
КАЛИЕВИ ТОРОВЕ

Въпреки, че не е съставна част на органичната

материя, калият присъства в големи количе-

ства във всички растения и има особено важни

функции. Чрез регулиране дейността на голям

брой ензими на практика този елемент участва

във всички жизненоважни процеси. Чрез ефекта

си върху ензимите калият има голямо влияние

върху синтеза на веществата, придвижването

и натрупването им в съответните органи. 

Калият усилва снтеза на протеини, захари, маз-

нини и високомолекулни въглехидрати (скорбяла,

целулоза). 



Калиев хлорид е най-популярният калиев тор. Доби-

вайки се чрез рафиниране на натурални калиеви соли,

този тор е изцяло естествен природен продукт. Би-

дейки гранулиран, калиевият хлорид забавя усвоява-

нето на хранителни елементи в почвата, като по

този начин удължава тяхното действие, повишавайки

почвеното плодородие. Внася се по време на лятно-

есенната оран за пролетните култури и с предсеит-

беното дисковане за есенно-зимните култури.

Подходящ е за внасяне при всички почви, но трябва да

се държи сметка за чувствителността на културите

към хлора. 

КАЛИЕВ ХЛОРИД

СЕМБОДИА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. “Осогово” 86/5, 1303 София, България

Тел.: +359 2 829 4410; Факс: +359 2 829 3889

E-mail: office@sembodja.bg; www.sembodja.bg

�СЪДЪРЖАНИЕ: KCL –95% / K2O – 60%

Нормa на торене с калиев сулфат:

Нормa на торене с калиев хлорид:

КУЛТУРИ: Норма на торене:

Зърнено-житни 10 – 15 кг/дка

Маслодайни 15 – 25 кг/дка

Кореноплодни и клубеноплодни 25 – 30 кг/дка

Лозя и овощни 15 – 20 кг/дка

Опаковки

Насипно          Биг Бег 500 кг.      торби 25 кг. 

Опаковки

Биг Бег 1200 кг.      торби 25 кг. 

Калиев сулфат е най-разпростаненият в света калиев

тор с минимално съдържание на хлор. Този тор е уни-

версален, подходящ при всички почви. Препоръчва се

за култури, по-чувствителни към хлора – картофи,

тютюн, лозя, зеленчуци, ягоплодни, цитрусови, цветя.

Калиевият сулфат е особено подходящ за торене на

култури, нуждаещи се от повече сяра – рапица, слънчог-

лед, ориз, зеле, бобови. Внася се на есен и на пролет с

основната обработка на почвата, предсеитбено и по

време на вегетация. 

КАЛИЕВ СУЛФАТ ГРАНУЛИРАН 

�СЪДЪРЖАНИЕ: K2O – 50%/SO4 – 52% / CL – 2%

�ПРЕДИМСТВА:

• Калий и сяра в лесно достъпна форма – калиевият сулфат съдържа минимум 50% К2О (42% К) и 18% сяра

• Еднакво добро действие при алкални и кисели почви – при алкалните и засолени почви спомага за намаляване на pH

при кореновата повърхност. Това подобрява достъпността на фосфора, желязото и повечето микроелементи.

При кисели почви калиевият сулфат намалява катионното отмиване, както и риска от загуба на калий. Калиевият

сулфат е значително по-устойчив на отмиване, отколкото други калиеви торове, което осигурява достъпност за

растението.

• Неутрален към солени почви

• Подобрява физичните характеристики на плодовете и зеленчуците – продуктът подобрява добивите, както и

размерът и консистенцията. Повечето овощни и зеленчукови култури, третирани с калиев сулфат, съдържат повече

пигменти, придаващи им по-добър цвят и външен вид. Наблюдава се увеличение на количеството захари, киселини

и общо съдържание на сокове, които придават по- добър вкус и аромат.

• Подобрява производствеността на витамини, скорбяла, захари, което увеличава хранителната стойност на плода

• Увеличава здравината на плода

• Позволява ранно и късно прилагане без риск от измиване или засоляване на посева

• Еднородна гранулометрия без наличие на прах, която улеснява равномерното разпръскване

КУЛТУРИ: Норма на торене:

Зеленчуци 10 – 15 кг/дка

Маслодайни 15 – 20 кг/дка

Кореноплодни и клубеноплодни 25 – 30 кг/дка

Лозя и овощни 15 – 20 кг/дка

Забележка: Нормите за торене са примерни. 

За правилно торене се обърнете към наш специалист.


