
Комбинираните торове съдържат няколко храни-

телни елемента  необходими на всички растения

за нормален растеж, развитие и постигане на ка-

чествени добиви. Лесно усвоими са и помагат за

балансираното хранене на различните видове кул-

тури. Голямото разнообразие от формулации ги

прави подходящи за предсеитбено торене на зе-

ленчуци (оранжерийно и полско производство),

овощни и технически култури, лозя и декора-

тивни растения,  като се постига пълноценното

им  хранене с всички хранителни елементи.
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Този комбиниран тор има в състава на гранулата си голямо разнообразие на макро и микро хранителни елементи,

които са важни за всеки етап от развитието на растенията. Изключително е ефективен при предсеитбеното торене

на есенни и пролетни култури. Подходящ е за кисели и неутрални почви поради наличието на калций, което неутрали-

зира киселиността на почвата и по такъв начин подобрява усвоемостта на хранителни вещества от растенията.

Разнообразието от микроелементи спомага за комплексното развитие на растенията. Магнезия има регулиращо влия-

ние при усвояване на хранителните елементи и на вода от корените на растенията. Основната функция на молибдена

е да регулира окислително-редукционните реакции при обмяната на азота, фосфора и желязото. Цинкът оказва пряко

и косвено влияние върху фотосинтезата, дишането, синтеза на хлорофил и растежни регулатори, фосфорния, азотния

и въглехидратен обмен. Този тор също е икономически ефективен. С този тор влагането на  микроелементи предсе-

итбено през есента обезпечава до голяма степен нуждата от листно торене на културите през пролетта.

NP 10:20 + МИКРОЕЛЕМЕНТИ �СЪДЪРЖАНИЕ: 10% азот, 20% фосфор, 5% сяра, 

12% калций (CaO), 0.5% MgO, Mo, Zn

Опаковки: торба 25  кг.   торба 50  кг.    Биг Бег   

Този азото-фосфорен тор е с повишено съдържание на фосфор, което спомага за доброто развитие на кореновата си-

стема и бързото развитие на културите. Той е подходящ най-вече за предсеитбено торене на есенни култури (рапица,

пшеница, ечемик). Най-ефективен е в кисели и неутрални почви поради високото си съдържание на калций.  Запасе-

ността със сяра е важно за всяка култура като сярата играе основна роля в енергийния метаболизъм на растенията и

производството на въглехидрати. Запасяването със сяра също така е важно и за усвоемостта на азот от растението,

а магнезият има регулиращо влияние при усвояването на хранителни елементи и на вода от корените на растенията. 

NP 8:26 + MИКРОЕЛЕМЕНТИ �СЪДЪРЖАНИЕ:  8% азот(N) , 26% фосфор (P2O5), 

                     27% калций (CaO), 0.5% MgO, 5% сяра (S)

Балансирано торене – максимална ефективност на вложените средства за торове се постига при осигурено

пълноценно хранене на растенията с всички хранителни елементи на еднаква дълбочина в почвата; Преодоляване

на неблагоприятния ефект върху почвата и селскостопанските култури при едностранно торене с азотни то-

рове; по-ниски разходи за  влагане - икономия на време и труд; повишаване качеството на растениевъдната про-

дукция и добивите. 

ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С КОМБИНИРАНИ ТОРОВЕ:

ВИДОВЕ КОМБИНИРАНИ ТОРОВЕ, НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОДУКТ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО В %

NP ТОРОВЕ N P K S MgO CaO Zn Мо B

NP 25.15 25 15

NP 8.26 8 26 5 0.5 28

NP 10.20 10 20 5 0.5 20 ✓ ✓

PK 12.26 12 26

NPK ТОРОВЕ БАЛАНС N P K S MgO CaO Zn Мо B

NPK 16.16.16 16 16 16

NPK 15.15.15 15 15 15 3 0.1

NPK СПЕЦИАЛНИ  ТОРОВЕ N P K S MgO CaO Zn Мо B

NPK 12.12.17 SOP 12 12 17 8 2 0.01 0.02

NPK 13.10.20 13 10 20 3


