 11,4
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Калиев сулфат, напълно водоразтворим тор за фертигация в полското и оранжерийното 
производство. Калиевият сулфат е отличен източник на хранителни вещества за растенията. 
Високото съдържание на калий и сяра подобряват качеството и увеличават добива. Калият 
подобрява водния режим на растенията и активира голям брой ензими, подпомагащи азотния 
метаболизъм. Увеличава съдържанието на белтък и глутен (при зърнено-житните култури), 
усилва активността на фотосинтезата и оттичането на асимилатите. Прави растенията 
устойчиви на стрес и полягане. Сярата е съществена за синтеза на протеини и функционирането 
на ензимите. Едно от големите предимства на калиевия сулфат е, че не съдържа прекомерно 
високи нива на рН. Подходящ при култури чувствителни към хлор – зеленчукови култури, лозя, 
малини, къпини, ягоди, тютюн и др.

Съвместим с повечето торове, с изключение на съдържащите калций.

Kalasul
0-0-52 + 45 SO3

Продуктов анализ

Елемент Количество

Калиев оксид K2O 52,0%

Калий K 43,1%

Серен оксид SO3 45,0%

Сяра S 18,0%

pH (10%) 2,0-4,0

Неразтворими вещества 500 ppm

Плътност 1,1 g/cm3

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 3-6 кг/дка От края на цъфтеж до края на плододаването

Овощна култура 2-4 кг/дка От края на цъфтеж до края на плододаването

Лозя 2-4 кг/дка От края на цъфтеж до края на плододаването

Фуражна култура 2-4 кг/дка От края на цъфтеж до края на плододаването

Зърнено-житна култура 2-4 кг/дка От края на цъфтеж до края на плододаването



agro.continvest.bg
8

Calanit
15,5-0-0+26,5 СаО

Калциев нитрат, напълно водоразтворим тор за фертигация в полското и оранжерийното 
производство. Калцият е жизненоважен елемент за здравината на тъканта и оцветяването на 
растенията. Той образува и поддържа структурата на клетъчните стени и подобрява добива и 
качеството на реколтата.

Калциев нитрат с марката   е с доказано качество, неотстъпващо на качеството 
на водещите световни производители, лесно се абсорбира от растението и подобрява здравината 
на клетките. Високо ефективен източник на азот и калций, подобрява качеството и удължава 
срока на годност на продукцията.

Съвместим с повечето торове, с изключение на съдържащите фосфати и сулфати.

Продуктов анализ

Елемент Количество

Азот N 15,5%

Нитратен азот N-NO3 14,4%

Амониев азот N-NH4 1,1%

Калциев оксид CaO 26,5%

Калций Ca 19,0%

Неразтворими вещества 300 ppm

Плътност 1,1 g/cm3

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Овощна култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Лозя 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Фуражна култура 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

pH и ЕС стойности с различни концентрации

Концентрация % pH EC ms/cm

0,05 6,5 0,68

0,10 8,7 1,30

0,15 9,1 1,96

0,20 9,3 2,60

0,30 9,6 3,80

1,00 9,9 11,4
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Калциев нитрат с по-високо съдържание на калциев оксид и азот, напълно водоразтворим тор 
за фертигация в полското и оранжерийното производство. Калцият е жизненоважен елемент за 
здравината на тъканта и оцветяването на растенията. Той образува и поддържа структурата 
на клетъчните стени и подобрява добива и качеството на реколтата.

Калциев нитрат с марката   е с доказано качество, неотстъпващо на качеството 
на водещите световни производители, лесно се абсорбира от растението и подобрява здравината 
на клетките. Високо ефективен източник на азот и калций, подобрява качеството и удължава 
срока на годност на продукцията.

Съвместим с повечето торове, с изключение на съдържащите фосфати и сулфати.

Calanit Extra
17-0-0+33 СаО

Продуктов анализ

Елемент Количество

Азот N 17,0%

Нитратен азот N-NO3 14,4%

Амониев азот N-NH4 1,1%

Калциев оксид CaO 33,0%

Калций Ca 19,0%

Неразтворими вещества 300 ppm

Плътност 1,1 g/cm3

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Овощна култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Лозя 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Фуражна култура 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

pH и ЕС стойности с различни концентрации

Концентрация % pH EC ms/cm

0,05 6,5 0,68

0,10 8,7 1,30

0,15 9,1 1,96

0,20 9,3 2,60

0,30 9,6 3,80

1,00 9,9 11,4
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Осигурява бързодействащ азот със заздравяващ и градивен елемент калций в комбинация 
с необходимия за растежа на корена и младите тъкани бор. Засилва интензивността на 
оцветяването, подобрява развитието на кореновата система и увеличава устойчивостта 
към почвените нематоди. Калцият е нужен за правилното изграждане на клетъчните стени, за 
доброто качество и съхраняемостта на плодовете. Гарантира качествена продукция с по-свеж 
вид, по-добри вкусови качества и външен вид, без петна, болести, гниене и повреди.

Подходящ е за приложение при всички култури, особено при зелевите, зеленчуковите и овощните 
култури, които са по-чувствителни на недостиг на калций и бор. Изключително подходящ за 
приложение на почви с ниско съдържание на бор. Без съдържание на хлор.

Съвместим с повечето торове, с изключение на съдържащите фосфати и сулфати.

Calanit + В
15,5-0-0+26,5 СаО + В

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Овощна култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Лозя 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Фуражна култура 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Продуктов анализ

Елемент Количество

Азот N 15,5%

Нитратен азот N-NO3 14,4%

Амониев азот N-NH4 1,1%

Калциев оксид CaO 26,5%

Калций Ca 18.0%

Бор В 0,15%

Неразтворими вещества 200 ppm
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Калцият е необходим за нормалния растеж на растителните органи и за подобряване на 
здравината, оцветяването, качеството и съхраняемостта на плодовете. Недостигът на калций 
може да доведе до сериозни щети като намаляване на добива и качеството на продукцията. 
Уврежданията се наблюдават предимно до върха на растенията или в тъканите на запасните 
органи – плодове, клубени, луковици.

Магнезият е елемент от изключителна важност за овощните култури и при недостиг дърветата 
намаляват продуктивността си и боледуват. Внасяне на магнезиеви торове обикновено се налага, 
когато почвите са леки, с ниско съдържание на магнезий или с кисела реакция.

Най-често се прилага за лечение при визуални симптоми на недостиг на калций/магнезий и при 
високо съдържание на калий в почвата и растенията.

Съвместим с повечето торове, с изключение на съдържащите фосфати и сулфати.

Calamag
13-0-0 + 15 CaO + 6 MgO

Продуктов анализ

Елемент Количество

Азот N 13,0%

Нитратен азот N-NO3 13,0%

Калциев оксид CaO 15,0%

Магнезиев оксид MgO 6,0%

CaO + MgO 21,0%

Неразтворими вещества 200 ppm

Плътност 1,1 g/cm3

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 3-6 кг/дка От началото на фертигацията до 3-4 седмици преди прибиране на реколтата

Овощна култура 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата

Лозя 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до края на цъфтежа

Фуражна култура 2-4 кг/дка От края на цъфтежа до края на плододаването

Зърнено-житна култура 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата
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Магнезиев нитрат, напълно водоразтворим тор за фертигация в полското и оранжерийното 
производство.

Магнезият е от значение за растежа и развитието на растенията. Недостигът му забавя 
развитието на растенията, което води до ограничен добив и лошо качество на продукцията.

Той е ключов компонент от молекулата на хлорофила. Играе съществена роля при процесите на  
фотосинтеза и  образуването на въглехидрати. Прилага се за лечение при визуални симптоми на 
недостиг на магнезий и при високо съдържание на калий в почвата и растенията.

Съвместим с повечето торове, с изключение на съдържащите фосфати и сулфати.

Maganit
11-0-0 + 16 MgO

Продуктов анализ

Елемент Количество

Азот N 11,0%

Нитратен азот N-NO3 11,0%

Магнезиев оксид MgO 16,0%

Магнезий Mg 9,7%

Неразтворими вещества 300 ppm

Плътност 0,7 g/cm3

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 1,5-3 кг/дка От началото на фертигационния период до началото на плодообразуване

Овощна култура 0,5-1 кг/дка От началото на фертигационния период до началото на плодообразуване

Лозя 0,5-1 кг/дка От началото на фертигационния период до началото на плодообразуване

Фуражна култура 0,5-1 кг/дка От началото на фертигационния период до началото на плодообразуване

pH и ЕС стойности с различни концентрации

Концентрация % pH EC ms/cm

0,1 5,6 0,88

0,2 5,5 1,69

0,3 5,4 2,52

1,0 4,8 7,58

5,0 4,1 29,9
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Магнезиев сулфат, напълно водоразтворим тор за оранжерийно производство и фергитация. 
Съдържа много чист и високо разтворим магнезиев хептахидрат, който може да се използва за 
листно торене или за торене чрез напояване.

Магнезиев сулфат е продукт, който е разработен с цел предотвратяването и обработката 
на физиопатологиите при различни растения, появили се в резултат на липса или недостиг на 
магнезий. Внасяне на магнезий обикновено се налага, когато почвите са леки, с ниско съдържание 
на магнезий или с кисела реакция. Магнезият и сярата коригират недостига в почвата като 
едни от най-важните микроелементи. Най-често магнезиевият сулфат се прилага за саксийни 
растения или за култури, изискващи големи количества магнезий (картофи, рози, домати, 
лимонови дървета, моркови и др.).

Съвместим с повечето торове, с изключение на съдържащите калций.

Мagasul
16 MgO + 32 SO3

Продуктов анализ

Елемент Количество

Магнезиев оксид MgO 16,0%

Магнезий Mg 9,7%

Серен оксид SO3 32,0%

Сяра S 12,8%

pH 6,5

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 1,5-3 кг/дка От началото на фертигационния период до началото на плодообразуване

Овощна култура 0,5-1 кг/дка От началото на фертигационния период до началото на плодообразуване

Лозя 0,5-1 кг/дка От началото на фертигационния период до началото на плодообразуване

Фуражна култура 0,5-1 кг/дка От началото на фертигационния период до началото на плодообразуване
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Моноамониев фосфат, напълно водоразтворим тор за фертигация в полското и оранжерийното 
производство.

Моноамониев фосфатен тор, високо ефективен източник на азот и фосфор за растенията. 
Препоръчва се за употреба в началните стадии от растежа и развитието, когато нуждата от 
фосфор е от решаващо значение за създаването на коренова система и по-енергичното усвояване 
на азота от растенията.

Пълната разтворимост на тора го прави подходящ и за листно приложение. Походящ за торене 
при всички почви и култури.

Съвместим с повечето водоразтворими торове, с изключение на съдържащите калций или 
магнезий.

Amophos
12-61-0

Продуктов анализ

Елемент Количество

Азот N 12,0%

Амониев азот N-NH4 12,0%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 61,0%

Фосфор P 27,0%

Плътност 1,1 g/cm3

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 3-6 кг/дка От началото на фертигацията до 3-4 седмици преди прибиране на реколтата

Овощна култура 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата

Лозя 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до края на цъфтежа

Фуражна култура 2-4 кг/дка От края на цъфтежа до края на плододаването

Зърнено-житна култура 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата

pH и ЕС стойности с различни концентрации

Концентрация % pH EC ms/cm

0,1 4,7 0,86

0,2 4,6 1,66

0,3 4,6 2,50

1,0 4,4 7,40

5,0 4,2 27,8
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Mонокалиев фосфат, напълно водоразтворим тор за фертигация в полското и оранжерийното 
производство. Mонокалиев фосфат е високоефективен източник на фосфор и калий за растенията. 
Пълната разтворимост на тора го прави подходящ и за листно приложение.

Използва се в етапите на растеж и развитие, когато са нужни високи нива на калий и фосфор.
Спомага за растежа и развитието на кореновата система, диференцирането на плодни 
пъпки, наедряването и узряването на плодовете, натрупването на повече захари, по-доброто                                                                                               
оцветяване на плодовете. Повишава качеството на продукцията.

Съвместим с повечето водоразтворими торове и пестициди, с изключение на съдържащите 
калций  или магнезий.

Kalaphos
0-52-34

Продуктов анализ

Елемент Количество

Дифосфорен пентаоксид P2O5 52,0%

Фосфор P 43,1%

Дикалиев оксид K2O 34,0%

Калий K 18,0%

Плътност 1,2 kg/l

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 3-6 кг/дка От началото до края на фертигацията

Овощна култура 2-4 кг/дка От началото до края на фертигацията

Лозя 2-4 кг/дка От началото до края на фертигацията

Фуражна култура 2-4 кг/дка От началото до края на фертигацията

Зърнено-житна култура 2-4 кг/дка От началото до края на фертигацията

pH и ЕС стойности с различни концентрации

Концентрация % pH EC ms/cm

0,1 4,8 0,72

0,2 4,7 1,42

0,3 4,7 2,13

1,0 4,6 6,50

5,0 4,4 25,5
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 Ureaphos е напълно водоразтворим уреа фосфатен киселинен тор, съдържащ 
азот и фосфор с анти-запушващи свойства. 

Продуктът е 100% водоразтворим. Понижавайки рН-то на почвата, той позволява поемането на 
други елементи. Запазва тръбите и дюзите чисти: водата и тора се разпределят равномерно и 
последователно. 

Урея фосфат може да се смесва с всички видове торове, с изключение на калциев нитрат и 
магнезиев нитрат. 

Ureaphos
17-44-0

Продуктов анализ

Елемент Количество

Азот N 17,0%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 44,0%

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 3-6 кг/дка От началото на фертигацията до 3-4 седмици преди прибиране на реколтата

Овощна култура 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата

Лозя 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до края на цъфтежа

Фуражна култура 2-4 кг/дка От края на цъфтежа до края на плододаването

Зърнено-житна култура 2-4 кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата
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Препоръки

Ранен растеж и стадий на развитие

За първоначалното и ранното развитие на културите азота и фосфора са важни хранителни вещества. 
Формулите с високо съдържание на азот и фосфор подпомагат развитието на нововъзникващи разсади 
и подобряват бързото създаване на реколта. В допълнение, магнезият, който играе съществена роля 
във фотосинтезата, е основен хранителен елемент за културата по време на ранните стадии на 
растеж.

Стадий на растението Формула Приложение на кг/дка/седмица

Ранен растеж и развитие Моноамониев фосфат 20-60 кг/дка

Условия за цъфтеж и плодообразуване

По време на генеративните стадии на културата калият придобива важност над доставката на азот. 
Фосфорът е силно застъпен при подпомагане на растежа. Стабилна високо калиева формула ще доведе 
до по-високо качество на плодовете, зеленчуците и зърнените култури, както и по-голям цъфтеж и 
семепроизводство.

Стадий на растението Формула Приложение на кг/дка/седмица

Цъфтеж и плодообразуване

Монокалиев фосфат 
Калиев нитрат 
Калиев сулфат 

Калциев нитрат 
Магнезиев нитрат/сулфат

20-60 кг/дка

Развитие на плодовете и плододаване

Най-същественият растежен стадий на растението е между цъфтежа и прибирането на реколтата - 
това е времето, когато културата има голяма нужда от калий. Калият е отговорен за преноса на 
въглехидрати от листата към репродуктивните органи (плодове, семена, луковици), което води до 
по-добра реколта, по-добро качество и съответно по-високи доходи на земеделските производители.

Стадий на растението Формула Приложение на кг/дка/седмица

Плододаване

Калиев нитрат 
Калиев сулфат 

Калциев нитрат 
Магнезиев нитрат/сулфат

40-70 кг/дка

17
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 NPK 13-40-13 е отличен водоразтворим NPK тор с високо съдържание 
на фосфор. Поради балансираното си съотношение на хранителни вещества се препоръчва за 
употреба при всички видове култури в етапа на ранното развитие. Формула, подходяща във фаза 
отглеждане на разсади и за стартиране на културите в началото на вегетацията. 

NPK 13-40-13 увеличава устойчивостта на растенията към болести и лоши метеорологични 
условия. Продуктът е идеален за използване при капково напояване  и листно третиране.

Използваните суровини за микроелементите са соли на бор (B), молибден (Mo), хелатирани (EDTA) 
желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

FertiGrow Macro 13-40-13
+ TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 13,0%

Нитратен азот N-NO3 4,4%

Амониев азот N-NH4 8,6%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 40,0%

Дикалиев оксид K2O 13,0%

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 3-6 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Овощна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Лозя 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Фуражна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Зърнено-житна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

При листно приложение 2-4 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe 35% EDDHA / 65% EDTA 0,040%

Цинк Zn EDTA 0,015%

Манган Mn EDTA 0,025%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,020%

Молибден Mo 0,002%
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 NPK 30-10-10 е отличен водоразтворим NPK тор с високо съдържание 
на азот. Подходящ за всички видове почви и условия на околната среда. 

NPK 30-10-10 е формула, която е разработена за прилагане по време на фенологичните стадии, 
свързани с високата необходимост от азот, особено по време на разширяването на листото и 
вегетативният растеж.

Използваните суровини за микроелементите са соли на бор (B), молибден (Mo), хелатирани (EDTA) 
желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

FertiGrow Macro 30-10-10
2 MgO + TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 30,0%

Нитратен азот N-NO3 3,0%

Амониев азот N-NH4 2,0%

Амиден азот N-NH2 25,0%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 10,0%

Дикалиев оксид K2O 10,0%

Магнезиев оксид MgO 2,0%

Микроелемент Количество

Желязо Fe 35% EDDHA / 65% EDTA 0,040%

Цинк Zn EDTA 0,015%

Манган Mn EDTA 0,025%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,020%

Молибден Mo 0,002%

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 1,5-3 кг/дка От началото на фертигацията до 3-4 седмици преди прибиране на реколтата

Овощна култура 1-2  кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата

Лозя 1-2  кг/дка От началото на фертигацията до края на цъфтежа

Фуражна култура 1-2  кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата

При листно приложение 2-4 г/л -
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 NPK 18-18-18 е отлично балансиран  водоразтворим тор, разработен 
за подхранване на растенията във всички етапи на растежа. Универсална формулация идеална за 
използване при капково напояване и листно третиране.

Използваните суровини за микроелементите са соли на бор (B), молибден (Mo), хелатирани (EDTA) 
желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

FertiGrow Macro 18-18-18
+ TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 18,0%

Нитратен азот N-NO3 10,0%

Амониев азот N-NH4 8,0%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 18,0%

Дикалиев оксид K2O 18,0%

Серен триоксид SO3 1,5%

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 3-6 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Овощна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Лозя 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Фуражна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Зърнено-житна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

При листно приложение 2-4 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe 35% EDDHA / 65% EDTA 0,040%

Цинк Zn EDTA 0,015%

Манган Mn EDTA 0,025%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,020%

Молибден Mo 0,002%
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 NPK 20-20-20 е отлично балансиран  водоразтворим тор, разработен 
за подхранване на растенията във всички етапи на растежа. Универсална формулация идеална за 
използване при капково напояване и листно третиране.

Използваните суровини за микроелементите са соли на бор (B), молибден (Mo), хелатирани (EDTA)
желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

FertiGrow Macro 20-20-20
+ TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 20,0%

Нитратен азот N-NO3 5,9%

Амониев азот N-NH4 4,0%

Амиден азот N-NH2 10,1%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 20,0%

Дикалиев оксид K2O 20,0%

Магнезиев оксид MgO 0,2%

Серен триоксид SO3 0,5%

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 3-6 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Овощна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Лозя 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Фуражна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

Зърнено-житна култура 2-4 кг/дка От началото до края на периода на фертигацията

При листно приложение 2-4 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe 35% EDDHA / 65% EDTA 0,040%

Цинк Zn EDTA 0,015%

Манган Mn EDTA 0,025%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,020%

Молибден Mo 0,002%
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 NPK 15-10-30 е отличен водоразтворим NPK тор с високо 
съдържание на калий. Подходящ за всички видове почви и условия на околната среда.

NPK 15-10-30 е формула, която е разработена за прилагане по време на фенологичните стадии, 
свързани с високата необходимост от азот, особено по време на разширяването на листото и 
вегетативният растеж.

Използваните суровини за микроелементите са соли на бор (B), молибден (Mo), хелатирани (EDTA) 
желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

FertiGrow Macro 15-10-30
10 SO3 + TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 15,0%

Нитратен азот N-NO3 7,5%

Амониев азот N-NH4 4,0%

Амиден азот N-NH2 3,5%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 10,0%

Дикалиев оксид K2O 30,0%

Магнезиев оксид MgO 0,25%

Серен триоксид SO3 10,0%

Микроелемент Количество

Желязо Fe 35% EDDHA / 65% EDTA 0,040%

Цинк Zn EDTA 0,015%

Манган Mn EDTA 0,025%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,020%

Молибден Mo 0,002%

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 1,5-3 кг/дка От началото на фертигацията до 3-4 седмици преди прибиране на реколтата

Овощна култура 1-2  кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата

Лозя 1-2  кг/дка От началото на фертигацията до края на цъфтежа

Фуражна култура 1-2  кг/дка От началото на фертигацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата

При листно приложение 2-4 г/л -



agro.continvest.bg agro.continvest.bg
23

 NPK 6-12-36 е отличен водоразтворим NPK тор с високо съдържание 
на калий. Подходящ за прилагане във фаза наедряване и узряване на плодовете. Спомага за 
натрупване на повече захари, по-добро оцветяване и повишаване качеството на продукцията.

NPK 6-12-36 е идеален за използване при капково напояване и листно третиране.

Използваните суровини за микроелементите са соли на бор (B), молибден (Mo), хелатирани (EDTA)  
желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

FertiGrow Macro 6-12-36
3 MgO + 20 SO3 + TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 6,0%

Нитратен азот N-NO3 1,5%

Амониев азот N-NH4 4,5%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 12,0%

Дикалиев оксид K2O 36,0%

Магнезиев оксид MgO 3,0%

Серен триоксид SO3 20,0%

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Овощна култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Лозя 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Фуражна култура 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

При листно приложение 2-4 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe 35% EDDHA / 65% EDTA 0,040%

Цинк Zn EDTA 0,015%

Манган Mn EDTA 0,025%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,020%

Молибден Mo 0,002%
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 NPK 14-7-14 e oтличен водоразтворим NPK тор, подходящ за капково 
напояване, с високо съдържание на азот, калий и калций. Подходящ за ползване при всички видове 
почви и условия на околната среда. NPK 14-7-14  е формула, разработена за прилагане в периодите 
с изразена необходимост от големи количества азот, калий и калций – от края на цъфтежа до 
началото на растеж на плодовете.

Калцият, с който този продукт е обогатен, е от основно значения за нарастването и деленето на 
клетките в растението и подпомага усвояването на калий и натрий. Калцият в тора е във форма, 
която е лесно разтворима във вода, т.е. той е незабавно наличен за усвояване от растението и 
бързо ускорява неговия растеж и развитие.

FertiGrow Macro 14-7-14
2 MgO + 14 CaO + TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 14,0%

Нитратен азот N-NO3 11,0%

Амониев азот N-NH4 1,0%

Амиден азот N-NH2 2,0%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 7,0%

Дикалиев оксид K2O 14,0%

Магнезиев оксид MgO 2,0%

Серен триоксид SO3 6,6%

Калциев оксид CaO 14,0%

Приложение

Култура Доза Период

Зеленчукова култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Овощна култура 2-5 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Лозя 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

Фуражна култура 1-3 кг/дка В края на периода на цъфтеж и в началото на растеж на плодовете

При листно приложение 2-4 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe 35% EDDHA / 65% EDTA 0,040%

Цинк Zn EDTA 0,015%

Манган Mn EDTA 0,025%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,020%

Молибден Mo 0,002%
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 NPK Strawberry е разработен за прилагане само за почвено 
отглеждани култури. Съставът на този продукт се основава на две изисквания – осигуряване на 
хранителни вещества за подхранване на ягодата и реакция на хранителните вещества в почвата.

NPK Strawberry е напълно разтворим във вода и е идеален продукт за капково напояване и 
разпръсквателни системи. Може да бъде използван с или без допълнителен продукт.

NPK Strawberry е разработен, за да предложи лесен и точен начин да се спазят хранителните 
изисквания на ягодата само чрез един продукт.

FertiGrow Macro Strawberry
14-6,5-26 + 3,2 MgO + 5,4 SO3 + TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 14,0%

Нитратен азот N-NO3 9,0%

Амониев азот N-NH4 5,0%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 6,5%

Дикалиев оксид K2O 26,0%

Магнезиев оксид MgO 3,2%

Серен триоксид SO3 5,4%

EC (1g при 25°С) 1,43 mS/cm

Приложение

Култура Доза Период

Ягоди 0,75 кг/дка на ден Есен (един месец след засаждане)

Ягоди 0,5 кг/дка на ден Преди и по време на цъфтеж

Ягоди 1,5 кг/дка на ден От началото на плодообразуването до неговия край

При листно приложение 0.5-1 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe EDTA 0,110%

Цинк Zn EDTA 0,0475%

Манган Mn EDTA 0,054%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,025%

Молибден Mo 0,004%
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 NPK Cucumber е разработен за прилагане само при почвено 
отглеждани култури. Съставът на този продукт се основава на две изисквания – осигуряване на 
хранителни вещества за подхранване на краставицата и реакция на хранителните вещества в 
почвата.

NPK Cucumber е напълно разтворим във вода и е идеален продукт за капково напояване и 
разпръсквателни системи. Може да бъде използван с или без допълнителен продукт.

NPK Cucumber е разработен, за да предложи лесен и точен начин да се спазят хранителните 
изисквания на краставицата само чрез един продукт.

FertiGrow Macro Cucumber
17-7-21 + 3 MgO + 3,5 SO3 +TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 17,0%

Нитратен азот N-NO3 10,5%

Амониев азот N-NH4 6,5%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 7,0%

Дикалиев оксид K2O 21,5%

Магнезиев оксид MgO 3,0%

Серен триоксид SO3 3,5%

EC (1g при 25°С) 1,37 mS/cm

Приложение

Култура Доза Период

Краставица 0,7-1,7 кг/дка на ден От началото на фертигацията до началото на цъфтежа

Краставица 2,3-2,7 кг/дка на ден От началото на цъфтежа до неговия край

При листно приложение 0,6-0,9 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe EDTA 0,080%

Цинк Zn EDTA 0,030%

Манган Mn EDTA 0,050%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,025%

Молибден Mo 0,005%
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 NPK Tomato е разработен за прилагане само при почвено отглеждани 
култури. Съставът на този продукт се основава на две изисквания  –  осигуряване на хранителни 
вещества за подхранване на доматите и реакция на хранителните вещества в почвата.

NPK Tomato е напълно разтворим във вода и е идеален продукт за капково напояване и 
разпръсквателни системи. Може да бъде използван с или без допълнителени продукти.

NPK Tomato  е разработен, за да предложи лесен и точен начин да се спазят хранителните 
изисквания на доматите само чрез един продукт.

FertiGrow Macro Tomato
15-8-25 + 3,5 MgO + 3,5 SO3 +TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 15,0%

Нитратен азот N-NO3 10,0%

Амониев азот N-NH4 5,0%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 8,0%

Дикалиев оксид K2O 25,0%

Магнезиев оксид MgO 3,5%

Серен триоксид SO3 3,5%

EC (1g при 25°С) 1,34 mS/cm

Приложение

Култура Доза Период

Домат 0,6-0,85 кг/дка на ден От началото на фертигацията до началото на плодообразуването

Домат 0,7-0,8 кг/дка на ден От началото на плодообразуването до неговия край

При листно приложение 0,2-0,4 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe EDTA 0,070%

Цинк Zn EDTA 0,025%

Манган Mn EDTA 0,045%

Мед Cu EDTA 0,0035%

Бор B 0,025%

Молибден Mo 0,004%
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 NPK Pepper е разработен за прилагане само при почвено отглеждани 
култури. Съставът на този продукт се основава на две изисквания - осигуряване на хранителни 
вещества за подхранване на пипера и реакция на хранителните вещества в почвата.

NPK Pepper е напълно разтворим във вода и е идеален продукт за капково напояване и 
разпръсквателни системи. Може да бъде използван с или без допълнителени продукти.

NPK Pepper е разработен, за да предложи лесен и точен начин да се спазят хранителните изисквания 
на пипера само чрез един продукт.

FertiGrow Macro Pepper
14-7-29 + 3,4 MgO + 2,7 SO3 +TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 14,0%

Нитратен азот N-NO3 10,6%

Амониев азот N-NH4 3,4%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 7,0%

Дикалиев оксид K2O 29,0%

Магнезиев оксид MgO 3,4%

Серен триоксид SO3 2,7%

EC (1g при 25°С) 1,35 mS/cm

Приложение

Култура Доза Период

Пипер 0,6-0,85 кг/дка на ден От началото на фертигацията до началото на плодообразуването

Пипер 0,7-0,8 кг/дка на ден От началото на плодообразуването до края

При листно приложение 0,2-0,4 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe EDTA 0,070%

Цинк Zn EDTA 0,025%

Манган Mn EDTA 0,045%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,025%

Молибден Mo 0,004%
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 NPK Melon e разработен за прилагане само при почвено отглеждани 
култури. Съставът на този продукт се основава на две изисквания - осигуряване на хранителни 
вещества за подхранване на пъпеша и динята и реакция на хранителните вещества в почвата.

NPK Melon  е напълно разтворим във вода и е идеален продукт за капково напояване и разпръсква-
телни системи. Може да бъде използван с или без допълнителен продукт.

NPK Melon е разработен, за да предложи лесен и точен начин да се спазят хранителните изисквания 
на пъпеша и динята само чрез един продукт.

FertiGrow Macro Melon
13-5-28 + 3 MgO + 13 SO3 + 2 CaO + TE

Продуктов анализ

Елемент Количество

Общ Азот N 13,0%

Нитратен азот N-NO3 9,0%

Амониев азот N-NH4 2,2%

Амиден азот N-NH2 1,8%

Дифосфорен пентаоксид P2O5 5,0%

Дикалиев оксид K2O 28,0%

Магнезиев оксид MgO 3,0%

Серен триоксид SO3 12,1%

Калциев оксид CaO 2,0%

Приложение

Култура Доза Период

Дини и пъпеши 0,7-1,7 кг/дка на ден От началото на фертигацията до началото на цъфтежа

Дини и пъпеши 2,3-2,7 кг/дка на ден От началото на цъфтежа до неговия край

При листно приложение 0,6-0,9 г/л -

Микроелемент Количество

Желязо Fe EDTA 0,070%

Цинк Zn EDTA 0,025%

Манган Mn EDTA 0,045%

Мед Cu EDTA 0,004%

Бор B 0,025%

Молибден Mo 0,004%
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Препоръки

Ранен растеж и стадий на развитие

За първоначалното и ранното развитие на културите азота и фосфора са важни хранителни вещества. 
Формулите с високо съдържание на азот и фосфор подпомагат развитието на нововъзникващи разсади 
и подобряват бързото създаване на реколта. В допълнение, магнезият, който играе съществена роля 
във фотосинтезата, е основен хранителен елемент за културата по време на ранните стадии на 
растеж.

Стадий на растението Формула Приложение на кг/дка/седмица

Ранен растеж и развитие
30-10-10 + ТЕ 
13-40-13 + ТЕ

20-30 кг/дка

Условия за цъфтеж и плодообразуване

По време на генеративните стадии на културата калият придобива важност над доставката на азот. 
Фосфорът е силно застъпен при подпомагане на растежа. Стабилна високо калиева формула ще доведе 
до по-високо качество на плодовете, зеленчуците и зърнените храни, както и до по-голям цъфтеж и 
семепроизводство.

Стадий на растението Формула Приложение на кг/дка/седмица

Цъфтеж и плодообразуване
13-40-13 + ТЕ 
17-7-21 + ТЕ

30-50 кг/дка

Развитие на плодовете и плододаване

Най-същественият растежен стадий на растението е между цъфтежа и прибирането на реколтата - 
това е времето, когато културата има голяма нужда от калий. Калият е отговорен за преноса на 
въглехидрати от листата към репродуктивните органи (плодове, семена, луковици), което води до 
по-добра реколта, по-добро качество и съответно по-високи доходи на земеделските производители.

Стадий на растението Формула Приложение на кг/дка/седмица

Плододаване
15-8-25 + ТЕ 
14-7-29 + ТЕ 
6-12-36 + ТЕ

40-70 кг/дка
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Универсално подхранване

N:P2O5:K2O със съотношение 1:1:1 - това е една от най-популярните NPK формули, защото има универсална 
възможност за използване.

Стадий на растението Формула Приложение на кг/дка/седмица

Ранен растеж и развитие 18-18-18 + ТЕ
20-60 кг/дка в зависимост от 

стадия/етапа

Листно подхранване

Обща препоръка е листният микс да не надвишава крайната концентрация от 10 г/л или 1% и да се 
прилага 3-4 пъти на сезон. Препоръчително е първо да се извърши тест върху малък участък.

Инструкции за смесване

1 Почистете добре танка. Важно е в танка да няма остатъци от продукти, които 
съдържат калций, фосфор или сяра.

2 Напълнете танка с вода до половината.

3 Започнете разбъркване.

4 Започнете бавно да добавяте продукта и останалата част от водата.

Не смесвайте с киселини или продукти, които съдържат калций, фосфор или сяра.

За правилно смесване на продукта се препоръчва концентрацията на разтвора да е между 1% и 5%. (максимум 5 кг от 
продукта, разтворен в 100 л вода)
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са висококачествени хелати, идеални за листно приложение, 
третиране на семена, фертигация и хидропоника

Желязо - Fe EDDHA 6%
FertiGrow Micro Fe EDDHA 6% е тор, съдържащ хелатирано 
желязо, подходящ за лечение на желязна хлороза. Продължи-
телното излагане на желязна хлороза изтощава кореновата 
система, в следствие на което растението загива. 

FertiGrow Micro Fe EDDHA 6%  дава много бърз ефект особено 
при листно третиране на засегнатите култури. Съвместим 
е с всички водоразтворими торове.

Приложение Доза

Почвено 0,5 кг/дка

Листно 0,1-0,2 кг/дка

Капково 0,3-0,5 кг/дка

Опаковка: кутия 1 кг

Желязо - Fe EDTA 13%
FertiGrow Micro Fe EDDHA 13% е тор, съдържащ хелатирано 
желязо, за профилактика и лечение на железния недостиг.

Особено чувствителни са домати, лоза, цветя и овощни 
култури.

Съвместим е с всички водоразтворими торове.

Приложение Доза

Почвено 0,5 кг/дка

Листно 0,1-0,2 кг/дка

Капково 0,3-0,5 кг/дка

Опаковка: кутия 1 кг

Цинк - Zn EDTA 15%
FertiGrow Micro Zn EDTA 15% е хелатен тор за профилактика 
и лечение на цинков недостиг.

Особено чувствителни са царевицата, овеса, цвеклото, 
доматите, картофите, фасула и овощните.

Съвместим е с всички водоразтворими торове.

Приложение Доза

Почвено 0,5 кг/дка

Листно 0,1-0,2 кг/дка

Капково 0,3-0,5 кг/дка

Опаковка: кутия 1 кг

Манган - Mn EDTA 13%
FertiGrow Micro Mn EDTA 13% е хелатен тор  за профилактика 
и лечение на манганов недостиг.

Особено чувствителни са домати, ечемик, зеле, краставици, 
лозя, малини, моркови, пшеница и царевица.

Съвместим е с всички водоразтворими торове.

Приложение Доза

Почвено 0,5 кг/дка

Листно 0,1-0,2 кг/дка

Капково 0,3-0,5 кг/дка

Опаковка: кутия 1 кг
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Мед - Cu EDТA 15%
FertiGrow Micro Cu EDTA 15% е хелатен тор за профилактика 
и лечение на меден недостиг.

Особено чувствителни са грах, домати, ечемик, зеле, 
карфиол, краставици, лук, роза, моркови, салати, царевица и 
цвекло.

Съвместим е с всички водоразтворими торове.

Приложение Доза

Почвено 0,5 кг/дка

Листно 0,1-0,2 кг/дка

Капково 0,3-0,5 кг/дка

Опаковка: кутия 1 кг

Калций - Cа EDТA 10%
FertiGrow Micro Ca EDTA 10% е хелатен тор за профилактика 
и лечение на калциев недостиг.

Особено чувствителни са грах, домати, ечемик, зеле, 
карфиол, краставици, лозя, малини, моркови, праскова, 
пшеница, рапица, роза, салати, фасул, царевица и цвекло.

Съвместим е с всички водоразтворими торове.

Приложение Доза

Почвено 0,5 кг/дка

Листно 0,1-0,2 кг/дка

Капково 0,3-0,5 кг/дка

Опаковка: кутия 1 кг

Магнезий - Mg EDTA 6%
FertiGrow Micro Mg EDTA 6% е хелатен тор за профилактика и 
лечение на магнезиев недостиг.

Особено чувствителни са домати, лозя, грах, картофи, 
моркови и царевица.

Съвместим е с всички водоразтворими торове.

Приложение Доза

Почвено 0,5 кг/дка

Листно 0,1-0,2 кг/дка

Капково 0,3-0,5 кг/дка

Приложение Доза

Почвено 0,5 кг/дка

Листно 0,1-0,2 кг/дка

Капково 0,3-0,5 кг/дка

Третиране 
с обеззара-
зяване

0,2-0,5 кг/тон

Опаковка: кутия 1 кг

Микроелементи - MFe 3,8%
FertiGrow Micro MFe 3,8% е комплексен тор с микроелементи 
в хелатна форма. Намира приложение при капково напояване, 
почвено торене, листно третиране и третиране на семена. 

Прилага се при дефицит на микроелементи, азотен излишък, 
микроелементни хлорози и др.

Елемент Количество
Бор В 0,52%
Калций Ca EDTA 0,28%
Мед Cu EDTA 0,28%
Желязо Fe ETPA 2,10%
Желязо Fe DTPA 1,74%
Манган Mn EDTA 2,57%

Опаковка: кутия 1 кг



Почвени анализи и препоръки за хранене

Една от нашите основни цели е да предоставяме на своите клиентите 
професионални съвети, които улесняват тяхната работа – нашите 
екипи от високо-квалифицирани специалисти изготвят ефективни 
препоръки за хранене, съобразени с вашите конкретни нужди.

В основата на всяка качествена препоръка за хранене стои детайлен 
анализ на почвата. За да гарантираме на земеделските производители 
професионалното ниво на обслуждаване, което те заслужават, ние 
създадохме наша собствена лаборатория за анализ на почви.

Вземане на почвени проби

• Правилното вземане и предварителната подготовка на почвената проба 
определят нейната обективност;

• За да гарантираме качеството на пробите, които вземаме, ние 
стриктно съблюдаваме установените правилa при този процес;

• Използваме съвременни методи за прецизно извличане на хомогенна 
почва, които позволяват дългосрочно проследяване на измененията и 
формулиране на максимално точни препоръки за хранене.

Лабораторни анализи и изготвяне на препоръки

Континвест разполага със собствена лаборатория и специален софтуер за 
анализ на почвите, който предоставя информация за наличието и дефицита 
на всички макро и микро елементи.

Нашите професионални анализи стоят в основата на формулирането на 
максимално ефективни препоръки за хранене, които гарантирано повишават 
плодородието на земята и добивите.

Показателите, които нашата лаборатория замерва

• киселинност на почвата – pH (H2O); pH (KCl); pH (CaCl2)
• специфична електропроводимост (EC)
• съдържание на органично вещество (хумус)
• механичен състав
• действителен капацитет на катионна обмяна (CEC)
• съдържание на общи и активни карбонати
• съдържание на усвоим азот (NO3-N и NH3-N)
• съдържание на усвоим калий (К2О)
• съдържание на усвоим фофор (P2O5)
• съдържание на калций (Ca)
• съдържание на магнезий (Mg)
• съдържание на микроелементи: мед (Cu), цинк (Zn), бор (B), молибден (Mo),  

натрий (Na), желязо (Fe), манган (Mn), сяра (S) и хлор (Cl)



Експертни софтуерни приложения
NutriSoil™ е виртуален асистент за препоръки при почвено подхранване
NutriSoil™ е изграден върху база данни, която съдържа изчерпателна информация за различните видове 
почви и необходимите количества хранителни вещества за достигане на конкретен добив на избрана 
от Вас култура. Следвайки няколко последователни стъпки, интегрирани в софтуера, вие получавате 
цялостен детайлен план за подхранване на желаната от Вас култура.

NutriSoil™ помага на производителите да планират ефективно своите схеми за подхранване.

NutriSoil™ е лесен за употреба и може да се използва от всеки, навсякъде и по всяко време.

NutriFert™ е виртуален асистент за препоръки при фертигация
NutriFert™ е създаден за производителите на зеленчуци и трайни насаждения, които се подхранват чрез 
капково напояване.

Изберете конкретна култура и фаза на нейното развитие и в реално време Вие ще получите синтезирана информация 
за различните възможности за избор на подходящ продукт от серията FertiGrow.   

В няколко последователни стъпки NutriFert™ калкулира количествата торове, необходими за единица площ, и определя 
точната доза спрямо обема на Вашия резервоар.

NutriFert™ е лесен за употреба и може да се използва от всеки, навсякъде и по всяко време.

NutriLeaf™ е виртуален асистент за препоръки при листно подхранване
Изберете конкретна култура и фаза на нейното развитие и в реално време Вие ще получите синтезирана 
информация за различните възможности за избор на подходящ продукт от серията SpeedGrow.   

В няколко последователни стъпки NutriLeaf™ калкулира количествата торове, необходими за единица площ, и определя 
точната доза спрямо обема на Вашата пръскачка.

NutriLeaf™ е интуитивен и лесен за работа инструмент, които може да се използва от всеки, навсякъде и по всяко 
време.
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