
Фирма Флора 62 предлага следните видове минерални торове – АЗОТНИ, ФОСФОРНИ, 
КАЛИЕВИ, КОМБИНИРАНИ (СМЕСЕНИ) И ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ. 

 

АЗОТНИ ТОРОВЕ 

Азотът е основен макроелемент и необходим хранителен елемент за растежа и 
възпроизводството на растенията.  Азотът играе важна роля за вегетативния растеж, а 
съдържанието му в растителните организми варира между 1 и 5 % спрямо сухото вещество.  
Нормален растеж и развитие, навременно зреене, високи добиви и качествена продукция 
могат да се получат само при оптимални концентрации на азота в хранителния разтвор и 
правилно съотношение на този елемент с други хранителни елементи.  

АМОНИЕВ НИТРАТ ‘’НЕОФЕРТ’’ с  34.4% съдържание на азот е български продукт с високо 
качество, служещ за азотно подхранване при почвено – климатичните условия в България.   

Амониев нитрат ‘’Неоферт’’ е подходящ за есенно и пролетно подхванване на почвите и е 
приложим дори в периорди с по-високи температури, без опасност от загуба на хранителен 
елемент.  Съдържа и усвояем магнезий.  Магнезият е вторичен елемент с важна върху добива 
роля,  участващ във фотосинтезата.  Наличието на магнезий повишава добивите на зърно при 
подхранване на житните култури. Продуктът е българско производство на Неохим 
Димитровград. 

Предимство на продукта е възможността да се съхранява продължително време без пробем, 
благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. 

 



 

 

 Малки разфасовки амониев нитрат от 2,5кг, 5кг и 10кг. 

КАРБАМИД – Азотен тор с високо съдържание на активно вещество – 46 %. Формулата на 
карбамида е близка по състав до органичната формулация на уреята. Взаимодействието на 
тора с почвената среда протича по много по различен начин от Амониевият нитрат. След като 
тора попадне в почвата той се разтваря от почвената влага, след това част от него преминава 
през процес на нитрификация и се получава нитратен анион, който е достъпен и се усвоява от 
растението. Друга част попада в микроорганизмите и подхранва техните процеси, след което 
преминава процес на амонификация, следван отново от процес на нитрификация, при който се 
получава отново хранителната форма на азота.  

Препоръчва се за употреба при всички земеделски култури, както и при всички типове почви. 

Продуктът е от внос и се предлага като гранулиран продукт. 

 

 

 



ФОСФОРНИ ТОРОВЕ 

ТРОЙНИЯТ СУПЕРФОСФАТ е бавно действащ тор, който се прилага предимно през есента. 
Продуктът има гранулирана форма с изравнени гранули което прави приложението 
посредствмом тороразпръскващата техника много прецизно. Продуктът оказва решаваща роля 
за формиране качеството на продукцията от зърнените, зеленчуковите, овощните, 
техническите и етерично-маслените култури. 

Фосфорът като основен (макро) елемент подпомага вкореняването и растежа на растенията и е 
особено важен за качеството на плодовете, зеленчуците и зърното.Освен това, фосфорът 
подобрява плододаването и плодообразуването. Семената трябва да съдържат достатъчно 
фосфор, за да задоволят нуждите на младите растения докато се формират корени, чрез които 
да усвоят фосфор и други хранителни вещества от околната страна. Например семената на 
соята и на лупината съдържат около 2% фосфатиди, а на слънчогледа – 0,8%. 

Общото съдържание на фосфор в сухата маса на отделните органи на растенията варира между 
0,2 – 0,5 % P205. Най-големи консуматори на фосфор са люцерната, доматите и главестото зеле. 
Средни консуматори са царевицата, слънчогледа и фъстъците. 

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP) е тор с висока концентрация на фосфор, подходящ за подхранване 
на всички типове почви с Ph в границите на слабо кисела до алкална среда. Съдържа 46 % 
дифосфорен пентаоксид / Р2О5 /Той е подходящ за подхранване на всички типове почви. В 
комбинация с азотни торове / амониев нитрат, течен азотен тор, карбамид / тройният 
суперфосфат успешно се прилага в разработката на торови програми. При балансирана 
формулация подпомага усвояването и на други хранителни елементи от растението. Продуктът 
е български производство на Агрополихим-Девня. 

 

  



 

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP) представлява физиологично алкален тор, предназначен за 
неутрални и слабо кисели почви. Продуктът съдържа 46% фосфорен пентаоксид и 18% азот. 
Притежава гранулирана форма, в която съчетаните два хранителни елемента (фосфор и азот) се 
разпределят равномерно и се усвояват напълно от почвата.  

Диамониевият фосфат се използва за основно и предсеитбено торене при почви, добре 
запасени с калий. Най-често продуктът бива използван за житните култури. 

 

Препоръчителни торови норми: 

КУЛТУРИ ТОРОВА НОРМА В КГ/ДКА 
Пшеница 28-41 
Ечемик 28-34 

Слънчоглед 18-33 
Царевица: 
- поливна 

    - неполивна 

 
53-63 
43-48 

 

 

Препоръчителни норми за торене на земеделски култури 

Азот (кг/дка) 

Култура На база 
чисто 
вещество 

Като 
Амониев 
нитрат 

Фосфор като 
P202 (кг/дка) 

Калий като 
K202 (кг/дка) 

Магнезий като 
Mg0 (кг/дка) 

А) Житни      
Пшеница 9-14 23-41 4-8 7-10 1-1.5 
Ечемик 
-зимен 
-пивоварен 

 
8-14 
6-9 

 
23-41 
17-26 

 
5-7 
6-8 

 
8-10 
9-11 

 
1-1.5 
2 

Б) Окопни      

Царевица      

-поливна за зърно 
-неполивна за 
зърно 
-силажна 

17-20 
9-14 
7-12 
 

49-58 
26-40 
20-35 

9-14 
5-6 
4-7 

15-20 
8-10 
7-10 

3-3.5 
1.5-2 
1-1.5 

Слънчоглед 7-9 20-26 8-10 10-14 3-4 

Картофи 10-14 29-40 8-10 12-16 2-2.5 

В) Технически      

Памук 8-10 23-29 - - - 

Тютюн 4-10 12-29 6-12 10-20 2-2.5 
Г) Бобови      

Соя 3-5 9-12 5-7 7-9 1-1.5 

Фасул 5-10 15-29 5-12 5-8 - 



 

 

КАЛИЕВИ ТОРОВЕ 

 

Калият е основен елемент, който спомага за пълното усвояване на останалите основни 
хранителни елементи – азот и фосфор. Основно се прилага на почви през есенния период, 
както и през пролетта ( в случай на по-леки почви). Елементът калий увеличава натрупването на 
захари в плодовете или кореноплодите в периода на зреене. В  листата се съдържа повече 
калий, отколкото в семената, плодовете и корените.  

Ползи от торенето с калий: 

Повишава  устойчивостта (Резистентност) Калият, най-общо, прави растенията устойчиви на 
стрес. Така студоустойчивостта на растенията се влияе значително от осигуреността с калий, тъй 
като при по-висока концентрация на клетъчния сок (вследствие на по-добрата асимилация), 
точката на замръзване се понижава. Известно е също действието на калия за повишаване на 
устойчивостта на растенията срещу причинителите на болести, особено на гъби и бактерии. 
Този ефект се дължи преди всичко на засиленото развитие на клетъчните стени, което 
затруднява проникването на болестопричинителите. Освен това, болестопричинителите 
отнемат хранителни вещества под форма на разтворими амиди и аминокиселини, както и 
нискомолекулни захари, които при едно хармонично N:К съотношение ще се превърнат бързо 
във високомолекулни вещества. Според по-нови изследвания, уравновесената обезпеченост на 
житните с калий намалява нападенията от листна въшка. 

 

Препоръки за формата на калиевия тор . 

Най-разпространени са калиевите торове, съдържащи калиев хлорид, който се прилага 
успешно при понасящи хлора култури. Някои растения са чувствителни към хлор и при тях се 
препоръчва употреба на калиев сулфат. Повечето полски и зеленчукови култури са 
чувствителни към хлоридите, особено в ранните стадии (поници, разсад). Затова при 
предсеитбено торене или при подхранване, калият трябва да се прилага в сулфатна форма. 
Толерантността към хлора зависи и от величината на калиевата норма, напр. синтеза на 
скорбялата при картофите се повлиява неблагоприятно от високи норми на калиев хлорид. 
Хлоролюбиви култури: захарно цвекло, кръмно цвекло, манголд, целина; Понасящи хлора 
култури: зърнени житни, царевица, рапица, аспержи, главесто зеле (бяло, цветно), салатно 
цвекло, детелина, пасища; 28 Условно понасящи хлор култури: картофи, слънчоглед, винени 
лозя, семкови овощни, черно френско грозде, домати, алабаш, фини видове зелета 
(брюкселско, китайско), грах, спанак, моркови, праз, ряпа, цикория. Чувствителни на хлор 
култури: тютюн, ягоди, малини, къпини, червено френско грозде, боровинки, костилкови 
овощни (особено черешата), нискостъблен фасул, бакла, краставици, чушки, лук, салати, ранни 
зеленчуци, дини и пъпеши, всички култури отглеждани на закрито, хмел, иглолистни, цветя и 
декоративни растения, както и разсада на повечето растения. Много зеленчукови култури са 
чувствителни на хлор, поради което трябва да се торят с калиев сулфат 

 



Калиевият хлорид е най-разпространен от калиевите торове, 100% природен продукт 
под формата на гранули – червени на цвят, обработени с антисбиващи съставки и с много 
добра разтворимост.  

Калият е елемент, който спомага за по-пълното усвояване на останалите хранителни 
елементи. Добре снабдените с калий растения са устойчиви на засушаване, измръзване 
и други стресови ситуации. При житните култури например, обеспечените с калий 
растения имат удебелени клетъчни стени, което повишава устойчивостта им към гъбни 
заболявания и нападение от неприятели.  

Прилага се предимно при основната обработка на почвата през есента. При по-леки 
почви се използва на пролет. 

Предназначение: слънчоглед, цвекло, лоза, пшеница, царевица и др.  

  
Техническа характеристика 

Външен вид  червени 
гранули 

Съдържание на KCL 
%  минимум 95.00 

Активно вещество %  минимум 60.00 
Влага % максимум 1.00 

Разпръскваемост % 100 
 

Препоръчителни торови норми: 

Култури Торова норма в кг/дка 

Зърнено – житни 
култури 

10-20 

Маслодайни култури 16-30 

Лозя и овощни 14-25 

Кореноплодни и 
клубеноплодни  20-30 

 

КАЛИЕВ СУЛФАТ  

Гранулиран, висококонцентриран тор с два хранителни елемента – Калий (К2O) 50 % и 
Сяра(SO3-45%). Напълно разтворим във вода, поради което хранителните елементи калий и 
сяра са директно усвоими за растенията.  
Практически безхлорен тор (max 1% Cl) и затова е идеален източник на калий за чувствителни 
на хлор култури.  
Има нисък индекс на засоляване в сравнение с други калиеви торове, поради което е особено 
подходящ за торене на доходоносни специални култури и при интензивно отглеждане на 
културите.  
Природен продукт, тъй като се получава от естествени суровини.  



Не е хигроскопичен и затова се съхранява добре.  
Съдържащите се в калиевия сулфат хранителни елементи - калий и сяра са решаващи фактори 
за повишаване на качеството. Те играят основна роля в обмяната на веществата в растенията, 
като например синтез на захари и скорбяла, образуване на белтъчини, транспорт на асимилати 
и активиране на ензимите.  
Торените с калиев сулфат плодове и зеленчуци получават по-добро оцветяване. Съдържанието 
на захари се увеличава, а ароматът се усилва. Плодовете стават попривлекателни за 
потребителите.  

 

Калиевият сулфат повишава здравината на растителните тъкани при плодовете и зеленчуците, 
с което се подобрява съхраняемоста и транспортабилноста им, както и пригодноста за 
преработвателност и консервиране. Калиевият сулфат подобрява външните качества на 
тютюна, като големина на листата и повишава устойчивостта на заболявания. Ниското 
съдържание на хлор  
осигурява по-висока горяемост на тютюна.  
 

ПРИМЕРНИ НОРМИ ЗА ТОРЕНЕ С КАЛИЕВ СУЛФАТ: 
Краставици                                 20-24кг/дка 
Картофи                                       24-36кг/дка 
Лук                                                24-30кг/дка 
Фасул                                           18-22кг/дка 
Тютюн(Ориенталски)              14-18кг/дка 
Тютюн(Вирджиния)                 20-24кг/дка 
Тютюн(Бърлей)                         26-32кг/дка 
Памук                                          16-18кг/дка 
Ягодоплодни                             12-20кг/дка 
Лоза                                             16-22 кг/дка 

Предлагаме опаковки : 50 кг и 5 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 5: 50КГ Калиев Сулфат 

  



ПАТЕНТКАЛИ  е специален калиев тор съдържащ магнезий и сяра. Подходящ е за всички 
непонасящи хлор култури като картофи, тютюн, лозя, ягоди, краставици, домати, лук, фасул и 
други. Също така е особено необходим при култури изискващи повече магнезий, а именно 
бобови, царевица, картофи, захарно цвекло, маслодайни култури, домати. Продуктът е 
подходящ за кисели почви и почви с лек механичен състав.  Продуктът се използва и при 
оранжерийно производство и при интензивно торени култури.                                      

Съдържание на продукта: 

Калий /K2O/ - 30 % 
Магнезий /MgO/ - 10% 

Сяра /SO3/ - 42% 

Препоръки за торене на производителя Kali und Salz за торене на полски зеленчуци в зависимост от 
пазарния добив: 

Картофи - 40-50 кг/дка 
       Зеле и кореноплодни - 40-60 кг/дка 

        Лозя и овощни - 20-30 кг/дка 
        Ягодоплодни - 25-40 кг/дка 

Тиквички - 30-35 кг/дка 
        Листни зеленчуци - 25-40 кг/дка 

        Домати и краставици - 8-11 кг/дка 
       Горски насаждения - 15-25 кг/дка 

 

  



 

Групата торове KRISTA™ , предлагани на българския пазар от КВС Агро България, включва 
продукти с изключителна чистота, 100% водоразтворими. 

 Друг предлаган от нас продукт е YARATERA KRISTA K PLUS – азотно -калиев водоразтворим тор 
подходящ за всички култури и фази на развитие. Той е напълно разтворим, а съотношението на 
N-K е такова, че може да се прилага при всички култури и през всички етапи от развитието на 
растенията. Продуктът не съдържа хлор, натрий и тежки метали. Разтворимост 315г/л вода при 
20 градуса Целзий. 

Приложение: при фертигация полско производство и хидропонно отглеждане. 

Норми на торене: в зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията – 5 – 
30кг/дка. 

 

 

 

  



СМЕСЕНИ (КОМБИНИРАНИ) ТОРОВЕ 

Комбинираните торове съдържат трите основни хранителни елементи – азот, фосфор и калий, 
а също и спомагателни елементи като сяра, магнезий, цинк и бор.  

Предимства при използването на смесени минерални торове: 

- Осигуряват пълноценно и балансирано хранене на растенията. 
- Увеличават добива в следствие на комбинираното действие на хранителните елементи. 
- Поишават устойчивостта на културите към болести, неприятели и други неблагоприятни 

условия на средата 
- Икономия на средства и труд 

Предлаганите от нас  NPK торове са подходящи за култури, чувствителни към елемента хлор, 
като например пшеница, ечемик, овес, слънчоглед, царевица, рапица, люцерна, домати, пипер 
и други.  

 

При избора на вида смесен NPK тор и съответните норми за торене се взимат в предвид 
следните фактори: 

- Биологични и сортови особености на културите 
- Запасеност на почвата с хранителни вещества и нейния механичен състав 
- Планирания добив 
- Условията на отглеждане на културите и възрастта на съответната култура 

 

 

YaraMila COMPLEX е почвен тор, който  съдържа балансирани и ефективни хранителни 
вещества във всяка гранула. С YaraMila COMPLEX получавате както най-важните хранителни 
елементи, а именно азот, фосфор и калий, така и необходимите секундерни и микроелементи 
като магнезий, сяра, бор, желязо, манган и цинк. Тези хранителни елементи действат в 
синергизъм, което ви дава по-качествено хранене на земеделските култури. Подходящ е за 
всички култури, както и за култури, чувствителни на хлор. YaraMila COMPLEX не променя силно 
рН на почвата и може да се прилага в различни моменти от отглеждането на културата, като 
основно торене и като подхранване през вегетацията. Предлагаме в опаковка от 50кг, Внос – 
производство Норвегия. 

 

Препоръчителни норми на торене: 

Пшеница - 20-30 кг/дка 

Ечемик - 20-30 кг/дка 

Рапица - 20-30 кг/дка 

Царевица неполивна - 20-30 кг/дка 

Царевица поливна - 30-50 кг/дка 



Слънчоглед - 10-20 кг/дка 

Ябълки и круши - 20-50 кг/дка 

Праскови, кайсии и череши - 20-50 кг/дка 

Зелеви - зеле, карфиол, броколи и брюкселско зеле - 20-30 кг/дка 

Моркови - 20-30 кг/дка 

Картофи - 60-80 кг/дка 

Домати, патлажани и пипер полско производство - 20-50 кг/дка 

Краставици полско производство - 20-50 кг/дка 

Домати, пипер и краставици оранжерийно производство - 30-60 кг/дка 

Ягоди и малини - 30-40 кг/дка 

Етерично-маслени култури - лавандула, роза, маточина - 20-30 кг/дка 

Лозя - 30-40 кг/дка 

Фирма Флора- 62 ООД предлага и всички други видове на фирма КВС Агро 
България./http://www.kvsagro.com/  
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НПК 15/15/15 + 10 % сяра е смесен тор, продукция на Агрополихим АД Девня. Предимство на 
този комбиниран тор е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, както и 
съдържанието на сяра. Освен за запасяващо торене те могат да бъдат използвани и по време 
на вегетация. Продуктът съдържа 15% общ азот, 15% водоразтворим калий и минимум 10% 
сяра.  

 

 

 

  



НПК Complex  12/12/17 съдържа калий в хлоридна и сулфатна форма. Формулата на този тор се 
допълва идеално с микроелементите бор и цинк. Торът е особено подходящ за картофи, лозя и 
зеленчуци. 

 

НПК Complex  14/10/20 е тор с високо съдържание на калий. Подходящ е за употреба при 
бедни на калий почви и при калиево любиви култури (царевица, картофи, рапица, захарно 
цвекло). Също така може да се прилага и върху слънчоглед и житни култури. 

 

Тези два продукта са с австрийско качество от производителя фирма Borealis L.A.T.  



ЯраТера КРИСТАЛОН 18-18-18 + 3MgO + micro представлява тор за листно приложение при 
феригация и хидропоника. Продуктът е комбинирана тор, съдържаща следните елементи и 
микроелементи: 

• Азот / N / - 18 % 
• Амониев азот - 3,3 % 
• Нитратен азот - 4,9 % 
• Амиден азот - 9,8 % 
• Фосфор / P2O5 /- 18 % 
• Калий / K2O/ - 18 % 
• Магнезий /MgO / - 3% 
• Сяра /SO3/ - 5% 

Микроелементи 

• Бор 0.025 % 
• Желязо 0.070 % 
• Манган 0.040 % 
• Мед 0.010 % 
• Молибден 0.0004% 
• Цинк 0.025 % 

Подходящ за култури и фази от развитието им, когато е нужно съотношение между основните 
хранителни елементи азот:фосфор:калий – 1:1:1. Поради балансираното съдържание на трите 
форми на азота и добре балансирания хранителен състав е особено подходящ за листно 
подхранване във всички фази от развитието на културите. 

Норма на торене: в зависимост от запасеността на почвата и нуждите на културата – еднократно – 3 
-20 кг/дка. За вегетация – 20-100 кг/дка. 

 

  



ЯраТера КРИСТАЛОН жълт е комбинирана тор за листно приложение с високо съдържание на 
фосфор, подходяща за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото на 
вегетацията. Подходящ за приложение при фертигация и хидропоника. Не съдържа примеси или 
хлор и е напълно разтворим.  

Съдържание: 

• Азот (N) - 13 % 
• Амониев азот - 8.6 % 
• Нитратен азот - 4.4 % 
• Фосфор (P2O5)- 40 % 
• Калий (K2O) - 13 % 

Микроелементи 

• Бор 0.025 % 
• Желязо 0.070 % 
• Манган 0.040 % 
• Мед 0.010 % 
• Молибден 0.0004% 
• Цинк 0.025 % 

Норма на торене: 

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на културата: еднократно приложение - 3-20 
кг/дка, а за вегетацията - 15-100 кг/дка. 

 

ЯраТера КРИСТАЛОН кафяв е продукт с ниско съдържание на азот и високо съдържание на калий. 
Ориентиран е за фаза узряване на плодовете, тъй като съдейства за натрупване на захари, ускорява 
узряването и подобрява оцветяването на плодовете, качеството и съхраняемостта им. При 
необходимост може да се комбинира с Калцинит за осигуряване на растенията с повече азот и 



усвоим калций. Подходящ за приложение при фертигация и хидропоника. Не съдържа примеси и 
хлор. Напълно разтворим във вода. 

         Съдържание: 

• Азот / N / - 3 % 
• Нитратен азот - 3 % 
• Фосфор / P2O5 /- 11 % 
• Калий / K2O/ - 38 % 
• Магнезий /MgO / - 4% 
• Сяра /SO3/ - 28 % 

Микроелементи 

• Бор 0.025 % 
• Желязо 0.070 % 
• Манган 0.040 % 
• Мед 0.010 % 
• Молибден 0.0004% 
• Цинк 0.025 % 

*Норми на торене: 

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на културата - еднократно приложение 3-20 
кг/дка, а за вегетацията - 15-100 кг/дка. 

 

ЯраТера КРИСТАЛОН оранжев е комбинирана тор ниско съдържание на азот и високо съдържание 
на калий. Съставът на тази формулация е ориентиран за торене при наедряване на плодовете и 
зреене, а за цветните култури – преди цъфтежа. В комбинация с Калцинит е пригоден за торене във 
всички останали фази и на всички култури. Не съдържа примеси и хлор. Напълно е разтворим във 
вода. Подходящ е за приложение при хидропоника и фертигация.  

  



 

        Съдържание: 

• Азот / N / - 6 % 
• Амониев азот - 4.5 % 
• Нитратен азот - 1.5 % 
• Фосфор / P2O5 /- 12 % 
• Калий / K2O/ - 36 % 
• Магнезий /MgO / - 3% 
• Сяра /SO3/ -20 % 

Микроелементи 

• Бор 0.025 % 
• Желязо 0.070 % 
• Манган 0.040 % 
• Мед 0.010 % 
• Молибден 0.0004% 
• Цинк 0.025 % 

*Норма на торене: 

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията еднократната норма е 3-20 
кг/дка, а за цялата вегетация 15-100 кг/дка. 

 

  



КАЛЦИЕВИ ТОРОВЕ 

ЗНАЧЕНИЕ НА КАЛЦИЯ: 

Калцият е необходим за нормалния растеж на растителните органи и за подобряване на 
здравината, оцветяването, качеството и съхраняемоста на плодовете. 

Играе ключова роля за деленето, удължаване на клетките, при образуване и поддържане на 
структурата на клетъчните стени. 

Недостигът на калций може да доведе до сериозни щети от намаление на добива и качеството на 
продукцията. Уврежданията се наблюдават предимно до върха на нарастване или в тъканите на 
запасните органи – плодове, клубени, луковици. 

ЯРАЛИВА КАЛЦИНИТ представлява водоразтворим калциев нитрат подходящ за листно 
подхранване, хидропоника и фертигация. При хидропоника се ползва по направената рецептура. За 
фертигация се прилага в началните етапи от развитието на културата и по време на образуване и 
нарастване на плодовете. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Никой друг 
минерален тор няма подобно действие. YaraLiva CALCINIT е единственият азотен тор, който не 
вкислява почвата. Разтворимост 1200 г/л вода при 20 градуса Целзий.  

Защо да използваме ЯраЛива КАЛЦИНИТ и кога? 

- Предоставя на растеният два абсолютно необходими хранителни елемента – азот и калций. 
- Подходящ за торене на всички култури и почви, но е особено желателен в интензивните 

производствени направления. 
- Оранжерийно зеленчуко и цветопроизводство. 
- Полско зеленчукопроизводство 
- Овощарство (за борба с горчивите петна по плодовете) 
- Незаменим при отглеждането на растенията на различни субстрати или хранителни 

разтвори. 

Норми на торене: в зависимост от 
запасеността на почвата и нуждите на 
растенията нормата е 5-30 кг/дка. 

 


