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SOLU K 52  
Калиев сулфат - ЕО тор  

100% разтворим във вода – за органично земеделие, щадящо околната среда 

 

Торовете на основата на калиев сулфат (SOP) се считат за едни от най-ефективните 
специални калиеви торове, комбиниращи два ключови хранителни  елемента – калий и сяра. Тъй 
като и двата хранителни елемента са водоразтворими, те се освобождават незабавно и могат 
своевременно да предотвратят дефицитите или дисбалансите на хранителни вещества в 
културите и почвите.

Благодарение на естествения произход на суровините и устойчивия метод на производство 
SOLU K 52 е подходящ за органично земеделие, в съответствие с регламентите  (EC) 834/2007 
и (EC) 889/2008. Калият играе основна роля за качеството на плодовете и зеленчуците като 
съдейства за подобряването на вкуса и външния вид, както и на устойчивостта на растенията 
на болести, което го прави ключов елемент във всяка успешна програма за получаване на високи 
добиви. Освен това калият съдейства за подобряване на здравината на тъканите на 
растенията, в резултат на което се повишава и устойчивостта им при съхранение и 
транспортиране.

 
 

 
 

  

SOLU K 52
върху EURO палети по 1050 kg нето

25 kg  
чували

 

K2O        52 %, водоразтворим калиев оксид  (= 43.2 % K) 

SO3        45 %, водоразтворим серен триоксид (= 18 % S) 

Обемна плътност  1.55 до 1.75 кг/л

9.7

 

pH в 5% разтвор

Външен вид на SOLU K 52:
Кристален прах



SOLU K 52  е двукомпонентен тор - източник едновременно на калий и сяра, подхо-
дящ за насаждения както в открити полета, така и в оранжерии поради високата 
си разтворимост.

SOLU K 52 е чист, естествен, високо концентриран и напълно разтворим тор, който се смесва 
добре с други продукти. Продуктът е подходящ за употреба при оранжерийни култури, при 
хидропоника, както и при култури, отглеждани на открито чрез капково напояване или напояване 
с пръскачки. 
Калиевите торове, които съдържат и сяра (SOP торове), се препоръчват особено за специални 
култури, чувствителни към хлорид, като например цитрусови плодове, лозя и зеленчуци.

Препоръки за употреба
• можете да получите оптимален разтвор за наторяване като първо разтворите SOLU K 52 
в резервоар, напълнен с поне две трети вода  
• добавете другите продукти в резервоара след като SOLU K 52 е напълно разтворен 
• времето за разтваряне зависи от разбъркващото устройство, както и от качеството и 
температурата на водата 

SOLU K 52 е съвместим с:
• повечето торове в нормални концентрации  
• повечето продукти за грижа за растенията за листно прилагане 
• други добавки за листно прилагане като омокрящи агенти 

Моля, имайте предвид, че торовете, съдържащи калций и сулфат трябва да се разтварят в 
отделни резервоари, тъй като могат да предизвикат образуване на гипсова утайка, когато се 
разтварят заедно в един и същи съд.  
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• осигурява оптимален прием както на калий, така и на сяра 
• увеличава добивите и резултатите 
• отличен за употреба при условия, които повишават солеността на почвата 
• предпочитан за употреба за специални култури като плодове, лозя и зеленчуци 
• високоефективен тор с допълнително съдържание на калий 
• съвместим с други продукти за наторяване (с изключение на тези, съдържащи 
калций)
• едновременно редуцира просмукването на катиони и риска от загуби на калий 
• разрешен за употреба в органичното земеделие 
• щади околната среда 

SOLU K 52 е вторичен продукт от чиста и вакуумно изсушена сол от планините 
в Залцкамергут – Бад Ишъл, Алтаусзе и Халщат, регион, включен като обект в 
Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. 

SOLU K 52 се произвежда в съответствие с принципите за устойчиво производ-
ство и опазване на околната среда.

Производството се осъществява чрез напълно автоматизирана производствена 
линия, съответстваща на всички съвременни стандарти.

Ползи от употребата на продукта
SOLU K 52 

 



Компанията Salinen Austria AG – най-важният австрийски 
производител и доставчик на сол  – има дългогодишни традиции 
и е дълбоко свързана със  Залцкамергут, но в същото време е и 
една съвременна компания с международна дейност  в областта 
на минното дело и производството.
Солните мини в Залцкамергут се експлоатират в течение на 
повече от 3500 години, най-вероятно от около 7000 години. 
Историята на компанията Salinen Austria AG започва преди 
повече от 500 години и оказва важно влияние върху търговията 
със сол. Началото е поставено от император Фридрих III, който 
влиза във владение през 1449 г. Salinen Austria е била държавна 
собственост за дълъг период от време, до момента на 
преобразуването й в акционерно дружество през 1975 г., като 
през 1997 г. е изцяло приватизирана. 
Генерален директор на Salinen Austria AG от 1 април 2008 г. е 
Стефан Майкс. Понастоящем в компанията, намираща се в 
Ебензе, Горна Австрия, работят 470 служители, а още 50 
служители са ангажирани в нейните филиали в Източна и 
Централна Европа. 
Обемът на производството на сол възлиза на 1.2 милиона тона, 
от които 45% са предназначени за износ. Складовият 
капацитет надхвърля 300 000 тона сол, която се използва като 
средство за обработка на заледявания и за други промишлени 
цели като например третиране на води.
Salinen Austria AG е символ на най-високите професионални 
стандарти, фокусирайки се върху качеството, чистотата, 
произхода и традициите при производството на сол.   
Нашите продукти са произведени от чиста, вакуумно изпарена 
сол. Поддържането на производствен процес съответстващ на 
принципите за устойчивото производство и опазването на 
околната среда  в този обект, включен в Списъка на 
световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, е 
нашият най-важен приоритет.  

Висококачествената и чиста вакуумно изпарена сол, 
произвеждана от Salinen Austria AG се използва при 
производството на широк обхват от продукти със следните 
приложения: за хранителни, индустриални и фармацевтични 
цели, продукти за животни, както и за третиране на 
заледявания.
Salinen Austria AG е надежден партньор на малкия и среден 
бизнес като например пекарни, производители на месо и 
пречиствателни станции. 
Нашите стандарти за поддържане на високо качество са 
ключовият фактор, определящ забележителния ръст на 
продажбите за фармацевтичната индустрия.

 

СОЛТА Е НАШАТА СТРАСТ 

AT
HU

RO

CZ

SK

RS

HR
SI

IT

Austrian Quality

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


