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ENTEC® 13+10+20(+0+3) 13% 10% 20% – 3% – –

ENTEC® 20+10+10(+0+3) 20% 10% 10% – 3% – –

ENTEC® 24+8+7(+0+2) 24% 8% 7% – 2% – –

ENTEC® 25+15 25% 15% – – – – –

ENTEC® 26(+13S) 26% – – – 13% – –

ENTEC® perfect 14+7+17(+2+9) 14% 17% 7% 2% 9% 0,02% 0,01%

ENTEC® special 12+12+17(+2+8)  12% 12% 17% 2% 8% 0,02% 0,01%

Богатата продуктова гама ENTEC® предлага правилното решение за всички видове стопанства и се вписва 
лесно в съществуващите системи за торене.

ENTEC® 13+10+20(+0+3): За селскостопански култури, изискващи повече калий.

ENTEC® 20+10+10(+0+3): Универсален тор при нужда от голямо количество азот и слаба необходимост от 
фосфор и калий.

ENTEC® 24+8+7(+0+2): За торенето на всички селскостопански култури при ротация.

ENTEC® 25+15: За всички култури при отделно торене с калий. Междуредово торене на царевица.

ENTEC® 26(+13S): Решението при нужда от азот и сяра. За отделно торене с фосфор и калий при система за 
подхранване с едно вещество и PK торене, когато в допълнение се използва оборски тор.

ENTEC® perfect 14+7+17(+2+9): V-формула за култури, които имат нужда от повече азот и калий.

ENTEC® special 12+12+17(+2+8): За култури с балансирана нужда от N, P и K.
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ENTEC® – СТАБИЛИЗИРАНИЯТ МИНЕРАЛЕН ТОР ЗА 
ОПТИМАЛНА АЗОТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Характеристики
Минералните азотни торове ENTEC® съдържат  
амонячния стабилизатор DMPP*. Той забавя  
нитрификацията и стабилизира амонячния азот  
в почвата. В допълнение към стабилизирания  
амонячен азот ENTEC® винаги съдържа и нитрат  
за бързо усвояване от растенията. ENTEC® се  
предлагат под формата на азотни торове със  
сяра и като комбинирани торове на основата на 
Nitrophos®/Nitrophoska®. Всички продукти ENTEC®  
се характеризират с високо качество на гранулите, 
което гарантира безпроблемно съхранение и  
прецизно прилагане.

Ефект
Амонячният азот е по-малко подвижен в почвата в 
сравнение с нитрата. Той се задържа по повърхността 
на частиците глина и хумус. Това обяснява бавното, 
подобно на резерв, отделяне на азот и равномерното 
усвояване на амоняк от корените. Азотът под форма-
та на нитрат, от друга страна, се разтваря в почвения 
разтвор и достига лесно до корените на растенията. 

УСВОЯВАНЕ НА АМОНЯЧЕН АЗОТ И НИТРАТЕН АЗОТ

Амоняк NH4
+ Нитрат NO3

–

Нитратният азот винаги се разтваря 
във водата в почвата и се пренася до 

корените пасивно. Поради  
тази причина нитратът се  

усвоява по-бързо.
Силните дъждове могат да отмият 

нитрата от зоната на корените.

Амонячният азот е почти  
немобилен в почвата. Корените  
трябва да израстат, за да  
достигнат до в него.  
Абсорбирането е равномерно и 
продължително.

Усвояването му става чрез почвения разтвор, пора-
ди което нитратът действа бързо, но от своя страна 
се отмива по-лесно при силни валежи. За разлика от 
него, амонячният азот остава по-дълго в зоната около 
корените.

И двете форми на азот могат да се използват от  
растенията и растежът се благоприятства при  
комбинирано подхранване и с двете.
Поради ускорените процеси на нитрификация в  
почвата, обаче, всички форми на азот се преобра-
зуват сравнително бързо в нитрат в зависимост 
от почвените условия, поради което растенията се 
подхранват с азот предимно чрез нитрат.
Стабилизираният амонячен азот в торовете ENTEC® 
способства за забавяне на нитрифицирането, което 
позволява на растенията да усвояват амонячния 
азот по-продължително време. Това комбинирано 
подхранване на растенията с нитрат и амоняк е  
благоприятно за тях, тъй като подобрява ефикас-
ността на азотните торове.

ENTEC® – амонячният стабилизатор DMPP
Амонякът се стабилизира от активното вещество 
DMPP. В почвата амонякът се преобразува от 
микроорганизми през нитрит в нитрат. В зависимост 
от характеристиките на почвата и температурата това 
преобразуване (нитрификация) обикновено става 
в рамките на няколко часа или дни. DMPP забавя 
освобождаването на нитрат с до десет седмици и го 
регулира спрямо растежа на културите. Азотът в  
ENTEC® е защитен от изместване и отмиване. Ето 
защо торовете ENTEC® са толкова подходящи за 
терени, намиращи се до водоеми. Действието на 
DMPP е специално насочено към нитрифициращите 
бактерии без да влияе на други организми в почвата. Бактерии 

Нитрифициращи

Амоняк Нитрит Нитрат

(NH4
+)

(NO2
–)

(NO3
–)

Бактерии 
Нитробактерии

Ефект на ENTEC® върху нитрификацията

ENTEC® – ЗАБАВЕНО УСВОЯВАНЕ НА НИТРАТ ЧРЕЗ DMPP
(Изследване на BASF, селскостопански изследователски център 
Лимбургерхоф, 120 кг N/ха)
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ENTEC® – проучени в лабораторията,  
изпитани на полето:
 Понася се много добре от растенията
 Не вреди на почвената микрофлора
 Освобождаване на нитрат според растежа на културите
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Хранителни вещества в ENTEC®

Около 30 до 50% от азота е под формата на нитрати и от 
50 до 70% на стабилизиран амонячен азот. Същото важи 
и за калциево- амониевия нитрат. Ето защо ENTEC® 
действа бързо и продължително. Загубите на азот под 
формата на газове, които са характерни например при 
карбамида, се избягват до голяма степен.

Фосфорът е напълно разтворим и съдържанието 
му във водоразтворимата форма е от 60 до 80%. 
Това гарантира, че младите растения ще получат 
силен начален тласък при растежа си през пролетта. 
Остатъкът от фосфата е разтворим в амониев цитрат и 
е наличен при по-късните фази на растеж.

Калият е под формата на водоразтворим хлорид 
или сулфат, който може да се усвоява от растенията. 
Подхранването с калий чрез прилагане на азот 
и фосфат в началото на пролетта подобрява 
ефективността на торенето.

Съдържанието на магнезий във водоразтворима форма 
е 80 % Това е гаранция, че нуждите на растението 
към момента ще бъдат задоволени. Ако почвата се 
подхрани достатъчно с магнезий, това ще спомогне за 
поддържане на наличността му в почвата.

Сярата присъства в умерно разтворима форма, която 
е лесно достъпна за растенията. Нуждата от сяра в 
конкретния момент се задоволява и се подобрява 
ефикасността на тора.

DMPP защитава амонячния азот от отмиване – той 
може да остане в почвата по-дълго, позволявайки 
на растенията да използват по-пълноценно азота. 
Проучванията в института за почвени технологии 
в Бремен показват, че торовете със стабилизиран 
амоняк намаляват значително нитратното натоварване 
на почвите. В серия от проучвания, проведени от 
института, отделяните при просмукване на вода 
нитрати намаляват почти до нивата в ненаторена 
почва.

ENTEC® защитава от изместване на нитрата
При липса или слабо проникване през корените на 
растенията съществува опасност от изместване на 
нитрата в по-ниските почвени слоеве.
Това се отнася основно за:
  леки почви;
  почви без растително покритие (напр. угар);
  в случай на слабо развити растения (напр. в 

началните етапи на развитие) и
  в случай на култури с далечно разположени семена 

или растения (напр. царевица, цвекло, някои видове 
зеленчуци, картофи и преди затваряне на редовете).

ПОДХРАНВАНЕ СЪС СЯРА (КГ S/ХА) В ГЕРМАНИЯ
(източник: данни от държавните агенции по околна среда)
Средно от въздуха се получват едва около 5 до 6 кг S/ха.

N-НАТОВАРВАНЕ В ПРОСМУКАНА ВОДА  
(НА ДЪЛБОЧИНА В ПОЧВАТА 140 СМ) ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ  
НА ТОРОВЕ СЪС СТАБИЛИЗИРАН АМОНЯК (КГ N/ХА)
(източник: Scheffer and Schäfer 2003; песъчлива почва)
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ENTEC® – ЗА ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДА

Продуктите ENTEC® Ви дават по-голяма гъвкавост 
при планиране на торенето: датите за торене 
могат да бъдат изтеглени напред във времето или 
групирани заедно без това да води до спад в добива. 
Земеделците могат да се възползват по-пълноценно 
от възможността за обработка на земята и периодите, 
през които има по-малко работа или да намалят 
заетостта в най-натоварените периоди.
 

Натоварването може да бъде разпределено, а 
разходите за извънпланови дейности избегнати. 
Освобождава се време за други сеслскостопански 
дейности, които трябва да бъдат осъществени 
в определени срокове или друг тип работа в 
стопанството, като например животновъдство.

НУЖДА ОТ ЧОВЕШКИ ТРУД ПРИ РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОРЕНЕ
Пример: Стопанство с размер 600 ха: 20% захарно цвекло, 5% рапица, 65% зимни зърнени култури, 10% летни 
зърнени култури. Диаграмата показва ползите от системите за торене ENTEC® в сравнение с конвенционално 
торене. В този пример повърхността, която трябва да се тори намалява с около 40%. При първото приложение не 
се налага извършването на допълнителни дейности. Времето за мерки, свързани с торенето от април до юни се 
съкращава значително.

 зах. Цвекло  
 зимна рапица   
 зимни зърнени култури   
 пролетен ечемик
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Тор ENTEC®: Система ENTEC®:

Тенденция като %
–50% –40% –30% –20% –10% 0% +10% +20% +30% +40% +50%

Ефектът от азотното торене винаги зависи от мете-
орологичните условия. В резултат на климатичните 
промени все по-често се наблюдават екстремни съби-
тия, което увеличава несигурността на земеделците по 
отношение на използването на торове. ENTEC® спома-
га за свеждане до минимум на рисковете независимо 
от метеорологичните условия.

  Осигуряване на подхранването с азот чрез ранно 
торене при последващи сухи условия – особено при 
суха пролет и начало на лятото.

  Оптимално подхранване с азот при нормални  
метеорологични условия.

  Защита срещу почвено отмиване и просмукване през 
влажните години и при силни валежи.

Ранното торене на културите с ENTEC® гарантира, че 
азотът се доставя, когато е необходим и за по-дълго. 
Азотът в тора е защитен срещу отмиване и/или из-
местване. Не се наблюдава нежелан бърз растеж на 
културите.

ДЕЙСТВИЕТО НА ENTEC® НЕ ЗАВИСИ ОТ 
МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

Тенденции в изменението на годишния обем на  
валежите 1900–2000г.
През последните 100 години в цял свят се наблюдават 
промени в годишните количества валежи. От една стра-
на в обема, а от друга във времето и разпределението. 
Екстремните метеорологични събития като поройни 
дъждове или градушка ще продължат да зачестяват, 
което затруднява още повече планирането на работата в 
селското стопанство. (източник: Световна метеорологич-
на организация, Програма на ООН за околна среда)

ENTEC ® – Ползи и предимстваENTEC ® – Ползи и предимства

Конвенционално торене: Система за комбинирано торене

98
 зах. Цвекло  
 зимна рапица   
 зимни зърнени култури   
 пролетен ечемик

Февруари Март Април Май Юни



ENTEC® ПОДОБРЯВА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОРЕНИТЕ

Принципно растенията могат да абсорбират както 
нитратен азот, така и амонячен азот през корените си. 
Стабилизацията на амонячния азот в ENTEC® поз-
волява на растенията да абсорбират повече амоняк. 
Страничният ефект: стойността на pH непосредствено 
около корените спада, независимо от физиологичния 
калциев ефект на азотния тор (стойност на консумация 
на калция.

Ефектът на частично намаляване на 
стойността на pH и по-доброто проникване през 

проникване на корените се визуализира чрез 
усвояването на вещества, установено в хода на 

проучванията на проф. Рьомхелд, 
Университет на Хохенхайм, Щутгарт.

pH стойност

Това води до увеличаване на съдържанието на под-
хранващи вещества в почвата, които по принцип са 
слабо разтворими: такива са например фосфатите, 
които се свързват с калция и микроелементите –  
манган, мед, цинк, желязо и бор. Този ефект се наблю-
дава в продължение на до десет седмици след торене 
по време на критичните фази на растеж, подобрявайки 
достъпа на растенията до горепосочените хранителни 
вещества.

 5,3  5,6  5,9  6,2  6,5  6,6  6,8  7,0  7,4  8,0 Амонячно подхранване Нитратно подхранване

ВЛИЯНИЕ НА АЗОТНАТА ФОРМА ВЪРХУ НАЛИЧНОСТТА НА 
ФОСФАТ
Диаграмата показва, че с ENTEC®, в резултат на частичното понижаване на  
стойността на pH и засиленото коренообразуване, се усвоява дори и слабо  
разтворимият фосфат.  
(източник: Институт за растениевъдство към Унивесритета на Гийсен 2006 г.)
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ENTEC® ГАРАНТИРА ДОБИВИТЕ

Констатациите на множество проучвания, проведени 
в продължение на дълги години в различни условия 
сочат, че торовете ENTEC® спомагат за постигане на 
икономически обосновано подобрение на добивите в 
зависимост от полевите условия и културите.

Култура Година Брой
изследвания Добив (конв.) в т/ха Добив (ENTEC®) 

в т/ха
Увеличение 
на добива %

Картофи 2004 – 2008 12 43,5 46,5 6,9

Захарно цвекло* 1997 – 2002 22 11,3 11,5 1,8

Зимна рапица 2003 – 2006 25 4,2 4,5 6,3

Царевица за зърно 1999 – 2007 16 11,1 11,6 4,8

Силозна царевица 2001 – 2005 14 15,2 15,9 4,5

Зимна пшеница 2000 – 2007 52 8,2 8,5 3,7

Зимен ечемик 2003 – 2007 8 6,9 7,7 10,6

Пролетен ечемик** 2003 – 2005 8 4,3 5,2 22,3

Култура Година Брой
изследвания Добив (конв.) в т/ха Добив (ENTEC®)  

в т/ха
Увеличение на 

добива %

Моркови 2005 3 37,7 39,2 4,0

Рукола 2005 3 15,7 18,6 18,5

Полска салата 1998 – 2002 16 6,0 9,0 49,4

Аспержи 2002 – 2004 1 6,6 7,8 18,2

Целина 1998 – 2000 6 70,3 73,7 4,8

Праз 1998 – 2000 8 44,7 46,7 4,5

Китайско зеле 1999 – 2011 5 87,9 91,9 11,5

Маруля 2001 3 45,4 48,9 7,7

* Калк. добив на захар      ** значително увеличение на добива поради по-висока наличност на конв. манган = конвенционално торене

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯ НА РАЗЛИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ
(източник: HLS Rottalmünster; DSV Saaten; LA Bayreuth; LA Wunsiedel; LAP Forchheim; Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen; Lochow-Petkus; Sächsische Landesanstalt; TUM Weihenstephan; Roggenstein; VOB E Beindersheim; 
Lochow-Petkus; Res Naturae GmbH ; RHG Triesdorf; Syngenta Brachstedt; BASF Oberding / Австрия: Lagerhaus  
Geinberg; Kärntner Saatbau; Agrana Tulln; Landwirtschaftskammer Hannover; RWA Raiffeisen Ware Austria AG)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ
(източник: земеделски център на BASF и др.)
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Съставът и действието на ENTEC® опростяват 
значително процеса на азотно торене: операциите 
могат да бъдат комбинирани без да се възпрепятства 
усвояването на азот от растението. Културите, които 
при конвенционално торене изискват напр. три 
третирания, вече се нуждаят само от две.

Примери

Зимни зърнени култури:
Намаление до две дози от този тор
1.  В началото на вегетация,  

50%–60% от общия обем
2.  При бутонизация (Es 32-37)  

40%–50% от общия обем

Пролетни зърнени култури/пивоварен ечемик:
една доза преди или по време на сеитба

Царевица, цвекло:
една доза преди или по време на сеитба

Картофи:
една доза преди засаждане или загърляне

Зеленчуци:
една доза при засаждане или след поникване

Рапица:
една доза в началото на вегетацията

Отглеждане на плодове и лозя:
една доза през пролетта

Препоръките за приложение при специализирани 
и селскостопански култури, дадени на следващите 
страници са примери и се базират на наличната към 
момента информация. Посочените обеми са в кг  
N/ха. В зависимост от полевите условия (тип почва, 
количество валежи и възможност за добавяне на 
допълнително количество азот), обемите се базират на 
нашия опит и регионалните особености. Критериите 
за добри професионални практики (вкл. за мин. 
азот) трябва да се спазват и прилагат при вземане 
на решения. Когато се използват NP и NPK торове, 
анализът на почвата по отношение на фосфатите и 
калия е от голямо значение. Торовете ENTEC® могат 
да се интегрират във всички видове системи за 
отглеждане на култури и торене.

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИМСТВАТА

  Осигурява обогатяването с азот, независимо от  
метеорологичните условия.

  Допринася при управлението на стопанската работа,  
като намалява и/или обединява сроковете за азотно торене.

  Гарантира качество и добиви.

  По-висока ефективност благодарение на регулираното  
усвояване на азот. 

  Намалява промиването и изместването на азота.

  Осигурява допълнителен нитратен азот за бърз старт.

  Намалява значително загубите поради изпарение на амоняк.

  Гарантира, че културите получават необходимата им сяра.

  Високото качество на гранулите гарантира безпроблемно  
съхранение и прецизно приложение.

  Намалява значително емисиите на парникови газове.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
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ENTEC® ЗА ПЛОДОВЕ

В днешно време потребителите очакват равномерно 
узрели продукти с еднакво качество. Това се отнася 
както за външния вид, така и за вътрешното съдър-
жание. Торовете ENTEC® подобряват търговския вид 
и гарантират високи добиви: Бързият стартов ефект 
и дългосрочното подхранване с азот чрез амоняк, 
съобразени с развитието на растението, водят до 
компактен, равномерен растеж. В резултат на това  
се постига равномерно оцветяване и размери на 
зеленчуковата продукция. Съдържанието на  

вкусоопределящи елементи, минерали и витамини 
се повишава, а това на нитрати намалява. Азотните 
дози зависят от нуждите на културата. Количеството 
азот, което се съдържа в почвата, трябва да бъде 
приспаднато. Същото важи и за минералния азот в 
остатъците от прибирането на предходната култу-
ра. Торенето се извършва при засаждане или след 
поникване на засадените зеленчуци. Въпреки, че 
обичайно се използват две дози, ENTEC® може да се 
приложи и в една.

Управлението на лозовите насаждения се оптими-
зира, така че да се отглежда най-доброто грозде за 
производството на висококачествени вина. С насто-
ящите методи за култивиране на лозови насаждения 
се постига висок стандарт. Предизвикателството към 
момента е да се запазят тези стандарти като се на-
мали необходимият труд и се избегне промиването на 
хранителните вещества в торовете.

Бавното освобождаване на нитратен азот от торовете 
ENTEC®, когато е необходим, премахва риска от преко-
мерно, неконтролирано подхранване с азот дори и при 

ниско ниво на извличане на хранителните вещества. 
Торовете ENTEC® NPK подхранват балансирано расте-
нията с всички важни вещества, по начин, съобразен 
със специфичните потребности на лозята.

Тъй като почвата често е суха, когато лозята се  
нуждаят от азот (цъфтеж-образуване на плодовете), 
ефектът от торенето през този период не може да 
бъде оценен лесно. Ключовият фактор е оптималното 
оползотворяване на относително малките количества 
азот приложени чрез тора. 

Торенето с ENTEC® се извършва във фазата между 
3-то и 6-то листо. По този начин влагата в почвата 
може да се използва за разтваряне на хранителните 
вещества. Рискът от промиване на нитрати се нама-
лява значително при използване на ENTEC®. Гроздето 
се подхранва оптимално в зависимост от растежа му. 
След торене с ENTEC® не се изисква допълнително 
торене при нормален растеж.

При отглеждане на плодове балансираното и  
адекватно подхранване на растенията с всички необ-
ходими хранителни вещества е изключително важно. 
Необходимо е събраната реколта да бъде с еднакви 
размери и цвят. С минералните торове от продуктова-
та гама на ENTEC® наторените продукти отговарят на 
тези изисквания: голямото количество стабилизиран 
амонячен азот гарантира високи добиви и качество. 
Загубите на азот, поради големи количества валежи 
или при напояване с цел защита от измръзване, на-
маляват, а от друга страна ефективността на тора се 
увеличава. Изискванията за подхранване на семкови 
и костилкови плодове са сравнително ниски и в  

повечето стопанства се прилагат между 40 и 80 кг  
N/ха. Обикновено необходимото количество тор  
може да бъде доставено в една доза непосредствено  
преди цъфтежа. Характеристиките на видовете,  
начините на отглеждане и типа плодове трябва да 
бъдат взети предвид при определяне на необходимото 
количеството тор, като в някои случаи може да се 
наложи прилагането на втора доза. По отношение  
на подхранването с азот при меките плодове има 
специални изисквания.

ENTEC® ЗА ЛОЗЯ ENTEC® ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ

Фигурата отляво:
Маруля след 
конвенциоанално торене с 
азот и торене с ENTEC®
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При отглеждане на захарно цвекло основната цел  
е постигането на високо съдържание на захар.  
Необходмито количество азотен тор се определя с 
оглед постигане на оптимален добив на бяла захар.  
В зависимост от запасеността си в почвата и допълни-
телно внесения азот, цвеклото усвоява между 80 и  
120 кг/N. Нуждата от азот е ниска през първите  
няколко седмици след сеитба. По-голямата част от 
азота не се усвоява преди да бъде затворен реда. 
Забавеното усвояване на нитратен азот от торовете 
ENTEC® съответства на нуждата от азот на цвеклото и 
Ви спестява притесненията от загуби на азот.
 

Обичайно 
разпределение 
на N дози

1-ва доза 2-ра доза*

Система 
ENTEC®

0 5 109 12 14 16 32 49

ASN / 
ASN бор 
80–100

CAN 
30–50

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЗАХАРНО ЦВЕКЛО

кг N/ха

*фаза с 4-то листо

Количеството азотно торене зависи от сорта и предназ-
начението на културата. Картофите за консумация, тези 
за преработка или за получаване на картофено нишест 
имат различни хранителни изисквания. В зависимост от 
наличното количество азот в почвата и нуждата на от-
глежданата култура, препоръчителното количество азот е 
между 80 и 100 кг N/ха. Усвояването на азот е умерено в 
началните фази на растеж, но се увеличава след четвър-
тата седмица.

Торовете ENTEC® носят големи ползи за картофите 
поради техния активен принцип на действие:
  Осигуряват се нужните количества азот.
  Намалява се съдържанието на нитрат в грудката, кое-

то увеличава срока на съхранение.

   Наблюдава се локално намаляване на стойността на 
pH в зоната на корените, дължащо се на усвояването 
на амонячния азот, което от своя страна подобрява 
усвояването на фосфатите и наличните микроелемен-
ти в почвата.

  Повишена устойчивост срещу рак по картофите, бла-
годарение на наличния манган.

  Не се намалява съдържанието на нишесте с увелича-
ване на добивите.

  По-добър търговски вид, тъй като се ограничава раз-
витието на твърде големи или малки картофи

Благодарение на принципа на действие на торовете 
ENTEC® цялото количество азот може да бъде разпръс-
нато с една доза преди или след засаждане, или след 
загърляне.

Обичайно  
разпределение
на N дози

1-ва доза 2-ра доза*

Система 
ENTEC®

0 1 – 8 40 65 85 97

ASN 
100 – 120

CAN 
60 – 80

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ КАРТОФИ

кг N/ха

10 11 – 19

* Височина на растеж 15 см

ENTEC®

100 – 180
ENTEC®

80 – 120

Торовете ENTEC® са идеални за цвекло:
  Постига се бърз растеж благодарение на  

подходящото количество нитрат.
  По-добра ефективност благодарение на  

стабилизирания амоняк.
  По-ниско съдържание на -амино азот.
  По-висок добив на бяла захар.

При торовете ENTEC® цялото количество азот се  
разпръсква непосредствено преди или след сеитба.

ENTEC® ЗА КАРТОФИ ENTEC® ЗА ЗАХАРНО ЦВЕКЛО
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ENTEC® ЗА ЗИМНА ПШЕНИЦА

Основно предизвикателство при отглеждането на 
пшеница е това по какъв начин да могат да се подсилят 
конкретни качествени характеристики (брой класове, 
брой зърна, тегло на зърното), така че да се увеличи 
качеството на културата и добива от нея. При самостоя-
телно приложение на торове ENTEC® или в комбинация 
с други чисти азотни торове могат да се постигнат 
различни интересни комбинации, които да удовлетворят 
нуждите за конкретни райони и цели.

Допълнителни плюсове на системата за торене 
ENTEC®:
  По-малко на брой наторявания.
  Единична доза за по-ефективно  

управление на стопанството.
  Гарантира се наличие на азот дори при, суха пролет 

и в началото на лятото.
  Елиминират рисковете, свързани с  

метеорологичните условия.
  Подхранване с азот в съответствие с нуждите на 

растението без риск от прекомерен растеж.

За получаване на висококачествено зърно късното 
торене играе съществена роля. В този случай е  
необходимо да се приложи и калциево-амониев  
нитрат (CAN).

Обичайно разпределение 
на N дози

Пролетна доза Доза при 
бутонизация

Късно торене

Системи ENTEC®

При суха пролет

При сухо начало на лятото

Единична доза за по-ефективно 
управление на стопанството  
(фаза на растеж 25-29)

25 32 3925 32 3925 32 390 21 – 25 31 – 32 39 – 49 59 71 – 92

ENTEC®

120 – 140

ENTEC®

120 – 140

ENTEC®

180 – 200

CAN 
40 – 60

CAN 
60 – 80

ASN/CAN 
60 – 70

CAN 
60 – 70

CAN 
60 – 80

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЗИМНА ПШЕНИЦА
кг N/ха

Необходимото количество азот, което трябва да бъде 
внесено с тора трябва да се базира на износа на храни-
телните вещества с прибраната реколта, както и да бъде 
съобразено с минималното съдържание на азот в почва-
та. В стопанствата, в които се отглеждат животни, и се 
тори едновременно с животинска тор и с допълнително 
внасяне на азотен тор, трябва да се внимава да не се 
получи пренаторяване на почвата с азот. През първите 
седмици след покълване нуждата от азот е изключител-
но малка. До тогава проникването на корените в почвата 
е бавно и съществува опасност от изместване на азота. 
В края на май, нуждата от азот се увеличава рязко 
успоредно с растежа: до поникване на първото листо 
усвояването на хранителни вещества в рамките на 4 
седмици е около 140–160 кг/ха N (прибл. 50% от общата 
потребност, около 5 кг/ха/ден).

Междуредово торене с ENTEC®:
Междуредовото торене със стабилизирани NP торове 
при царевицата дава положителни резултати. Царевица-
та дава положителен отговор и се развива бързо след 
междуредово торене със стабилизирани NP торове. То-
ренето с торене ENTEC® 25+15 осигурява бързо разви-
тие на растенията. Целенасоченото амонячно подхран-
ване подобрява и увеличава усвояването на наличните 
фосфати в почвата.

Торове ENTEC® – идеални за царевица:
  Цялото количество азот може да бъде приложено 

преди сеитба.
  Ранното торене подпомага началното развитие.
  Стабилизирането на амоняка гарантира, че азотът 

остава в зоната на корените.
  Амонячният азот се преобразува в нитратен с ниска 

скорост, което позволява той да бъде и е наличен през 
основния период на растеж.

  Сигурно действие дори и по време на сухи периоди.
  Оптимално допълнение към животинския тор.

Обичайно  
разпределение  
на N дози

2-ра доза1-ва доза 3-та доза

Системи ENTEC®

Вариант 1

Вариант 2, 
комбинирано с 
органичен тор

0VS 5 11 13 14 16 17 – 32 34

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА
кг N/ха

ASN/CAN
80 – 120

Nitrophos 
20+20

30 – 50 (UF)

CAN 
40 – 60

ENTEC®

160 – 200

ENTEC®**

* ENTEC® 25+15 за междуредово торене     ** ENTEC® за допълване на азота при органично торене

течен тор 
и др

ENTEC®

50 (UF*)

+

ENTEC® ЗА ЦАРЕВИЦА
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ENTEC® ЗА ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК/ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК

Контролираното азотно играе решаваща роля при 
отглеждането на висококачествен пивоварен и фуражен 
ечемик. Качественият пивоварен ечемик се характе-
ризира с висок процент пълнозърнест ечемик и ниско 
съдържание на белтъчини. Това може да се гарантира 
единствено чрез умеренно азотно торене, което оси-
гурява по-ниско съдържание на белтъчини, съгласно 
изискванията на производителите. Количеството на 
азотния тор трябва да се поддържа в строго определени 
граници. Точно обратното важи при фуражния ечемик, 
при който се търси високо съдържание на белтъчини. 
По-големите количества азот водят до по-голям добив с 

високо съдържание на белтъчини. И двете цели могат да 
бъдат постигнати лесно с помощта на ENTEC®.  
С помощта на торовете ENTEC® е възможно внасянето 
на цялото количество азот на един път преди или след 
сеитба. По този начин храненето с азот се гарантира за 
целия период на вегетация. Няма опасност от големи 
загуби поради промиване. Независимо от метеорологич-
ните условия азотът от тора остава в горните почвени 
слоеве и е достъпен за летните зърнени култури, когато 
им е необходим. Количеството азот варира между 60 и 
110 кг N/ха в зависимост от целите, качеството на почва-
та, от предшестващата и бъдещи култури.

Обичайно разпределение  
на N дози

0 9 21 – 25 31 – 32 39 – 49 59 71 – 92

ASN/CAN 
50 – 70

CAN 
30 – 40

CAN 
40 – 60

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЗИМНА РЪЖ/ЗИМЕН ЕЧЕМИК/ТРИТИКАЛЕ
кг N/ха

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК/ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК

Обичайно  
разпределение  
на N дози

1-ва доза 2-ра доза

ENTEC®-
система

9

ENTEC®

60 – 110

ASN/CAN 
60 – 80

CAN 
30 – 50

кг N/ха

При зимната ръж, зимния ечемик и тритикале препоръ-
ките за торене с ENTEC® са сходни с тези при зимната 
пшеница. Трябва единствено да се определи нужното 
количество азот, а останалите хранителни елементи 
се преизчисляват съгласно нуждите на тези зърнени 
култури. Времето за азотно торене, съгласно фазите на 
развитие на културите са същите. При почви с добър 
воден капацитет и при очакван добив от 80 т/ха, азотът 
трябва да бъде прилаган на два пъти.

При по-леки почви може да се използва по-всеобхватна 
стратегия. При тях като успешна се е доказала единич-
на доза от 140–160 кг N (под формата на ENTEC®)/ха. 
Торенето трябва да се извършва на по-късен етап,  
2–3 седмици след започване на вегетацията.

ENTEC®

120 – 140

ENTEC®

120 – 140

ENTEC®*

ENTEC®

140 – 160

CAN 
40 – 60

течен тор 
и др.

+

CAN 
40 – 60Суха пролет 

При сухо начало на лятото

ефективно управление на  
стопанството  
(фаза на растеж 25–29)

Вариант, комбиниран с  
органичен тор

* ENTEC® за азотно допълване при органично торене

0 – 7 21 – 25 31 – 32 39 – 49 59 71 – 92

ENTEC® ЗА ЗИМНА РЪЖ/ЗИМЕН ЕЧЕМИК/ТРИТИКАЛЕ
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Пролетна доза Доза при 
бутонизация

Късно торене
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Растежът на рапицата започва много рано през проле-
тта. Той може да е бърз в зависимост от температури-
те. При торенето трябва да се осигури достатъчно азот 
в началото на вегетацията, за да се подпомогне разви-
тието. При конвенционалните торове подхранването с 
азот на рапицата е разделено. Първата доза се прила-
га в началото на растежа. След около 2–3 седмици при 
издължаване на стъблото се прилага втора доза.

ENTEC® опростява торенето на рапицата: 
  Тори се в една доза в началото на растежа.
  Осигурява подхранването с азот и сяра с една доза.
  Продължителните неблагоприятни метеорологични 

условия не въздействат върху подхранването.
  Желаният добив се постига с една доза.
  Освобождава се време за други дейности, тъй като 

се елиминира необходимостта от втора доза.

Обичайно 
разпределение на 
N дози

1-ва доза 2-ра доза

ENTEC®

10 – 110 1412 18 32 51 55 – 57 61 63 – 65 69 89

ENTEC®

160 – 200

ASN / ASN 
80 – 100

CAN 
80 – 100

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЗИМНА РАПИЦА

кг N/ха

СВОЯ 
ИЗБОР!  

Нашите продукти се  

доставят в насипно 

състояние,  

в торби или в  

чували.
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За правна информация, вижте нашите Общи 
условия, които са в основата на всичките ни делови 
взаимоотношения и могат да бъдат намерени на 
нашия уеб сайт. При желание от Ваша страна може да 
получите копие от тях.

EUROCHEM AGRO GMBH 
Postfach 10 10 47 
68010 Mannheim

Reichskanzler-Müller-Straße 23
68165 Mannheim 
Germany

Тел.: +49 (0) 621. 87209-0
Факс: +49 (0) 621. 87209-101
info@eurochemagro.com
www.eurochemagro.com

Търговски представители по региони:
Северозападна България: 0884179322, 0884588442
Северна и централна България: 0884139056
Североизточна България:  0882931690, 0882956768,  

0884179221, 0876686594
Югозападна България: 0884179311
Южна централна България: 0888908729, 0888918169
Югоизточна България: 0882714042, 0882746271
Югозападна България: 0876800069

ВНОСИТЕЛ: 
„СЕМБОДИА“ ООД
1303 София, ул. „Осогово“ 86, ет. 5
Тел.: + 359 2 829 44 10
Факс: + 359 2 829 38 89
office@sembodja.bg
www.sembodja.bg

® = регистрирана търговска марка на EuroChem Agro GmbH


