
Фосфорът участва във всички жизнено важни про-

цеси. Стимулира растежа на кореновата система

на дълбочина, коригира неблагоприятните после-

дици от прекомерното азотно торене, като

предпазва житните култури от полягане, подо-

брява съотношението между зърното и сламата,

повишава захарното съдържание на плодовете и

зеленчуците, съдържанието на скорбяла в карто-

фите, на мазнините в слънчогледа. Недостигът му

предизвиква проблеми като: ненормално оцветя-

ване, дребнолистие, засукване в растежа на коре-

новата система и другите органи, закъснение на

цъфтежа, плододаването и узряването.



Тройният суперфосфат е висококонцентриран фосфорен тор подходящ за торене на всички земеделски култури на

всички почви. Добрите  му физични свойства, здрави и еднородни гранули, осигуряват равномерно и ефективно раз-

хвърляне по площта. Високото съдържание на фосфор подпомага развитието на силна коренова система, повишава

устойчивостта към измръзване и суша. Тройният суперфосфат се прилага предимно като есенно запасяващо торене,

тъй като по – голямата част от фосфора се усвоява постепенно за по – продължителен период от време. Останалата

част – водоразтворимият фосфор се усвоява бързо и задоволява моментните нужди от фосфор на растенията. Поради

тази причина, торенето с троен суперфосфат може да запаси почвите с необходимия фосфор и за следващи култури.

Препоръчва се запасяващо торене с троен суперфосфат веднъж на 2-3 години.
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�СЪДЪРЖАНИЕ: 46%P205

торби 50 кг.   Биг Бег  

Моноамониев фосфат (амофос) е комплексен, водоразтворим, гранулиран минерален тор, който съдържа два основни

хранителни елемента – 12% азот и 52% фосфорен пентаоксид. Фосфорът е добре разтворим във вода, а азотът е в

амонячна форма. Моноамониевият фосфат е физиологично кисел тор, който е подходящ за неутрални и алкални почви.

При тях той успява максимално да отдаде активното си вещество, без то да премине в неусвоима за растенията

форма. Амофосът също така е безбаластен тор, което означава, че той се разгражда напълно в почвата, без да оставя

каквито и да било пепелни вещества след себе си, които да утежняват структурата на почвата и да я влошават.

Амофосът е ефективен, универсален тор, който може да се използва при всички видове култури, като се внася предсе-

итбено през есента, както и заедно с азотните торове през пролетта. Наличието на двата основни хранителни еле-

мента – азот и фосфор, спомага за баланс в почвата и позволява да се използва за основно и за подхранващо торене.

Моноамониевият фосфат е особено подходящ за дълбоко торене при фосфоролюбиви култури (царевица). Този продукт

е лесен за внасяне в почвите поради отличните му физични свойства, здравината и еднаквостта на гранулите, както

и добрата му разтворимост във вода, а слабата подвижност на фосфора в почвата осигурява фосфорна запасеност и

при последващи култури. 

МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ �СЪДЪРЖАНИЕ: 12%N + 52%P205

Биг Бег  

Диамониевият фосфат (диамофос) е двукомпонентен, висококонцентриран, безбластен, водоразтворим минерален

тор. Съдържа в състава си двата основни хранителни елементи – азот и фосфор, които са лесно усвоими от расте-

нията. Подходящ за торене на всички земеделски култури. Диамофосът се явява физиологично алкален тор и е по-под-

ходящ  за слабо кисели и неутрални почви. Неговата усвоимост при тях е по-добра и няма да влоши самото

състоянието на почвата. Основните му предимства е във високото съдържание на хранителни вещества, което води

до намаляване на разходите за транспорт, товаро-разтоварни работи и норма на внасяне в почвата. Наличието на

азот в състава на диамофоса, освен че икономисва предсеитбеното азотно торене има и определен агрохимичен

ефект – осигурява достатъчно азотна храна в първите фази от развитието на растенията, когато поради организа-

ционни и метеорологични причини понякога се закъснява с подхранването. Този продукт е лесен за внасяне поради от-

личните му физични свойства, здравината и еднаквостта на гранулите, както и добрата му разтворимост във вода.

Слабата подвижност на фосфора и неговото високо съдържание в диамофоса обезпечава нуждата от фосфорна храна

и при последващи култури.

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ �СЪДЪРЖАНИЕ: 18%N + 46% P205

Биг Бег  


