


Водени от убеждението, че модерните 
български земеделски производители 
заслужават да работят с качествени 
продукти на световно ниво, ние 
създадохме серията TopGrow с 
иновативни патентовани технологии.

Тази философия е залегнала в основата на 
формирането на нашето портфолио от 
гранулирани торове, които въвеждат и 
затвърждават новите световни 
практики в земеделието.

Идеята при създаването на продуктите 
е влагането на наука в една гранула, 
отговаряща на различните потребности 
на определени видови култури и почви.

При производството на торовете 
TopGrow се използват възможно 
най-качествените суровини, доставяни 
от различни краища на света, с цел 
осигуряване на първокласен и високо 
ефективен краен продукт.

Продуктите от гамата TopGrow 
съчетават в себе си най-модерните 
техники и технологии, които 
гарантирано повишават добива и 
устойчивостта на растенията, като в 
същото време щадят околната среда.
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MICROVIT®ACTIBION®DURAMON®

Енергиен цикъл
Максимално усвояване на хранителни вещества

NO3
- NO2

- NH 4
+ АМИНО

КИСЕЛИНИ

ПРОТЕИНИ
Fe ZnFe Mn

DURAMON

Отделен
азот

Време

Азотен тор със забавено освобождаване, обогатен с цинк и микроелементи.

Основни характеристики:
• Технология Duramon® - високо съдържание на азот, защитен с MCDHS, осигуряващ хранителни вещества през целия 
цикъл на развитие на културата.
• Обогатен с цинк - микрохранително вещество, което участва директно в синтеза на аминокиселини и белтъчини и 
следователно в усвояването на азота от растенията.
• Съдържа магнезий от сулфат, който достига до растенията при всички типове почви.

Формулация N

30

MgO

2,2

SO3

20

Zn

0,3NITROZINC

Технология Actibión®

Стимулиране на развитието на корените

Технология Duramón®

Осигуряване на азот по време на целия цикъл на развитие на културата

Приложение

Култура

Зърнено житни култури

Царевица

Индустриални култури

Период на приложение

предсеитбено/подхранващо торене

предсеитбено/подхранващо торене

предсеитбено/подхранващо торене

Доза

15-35 кг/дка

30-60 кг/дка

20-45 кг/дка

NITROZINC
DURAMON
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USP®

USP
PROTECT®DURAMON® MULTISULFATOS®

Гама от гранулирани NP хранителни комплекси, съдържащи защитени азот и фосфор - винаги достъпни за 
растенията.

Основни характеристики:
• Технология Duramon® - високо съдържание на азот, защитен с MCDHS, осигуряващ хранителни вещества през целия 
цикъл на развитие на културата.
• Внасяне на сулфатирани макроелементи.
• Съдържа магнезий от сулфат, който достига до растенията при всички типове почви.
• Контрол на азота и защита на фосфора, като се минимизират загубите на тези елементи.

Формулация N

10

25

16

P2O5

26

15

20

MgO

2,0

2,2

-

SO3

12

8

16

Fe

0,5

-

-

Zn

0,01

0,1

-

Mn

0,01

-

-

DYNAMIC

INTENSE

ACTIVE
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DURAMONDUO

Приложение

Култура

Зърнено житни култури

Маслодайни култури

Индустриални култури

Период на приложение

предсеитбено торене

предсеитбено торене

предсеитбено торене

Доза

15-20 кг/дка

25-30 кг/дка

20-25 кг/дка

agro.continvest.bg



Иновативен фосфорен тор обогатен с микроелементи, подходящ за кисели почви.

Основни характеристики
• Специфичен фосфат за кисели почви.
• Липса на неблагоприятни реакции с урея или други суровини по време на смесване, съхранение или приложение.
• Многовариантност при осигуряването на вторични елементи и микроелементи.

Агрономически предимства

• Фосфат, чието съдържание в почвата варира, идеален за кисели и неутрални почви.
• Степента на неутрализацията съдейства за развитието на полезните за почвата бактерии. 
• Максимална синергия между фосфор, магнезий, цинк и сяра.
• Повишава плътността и здравината на вкореняване на растенията.
• Съдържа магнезий, участващ директно при активирането на фотосинтезата и усвояването на фосфора.
• Намалява солеността на почвата чрез изместване на хлоридните соли. 

Препоръчителен тип фосфат в зависимост от pH на почвата 

MULTIPHOS

най-добрият източник на P2O5 за кисели почвиMULTIPHOS

Източник: La fertilisation phosphatée. Soltner 1995

3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,05,0

DAP

MAP

TSP

MULTIPHOS

MULTIPHOS® MICROVIT®

Фосфор с тройно действие за максимално усвояване

Монокалциев
фосфат

Дикалциев
фосфат

Трикалциев
фосфат

Zn

S

CaO

• Монокалциев фосфат, водоразтворим,
     с бърза абсорбация от корените на растенията.

• Дикалциев фосфат за средносрочно усвояване. 

• Трикалциев фосфат за дългосрочно усвояване.
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Елемент Multiphos 3520 Multiphos 2510

35%P205 

P205 разтворим в цитрат и вода

P205 разтворим във вода

S03 

MgO 

CaO 

25%

20% 10%

15% 6%

5% 10%

- 3%

30% 20%

Допълнително

Zn 0,1 - 1

B 0,05 - 0,2

Cu 0,05 - 0,2

Mn 0,1 - 0,2

Елемент Физиологично въздействие Въздействие върху културите

MULTIPHOS
MULTIPHOS® MICROVIT®

P205

S03

CaO

MgO

Fe и Mn

Zn

Синтез на захари
Точки на нов растеж

Получаване на белтъчини

Клетъчна твърдост
Имунна система

Усвояване на фосфор
Фотосинтеза

Трансформиране на азот
Фотосинтеза

Синтез на ауксин
Образуване на скорбяла

Вкореняване и култивиране
Хомогенен цъфтеж
Термични стресове

Качество на продукцията

Здравина на корена и стъблото
Образуване на плод и зърно

Качество на растежа и добива

Ранен растеж
Нитратна редуктаза

Ензимна дейност

Ензимна дейност
Растеж на корени

Запаси от скорбяла
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Период на приложение

предсеитбено торене

Доза

в зависимост от pH на почвата

Приложение

Всички култури

agro.continvest.bg



MICROVIT®DURAMON® SOP®

Формулация N

10

20

P2O5

10

5

K2O

17

10

MgO

2,2

2,2

SO3

20

15

Zn

0,1

0,1

B

0,1

0,1

Високо ефективни NPK торове без съдържание на хлор, с магнезий, сяра и микроелементи.

• Съдържа азот с постепенно освобождаване, благодарение на технологията DURAMON®, осигурявайки наличието на 
азот през целия цикъл на развитие на растенията. 
• Торове с калий в сулфатна форма -  SOP® технология.
• Без съдържание на хлор.

SOPKCl

КАЛЦИЕВ СИЛИКАТ КАЛЦИЕВ СИЛИКАТ

КАЛИЕВИ
СИЛИКАТИ

КАЛИЕВИ
СИЛИКАТИ

КАЛЦИЕВ
ХЛОРИД КАЛИЕВ

СУЛФАТ

Калий Калий

Калций Калций

СИЛНА ДЕКАЛЦИФИКАЦИЯ БАВНА ДЕКАЛЦИФИКАЦИЯ

MgO + SO  + B + Zn+ +
Технология

SOP
Технология

Фотосинтеза Използване
на азот

Синтез на
аминокиселини

Протеини

S.O.P.® технология 
Въздействие на калиеви хлориди и калиеви сулфати 

върху декалцификацията на почвите.

DURAMON

8

Приложение

Култура

Зърнено житни култури

Градински култури

Овощни дървета

Период на приложение

предсеитбено/подхранващо торене

предсеитбено/подхранващо торене

предсеитбено/подхранващо торене

Доза

20-50 кг/дка

30-60 кг/дка

40-80 кг/дка

agro.continvest.bg



ACTIBION® SOP®DURAMON® PROTECT®MICROVIT®

Високо технологични NPK торове без съдържание на хлор, с магнезий, сяра и микроелементи.

Основни характеристики:
• Durasop Actibion комбинира в един продукт всички технологии, които съдействат за подобряване на жизнените 
показатели и определят ефективността на вашия тор: подхранва, стимулира, предпазва, коригира дефицити и 
мобилизира усвояването на хранителни вещества. 
• Различни балансирани формулации, приложими за различните култури.
• Повишена ефективност на единичните прилагания благодарение на използваните технологии.
• Минимизиране на загубите от измиване и от блокирания на азот, фосфор и калий.
• Адаптирани за всякакви типове почви.
• Съдържанието на калиев сулфат съдейства за редуциране на свързаните със солеността рискове.
• Балансирана формула, съдържаща азот, фосфор, калий, магнезий, сяра и цинк.

ЛИСТА

КОРЕНИ

Duramón®

Технология за защита
на азота

Технология за защита
на фосфора

Активатор на развитието
 на корените

Калиев сулфат

P

С хелатирани
микроелементи

Fe
Zn

Mn B

Mo
Cu

Microvit

Actibión®

S.O.P.
Protect®

Формулация

DURASOP ACTIBION N-PLUS

DURASOP ACTIBION 15-15

DURASOP ACTIBION 8-15

N

20

15

8

P2O5

5

7

7

K2O

5

10

15

MgO

2,2

2,2

2,2

SO3

15

15

15

Zn

0,1

0,1

0,1
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Приложение

Култура

Зърнено житни култури

Градински култури

Овощни дървета

Период на приложение

предсеитбено/подхранващо торене

предсеитбено/подхранващо торене

предсеитбено/подхранващо торене

Доза

20-50 кг/дка

30-60 кг/дка

40-80 кг/дка

agro.continvest.bg



Минимум
N P K

Минимум

N
Mg

Ca
Fe

Aa
S

Zn

EH

P K

ACTIBION® PROTECT® MULTIPHOS®DURAMON® MICROVIT®PROLIFE®SOP® AMINOVIT®

Renovation Fuerza представлява набор от мини-гранулирани торове-стимуланти, разработени специално за използване 
като основен тор при всички видове култури. Всяка гранула осигурява едновременно пълния комплекс от вещества, 
необходими за адекватното подхранване на културите. 

Основни характеристики:

• Изцяло балансиран състав, предназначен за удовлетворяване на потребностите на всички култури.
• Осигурява троен ефект при наторяването: подхранване на културата, стимулиране и осигуряване на енергия за 
различни метаболитни процеси и коригиране на дефицитите в почвата.
• Осигурява подбрани и активирани хумусни екстракти (патент ЕР 16382349), които подпомагат развитието на 
културата на корена и на листата на растението чрез създаването на активатори на растежа (ABA, AIA, AUXINS и др.).
• Благодарение на технологията Aminovit предоставя енергия и допринася за подобряване на разтворимостта на 
фосфора в почвата. 
• Хомогенната и прецизна гранулометрия позволява оптимално технологично прилагане и доставка на 
хранителните вещества в почвата около корените, повишавайки концентрацията им в почвения разтвор и 
оптимизирайки приложимата доза.
• По-високо съдържание на минерални вещества, защитени с технология, която повишава тяхната ефективност. 

Формулация

1-2-3

Pura Fuerza

Unica 411

Megatonic

2-1-3

Multiphos 121

N

6

-

20

30

10

9

P2O5

8

-

5

-

5

12

K2O

18

-

5

-

15

8

MgO

2,2

5

2,2

2,2

2,2

2,2

SO3

10

18

8

15

10

10

CaO

-

19

-

-

-

-

B

0,1

-

0,1

-

-

-

Zn

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Mn

-

0,1

-

-

-

-

Агрономически предимства: 

• Продуктите задоволяват хранителните нужди на всички култури, изключвайки  всякаква вероятност за хранителен 
дефицит. Максимална защита.
• Ускоряват катийонната обменна способност в почвата и мобилизират придвижването на хранителните вещества 
около корените и в растенията.
• Намаляват стресовите ситуации благодарение на действието на характерните свободни аминокиселини.
• Осигуряват оптимално разпределение и максимално усвояване на хранителните вещества. По-висок добив с по-добро 
качество.

FUERZA
RENOVATION

10

Култура

Зимни зърнени култури

Царевица

Индустриални култури

Период на приложение

по време на сеитба
основно/подхранващо торене

по време на сеитба
основно/подхранващо торене

по време на сеитба
основно/подхранващо торене

Доза

7,5 кг/дка
10-20 кг/дка

7,5 кг/дка
15-30 кг/дка

7,5 кг/дка
15-25 кг/дка

agro.continvest.bg



SOP®DURAMON® AMINOVIT®

Технология SILIACTIVE

Максимална резистентност
към воден стрес

Защита срещу биотичен стрес

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ЛИСТО

H 2 O H 2 OH 2 OH 2 O H 2 O

Защитна мембрана

Защитна мембрана

Формулация N

20

14

P2O5

5

8

K2O

10

14

MgO

2,2

2,2

SO3

15

20

Zn

0,1

0,1

Мини-гранулирани торове със стабилизиран азот, обогатени със силиций и микроелементи.

Агрономически предимства:

• Защитен азот, с цел повишаване степента на усвояване и периода на присъствието му във всички типове почви - 
DURAMON® технология. 
• По-висока резистентност към гъбични инфекции благодарение на по-високата механична устойчивост на листата и 
синтеза на анти-стрес вещества - SILIACTIVE® технология.
• По-кратко време за възстановяване на зелените площи след окосяване - SILIACTIVE® технология.
• Подходящ за всякакви условия, препоръчват се особено за почви с проблеми, свързани със солеността - SOP® 

технология.
• По-висока ефективност на фосфора и цинка поради синергията им със силиция. 

11

Приложение

Култура

Парници, оранжерии

Спортни терени

Период на приложение

2-3 приложения

2-3 приложения

Доза

20-30 кг/дка

20-40 кг/дка

agro.continvest.bg



ACTIBION® SOP®PROTECT® MULTIPHOS®DURAMON® MICROVIT® PROLIFE® ULTRALOCALIZED®

Микро-гранулирани торове, обогатени с микроелементи за ултра локализирано приложение.

Основни характеристики:
• Микро-гранулиран продукт за ултра-локализирано прилагане заедно със семената за постигане на прецизно 
наторяване.
• Висока концентрация на водоразтворим защитен фосфор (P205). Технологии Protect, Actibion и Multipros®

• Съдържа азот с постепенно освобождаване, необходим за първоначалните нужди на растението - технология 
Duramon® 

• Формули с MgО, SO3, Mn и Zn - елементи, съществени за синтеза на белтъчини и метаболизма. 

Агрономически предимства:
• Интензивно и хомогенно поникване на посева.
• Отлично първоначално вкореняване.
• Бърз растеж и развитие на културите.
• По-бързо образуване и развитие на вторични корени.
• Микро-гранула, която гарантира максимален контакт между тора, почвата и 
корена на растението за оптимизирано използване на хранителните вещества.
• Избягване на загубите на азот при отмиване, както и блокиране на фосфора.
• Предотвратяване на дефицити на цинк (слаб растеж, жълтеникави петънца 
и некроза на листата).
• Намаляване на разходите за наторяване и времето за сеитба.
• Максимална рентабилност на наторяването.
• По-нисък размер на инвестицията в сравнение с традиционното NPK 
торене.
• Максимално използване на фосфор при пряко засяване. 
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По-малко изпаряване По-малко отмиване

По-малки загуби

АЗОТ

ФОСФОР

NH 3 NH 3

АЛКАЛНИ ПОЧВИ КИСЕЛИ ПОЧВИ

Конвенционален
тор

Конвенционален
тор

В кисели почви. 
Различните фосфатни 
формули гарантират 
постепенно 
освобождаване, както и 
защита на този елемент.

Използване на 
органични молекули 
за предпазване на 
фосфора от 
блокиране в алкални 
почви.

При разлагането на азота се 
избягват изпаряването и 
отмиването, като се използват 
подходящи патентовани 
технологии. 
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Приложение

Всички култури

Всички култури

Период на приложение

по време на сеитба

основно торене

Доза

2,5-3,0 кг/дка

5,0-7,5 кг/дка

MegaStart MegaStart

agro.continvest.bg



Гранулирани торове с бавно освобождаване на хранителните вещества.

Основни характеристики:
• ST технологията представлява стабилизиране на всяка една гранула с тънък слой покритие. При прилагането на тази 
технология се използва смес между зеолит и сяра във всяка една гранула.
• ST продуктите използват силната способност на зеолита да задържа хранителните вещества. Той абсорбира всички 
елементи в тора, които постепенно започват да се освобождват.  
• Сярата намалява pH-то на почвата и предпазва уреята. 
• Пъровначално растението усвоява достъпните хранителни вещества, които са били доставени с тора. В последствие, 
благодарение на високия йонообменен капацитет на зеолита, в почвата се отлагат неусвоените хранителни вещества.

Агрономически предимства:

• Балансиран NPK източник
• Лесен за боравене и разпръскване
• Без съдържание на прах
• Доказано качество
• Ниска доза на приложение поради оптимизираната 
формула със съдържание на зеолит

Формулация N
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DUOPERFECT ST

TOPBALANCE ST

TOPSPRINT ST

TOPFERT46 ST

AMOSUL ST

ST®

STSTТЕХНОЛОГИЯ

Зеолит

Филм-покритие на гранулата със съдържание на сяра, 
която намалява pH на почвата и защитава уреята

NH3

NH3
Fe Zn

Mg

ГРАНУЛИ

K+ K+ K+

АМОНИЕВ СУЛФАТ

 NH3 (Изпарение на азота)

NH4

NH4SO4H2O

NO2  (Растение) NO3 

УРЕЯ + ВОДА
УРЕЯ

 +
ВОДА

(Изпарение на азота)
NH3 Растение

NO2NH4 NH3
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Приложение

Култура

Зърнено житни култури

Царевица

Индустриални култури

Период на приложение

предсеитбено/подхранващо торене

предсеитбено/подхранващо торене

предсеитбено/подхранващо торене

Доза

20-50 кг/дка

20-50 кг/дка

20-50 кг/дка

agro.continvest.bg



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.

Експертни софтуерни приложения
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