
ПЛОДОРОДНА ПОЧВА —
ЗДРАВИ КУЛТУРИ!

PERLKA®  е калциев цианамид, който се използва 
като тор повече от 100 години. Азотът от този 
уникален тор се освобождава бавно през дълъг 
период от време, осигурявайки плодородна и 
здравословна почвена среда. Съдържа най-голямо 
количество вар от всички азотни торове под 
формата на водоразтворим калций, който е лесно 
усвоим от растенията.
По-голямата част от варта в PERLKA® е под 
формата на водоразтворим калций, който може да 
бъде незабавно усвоен от растенията. 
Perlka стимулира и подпомага биологичната 
активност в почвата и по този начин 
предотвратява проблемите, предизвикани от 
почвени вредители и заболявания при ротация  на 
културите. Настоящата брошура съдържа 
информация за производителя, използването и 
ефектите от калциевия цианамид PERLKA®. Моля, 
свържете се с нас, в случай на необходимост от 
допълнителни препоръки за начина на приложение за 
конкретни култури (вж. на гърба на страницата).

INNOVATIVE SINCE 1908



Получен от естествени суровини …

Калциевият цианамид PERLKA® се получава от три 
суровини: вар, каменни въглища и атмосферен 
азот. Варовикът първо се превръща в гасена вар 
(калциев окис) във варовикови пещи. Смес от 
гасена вар и каменни въглища се подава в шахтови 
пещи, където чрез електрическа енергия се създа-
ват температури,  достигащи до 2500°C, за да се 
образува калциев карбид. Карбидът се изважда от 
пещта, оставя се да изстине, след което се смила 

Каменни
въглищаВаровикВодна енергия

Електрическа
енергия

Изгаряне Фракцио-
ниране

Гасена вар

Калциев карбид

Калциев цианамид
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на прах. Чистият азот се извлича от въздуха при 
температура -183°C.
Азотът се вдухва в ротационни пещи заедно с 
прахообразния калциев карбид, където при темпе-
ратури от около 1100°C се образува калциев циана-
мид. Най-накрая калциевият цианамид се смила и 
гранулира, за да се получи PERLKA®.



Тайната на дългосрочния ефект: 

Калциевият цианамид PERLKA® осигурява 
доказано дългосрочно и равномерно 
балансирано действие на азота. Причината 
за това е, че за разлика от другите азотни 
торове, в PERLKA® азотът остава под 
формата на амониев радикал, който остава 
стабилен в течение на поне 6 до 8 седмици.
По този начин се осигурява усвояването на 
по-голямо количество амониеви радикали 
от растенията и на по-малко нитрати.  
Преимуществата са:
 здравословен, балансиран растеж 
 развиване на по-силна коренова 
структура 
 по-ниско съдържание на нитрати в 
растенията  
 редуциране на риска от просмукване 
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При повечето азотни торове се наблюдава 
тенденция за повишаване на киселинността на 
почвата, което налага добавянето на 
допълнително количество вар, за да се 
неутрализира негативният ефект от 
промените на pH върху флората, фауната и 
структурата на почвата.
За разлика от тях, с калциевия  цианамид 
PERLKA® в почвата се добавя по-голямо 
количество вар и същевременно се осигурява 
лесен за усвояване калций, подпомагащ 
здравословния растеж на растенията.
Калцият е важен компонент от тъканите на 
растенията, подобряващ устойчивостта и 
здравината на растенията.
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Въздействието на варта в PERLKA® 
в сравнение с други азотни торове

Тор Азот % N Съдържание
на вар*

PERLKA® 19,8 % +152
CAN (калциев амониев
нитрат)

27,0 % -58

Урея 46,0 % -100
UAN 28,0 % -100
Амониев сулфат-
нитрат 

26,0 % -196

DAP 18,0 % -211
Амониев сулфат 21,0 % -300

* в килограми CаО за 100 kg N

Калциевият цианамид PERLKA® 
спира повишаването
на киселинността на почвата



Странични ефекти? В този случай те са добре дошли!

Хигиена на почвата с калциев цианамид – здравословна почва, 
здрави растения, здрави животни 
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Когато говорим за ефективността на калциевия 
цианамид PERLKA®, ние правим разграничение 
между основният му ефект като тор (показан на 
графиката в оранжево)  и страничните му 
ефекти (показани в зелено).
По време ма краткосрочната цианамидна фаза 
калциевият цианамид, когато се използва правил-
но, може да съдейства за потискане на покълва-
нето на плевели, на формирането на гъби и плесе-
ни, паразити по пасищата, охлюви и червеи. Още 
по-важно е, че калциевият цианамид съдейства за 
увеличаване на популацията на полезни почвени 
бактерии, които от своя страна повишават 
биологичната активност на почвата.

Наблюдавани положителни ефекти за
предотвратяване на болести

Наблюдавани странични ефекти върху голи охлюви

Наблюдавани ефекти върху появата на плевели

Ефектът от прилагането на 20 кг/дка PERLKA® върху семената
на плевелите, като добавка при посяване на пшеницата. 

(тестово поле Росенов, пролет 2003)

Подобряване на хигиената в пасища

Култура Патоген Заболявания, признаци на увреждане

Зърнени(общо) Pseudocercosporella herpotrich Пигментни петна
Пшеница
Пшеница

Rhizoctonia cerealis Кафяви петна, пигментни петна
Fusarium graminearum Фузариум/ FEB

Ръж Claviceps purpurea Гъбични заболявания Claviceps
Царевица
Царевица

Helminthosporium turicum Helminthosporium / ръжда, главня по листата
Fusarium graminearum Загниване на кочани

Рапица

Рапица

Маслодайна
рапица, зеле

Sclerotinia sclerotiorum Склеротийно гниене / бяла плесен
 Plasmodiophora brassicae Гуша (кила) по зелето

Verticillium dahliae Verticillium / загниване на стеблата
Картофи Rhizoctonia solani

Слънчоглед Sclerotinia sclerotiorum Увреждане на цвета, памукова плесен, 
загниване на стеблата

Ряпа Phytium debaryanum Водна плесен 
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Ефект върху заразяване с паразитни 
червеи при използване на PERLKA® 
за наторяване на пасища  

(Експериментално поле: Institute Agronomique de l´Etat Gembloux, Белгия) (според Поуплард и Пешър, Университет в Лиеж)

Rhizoctonia / умиране на корените, кафява ръжда

Ларви/
10 g изпражнения

Контролна зона: 40 N под 
формата на CAN при засяването, 

без хербициди

40 N под формата на PERLKA® 
при засяването,
без хербициди



Калциевият цианамид се преобразува в почвата 
на няколко етапа, които оказват съществено 
влияние върху ефективността на продукта. След 
прилагането на PERLKA®, под въздействието на 
влагата в почвата, се образува калциев 
хидроокис и цианамиден азот. 
След това започва работата на 
микроорганизмите за превръщане на цианамидния 
азот, през урея, в амоний. Колкото по-топла е 
почвата, толкова по-бързо протича този процес 
на разлагане.
Малка част от цианамидния азот се превръща 
през дицианамид в урея. Дицианамидът инхибира 
бактериите в почвата, под въздействието на 
които протича превръщането на азота от 
амоний в нитрат. В резултат на това, 
калциевият цианамид остава в стабилна фаза 
под формата на амоний за продължителен период 
от време, с което се редуцират загубите на 
азот от просмукване.

В зависимост от количеството на използвания 
тор, от влажността и температурата на 
почвата, процесът на пълното превръщане на 
цианамидния азот трае от една до две седмици. 
За много култури това е “период на изчакване“ 
между прилагането на PERLKA® и засаждането и 
засяването, който трябва да бъде спазен. 
Гранулите на варово-въглищния тор могат да 
запазват структурата си и да са видими в 
почвата в течение на няколко седмици след 
прилагането.

Калциев цианамид – какво се случва?

Как се преобразува
калциевият цианамид в почвата?

Влага в почвата

Калциев цианамид CaCN 2

Калциев хидроокис
Ca(OH)2

+H2O +H2O
+2H 2O+H2O

Цианамид
H2CN2

Урея
CO(NH2)2

Дицианамид
(H2N)2C=N-CN

Амоний
(NH4)2CO3 NO3

Нитрат

Забавено
подхранване с азот



„Калциевият цианамид PERLKA® не е просто 
азотен тор!“

Тъй като PERLKA® има уникални свойства, вие 
трябва да спазвате следните указания, за да се 
възползвате от допълнителните му преимущест-
ва без увреждане на културите:

Период на изчакване

Когато сте приложили PERLKA® преди засяване-
то или засаждането на растенията, вие трябва 
да изчакате фазата на пълното превръщане на 
цианамидния азот в амониев азот. Това превръ-
щане може да се осъществи само при наличие на 
влага в почвата и може да  се подобри чрез 
повърхностно смесване на продукта с горния 
почвен слой.  

Основно правило за периода на изчакване:
2 - 3 дни на 10 кг/дка от PERLKA®

Например, ако сте използвали 40 кг/дка калциев 
цианамид PERLKA®, то периодът на изчакване 
трябва да бъде 8 - 12 дни. Ако не сте сигурни, 
направете тест с кресон!

Изключения

Ако сте използвали 25 кг/дка PERLKA® за зимна 
маслодайна рапица и 20-30 кг/дка Perlka® за зърне-
ни култури, вие можете да започнете засаждане-
то веднага след прилагането на продукта.

Допълнително торене

За някои култури калциевият цианамид PERLKA® 
може да се използва като допълнително торене. 
Това зависи от фазата на растежа и развитието 
на растенията и варира за различните култури. 
За по-подробна информация, моля, прочетете 
нашите указания за употреба.

По време на прилагането растенията трябва да 
са сухи, но почвата трябва да е влажна, за да може 
да се осъществи превръщането на продукта.

Разпръскване 

Най-добър ефект се постига чрез равномерно 
разпръскване.

Калциевият цианамид PERLKA® може да се прила-
га като се използват всички обичайно използвани 
пръскачки. При разпръскването трябва да се 
внимава да не се засягат други, намиращи се 
наблизо растения. 

Калциевият цианамид PERLKA® е одобрен за 
използване в ЕС тор, който е категоризиран 
като тор от типа “калциев цианамид със съдър-
жание на нитрат“. Съдържа 19.8% общ-N и 1.8% 
нитрат-N. Освен това съдържа и 50% CaO 
(основни ефективни съставки).

Препоръките за употреба, предоставени в 
настоящото, трябва да се считат за общи 
указания. Освен това е необходимо да се 
предприемат мерки за прилагане на адекватни 
критерии за добри земеделски практики при 
спазване на препоръките и указанията на всички 
регулаторни органи.

             

За допълнителни консултации, 
моля, свържете се с нас.

гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Хубавка 6
тел.: 02/971 70 28, 29 | факс: 02/971 70 35
      info@continvest.bg | agro.continvest.bg


