
АЗОТНИ ТОРОВЕ

Азотът е основен хранителен елемент с важна

роля в процесите на растежа, развитието и пло-

додаването. Растенията са чувствителни както

на недостига, така и на излишъка на азот. При не-

достиг на азот размерът на растението нама-

лява, както и площта на листната повърхност,

по- малък остава броят и големината на семе-

нета и плодовете. Растенията остават дребни,

не се осигурява качествен и висок добив от зелена

маса, семена и плодове. Прекомерното и особено

едностранчивото хранене с азот дава неблаго-

приятно отражение върху продуктивността.



Най-разпространеният азотен тор в повечето страни от Европейския съюз е калциево-амониевият нитрат, който

съдържа около 27% азот и е подходящ за всички видове култури. Той има сходна характеристика с амониевата селитра,

но с предимството, че не вкиселява почвата и може да се използва при почви с по-кисела и неутрална реакция. Също

така този тор притежава по-добри физични свойства – може да се транспортира и съхранява насипно, добре се гра-

нулира и лесно и равномерно се разпръсва на полето. Калциево-амониевият нитрат се използва при всички земеделски

култури, както и при тези с високи изисквания за подхранване с калций.
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�СЪДЪРЖАНИЕ: 27%N , КАЛЦИЙ И МАГНЕЗИЙ

Минерален тор с високо съдържание на азот в двете усвоими от растенията форми – амониев азот (NH4-N) – 16,75 %

и 16,75 % нитратен азот (NO3-N). Двете форми се съчетават много успешно при полски условия, което го прави подходящ

за почти всички почвени типове и култури – за предсеитбено торене и за подхранване. Двете форми подсигуряват

равномерно хранене на растенията през целия период на растеж.  Разтваря се бързо в почвата. Отличава се от амо-

ниевата селитра по съдържанието си на фосфорит, който се използва като стабилизираща добавка.

СТАБИЛИЗИРАНА АМОНИЕВА СЕЛИТРА (САС) �СЪДЪРЖАНИЕ: 33.5%N

Карбамидът е най-използваният азотен тор в световното земеделие, водоразтоврим, с най-високо съдържание на

азот. Това го прави тора с най-висока концентрация на активни хранители вещества спрямо всички видове азотни

торове. Азотът при уреята е в амидна форма, която по време на процеса на трансформация в почвата се превръща

първо в амониева, а след това в нитратна форма, като по този начин предпазва почвите от вкисляване, осигурявайки

необходимия азотен баланс. Уреята е подходящ тор за всички земеделски и градинарски култури. 

УРЕЯ /КАРБАМИД/ �СЪДЪРЖАНИЕ: 46%N

Азотът се намира в двете усвоими от растенията форми -  амониев азот (NH4-N) – 17,2 % и 17,2 % нитратен азот

(NO3-N). Двете форми се съчетават много успешно при полски условия, което го прави подходящ за почти всички поч-

вени типове и култури – за предсеитбено торене и за подхранване. Разтваря се бързо в почвата и има слабо физиоло-

гична кисела реакция. Амониевият нитрат не се препоръчва за торене на кисели и неутрални почви. Прекомерното

торене с амониев нитрат води до вкисляване на почвата, което от своя страна влияе негативно на усвоемостта на

хранителни вещества от растенията.

АМОНИЕВ НИТРАТ �СЪДЪРЖАНИЕ: 34.4%N

ЗАЩО КАЛЦИЕВО-АМОНИЕВ НИТРАТ?

1. КАН съдържа азот под формата на амонячен и нитратен азот

2. КАН има по-големи и по-равномерни кръгли гранули в сравнение с амониевия нитрат, което позволява 

по-доброто разпространение на торовите гранули върху почвата при торене

3. КАН осигурява бърз и сигурен ефект на азота върху растенията

4.Наличието на калций оказва положително влияние върху реакцията и устойчивостта на структурата 

на почвата и режима на хранене на растенията

5. Калцият спомага за движението на въглехидратите и увеличаването на разтворимостта 

на хранителни вещества в почвата, които бързо се усвояват от растенията

6.При недостиг на калций силно се потиска усвояването от растенията на амониевия и нитратния азот

Биг Бег 

торби 50 кг. Биг бег 

торби 50 кг. Биг бег 


