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Целта на торенето е възстановяване на хранителните вещества в почвата, които са били използвани от
културите по време на своето вегетативно развитие. В
същото време е важно да се избягва и прекомерното
торене, като по този начин се опазват околната среда и
природните ресурси. Не трябва да се забравя и факта
че това е най-рентабилният начин за осигуряване на
доброто хранене на растенията. Голямо разнообразие от
торове с различни комбинации от хранителни вещества
и начини на приложение се предлагат на пазара. Торенето се превърна в сложно начинание, а разходите за

планиране, закупуване и третиране с торове се покачват.
Тази вълна на развитие се определя от увеличаването
на населението и от по-всеобхватното отглеждане на
култури за производство на биогорива, като например
маслодайни палмови дървета. В резултат на това полските култури се третират с все повече и повече торове,
с цел да се постигне продоволствена сигурност на региона. Правилният растеж на културите зависи от това да
се осигури едно балансирано хранене с всички необходими хранителни вещества, от които те се нуждаят.

Всяка година торовете Nitrophoska осигуряват балансирано и устойчиво хранене на растенията с
основни хранителни вещества. Nitrophoska притежават всички характеристики на една модерна
система за торене, която е:
1. опростена: има подходящи разновидности за всяка култура, специално създадени да покриват
хранителните нужди на културите при ротация;
2. рентабилна: Nitrophoska ви позволяват да оптимизирате работата си, като ви осигуряват отлично
съотношение разходи/ползи;
3. универсална и устойчива: торовете Nitrophoska ви гарантират подходящ баланс на фосфор и калий през
целия жизнен цикъл на културите и при ротация;
4. б
 езопасна и надеждна: поради отличните физични и химични свойства на Nitrophoska, гарантирани
от най-съвременните технологии за тяхното производство, вие ще видите ползите от оптималното им
приложение, надеждната им ефективност и високите добиви.

Торенето с Nitrophoska ще осигури на културите ви оптимално количество хранителни вещества
по всяко време, като същевременно ще стабилизира хранителния баланс в почвата.
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ПРИНЦИПЪТ NITROPHOSKA
Целта на торенето е хранителните вещества да бъдат
във форма, усвоима за растенията, като по този начин
се увеличи максимално хранителната ефективност.
Това се постига чрез ежегодно торене с Nitrophoska:
растенията получават пряк прием на водоразтворими
хранителни вещества.

Това осигурява възможно най-добър растеж на културите. Освен това торенето с Nitrophoska спомага за
изключително интелигентното използване на почвата,
тъй като непрекъснато променящите се изисквания по
отношение на наличието на хранителните вещества се
уравновесяват по време на ротацията на културите.

1. Всички култури получават ежегодно целия набор от хранителни вещества.
2. Всички хранителни вещества, които се изразходват по време на жизнения цикъл на културата,
се възстановяват.

P2O5

DAP

MgO

Необх. от
магн

Система „ДИАМОНИЕВ
ФОСФАТ (DAP) +
КАРБАМИД (UREA)“
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Балансирано хранене

N

NITROPHOSKA: СРЕДЕН ДОБИВ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ПРИ
РОТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОРЕНЕ
Източник: Stoch и Fölscher

25

K 2O

AS/CAN/
ASN

K2O

Необходимост от калий

Карбамид (или друг вид
едностранно торене)

N

Ниски добиви и лошо качество

Небалансирано хранене

Високи добиви и добро качество

АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА NITROPHOSKA
В СРАВНЕНИЕ С ЕДНОСТРАННОТО ТОРЕНЕ
(СИСТЕМАТА „ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP) + КАРБАМИД (UREA)“)

20

P2O5

15

Обработка с N
10

Nitrophoska
(12-12-17-2)

0
години

28
години

P
0
години

K
28
години

0
години

28
години

30

MgO

Система „Nitrophoska“
NPK(Mg) + допълнит. N

Повечето конвенционални системи за торене на основата на диамониев фосфат (DAP), карбамид и т.н. създават
дисбаланс в хранителните вещества, като не осигуряват достатъчно количество калий, магнезий и други елементи.
По-добра алтернатива е да се използват комбинирани минерални торове, като например Nitrophoska, които осигуряват на културите всички необходими хранителни вещества по един идеално балансиран начин. Те трябва само да
се обогатят с източник на азот (напр. амониев сулфат (AS), калциево-амониев нитрат (CAN), амониев сулфат-нитрат
(ASN), в случай че културата се нуждае от такъв източник. В резултат на това се получават по-здрави култури с
по-добър растеж и по-високи добиви.
Добавените фосфати в Nitrophoska стимулират бързия растеж на растенията.
Това е основната предпоставка за рентабилност и надеждно увеличаващи се добиви.

25

20

15

Обработка с NK
10

0
години

28
години

PK
0
години

Nitrophoska
NPK

NP
28
години

Направеното сравнение между различните системи
за торене за период от 28 години показва, че даден
комбиниран минерален тор, в който всяка гранула
съдържа всички необходими хранителни вещества,
дава най-висок среден годишен добив. Това също така
е единственото третиране с торове, което увеличава
постепенно добивите във времето.

0
години

28
години

0
години

5
28
години

Торовете Nitrophoska носят
особено големи ползи в
прохладни пролетни условия.
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КАК ДА ТОРИМ ПО-ОПРОСТЕНО
Всяко съвременно предприятие трябва да продължава да подобрява производителността си посредством
опростяване на работните процеси. В селското стопанство това означава оптимизиране на рутинната работа,
с цел да се освободят човекочасове за други трудови
дейности, а такива има в изобилие в процеса на торенето.

С Nitrophoska се опростява процесът на торене!
Вие може да изберете подходящата разновидност на
Nitrophoska за своите нужди.
За да го направите, най-напред трябва да изчислите
какви хранителни вещества са необходими за вашите
култури по време на цялата вегетация, като се базирате на различни научни правила и препоръки.
Нужните ви количества от хранителни вещества като
активно вещество ще ви позволяват да изберете
най-подходящия вид Nitrophoska.

Схема за избор на подходящия вид Nitrophoska
След като разберете от какви минерални хранителни вещества се нуждаят вашите култури, е лесно
да се избере подходящият вид Nitrophoska. Схемата
по-долу ви показва следното:

N > P и K?
Да

Формула с
високо съдържание на N
Обогатена с
азот за почви и
култури, изискващи високо
съдържание на
N и с понижена
нужда от P и K

Не

K > P?

Не

Да

P > K?

Не

N = P = K?

Да

V-формула

NP-формула

Култури, изискващи
по-високо съдържание на калий

Култури,
изискващи
високо
съдържание
на N и P
и с понижена
нужда от K

(13+10+20,
15+5+20,
12+12+17 special,
12+12+17 SCl)

Да

Балансирана
формула
Култури,
изискващи
равни количества
N, P и K
(15+15+15)

(20+10+10)

Три лесни стъпки
1. Преценете необходимото количество хранителни вещества чрез агрохимичен анализ на почвата,
вземайки предвид потребноста на културите.
2. Изберете подходящия вид Nitrophoska:
a. Преценете дали е необходим повече азот, отколкото фосфор и калий.
б. Преценете относителната необходимост от фосфор и калий.
3. Преценете какви количества са необходими.
Във вашия анализ при изчисляване на нуждата от
хранителни вещества трябва да бъдат отчетени и тези
хранителните вещества, които остават в почвата под
формата на остатъци от прибирането на предходната
култура и от прилагането на органични торове. Това ще
ви помогне при следване на правилата на торене и ще
доведе до намаляване на количеството на използваните торове.

6

Използването на само един вид Nitrophoska снабдява всички култури с
хранителните вещества, необходими им по време на една или повече ротации.

Торовете Nitrophoska обикновено се прилагат в началните етапи на развитие, когато има силна необходимост от азот, а впоследствие Nitrophoska осигуряват
на културата ви фосфор, калий, магнезий и сяра. На
по-късен етап може да приложите карбамид, KAS или
UTEC 46, за да задоволите по-нататъшните нужди от
азот, ако е необходимо.

Торенето с Nitrophoska осигурява правилния
хранителен баланс през цялата вегетация на културите.
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СРАВНЕНИЕ НА NPK СИСТЕМА НА ТОРЕНЕ С ЕДНОСТРАННО ТОРЕНЕ: ТОРОВЕТЕ
NITROPHOSKA СПЕСТЯВАТ ВРЕМЕ И ТРУД НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

КАК ДА ТОРИМ РЕНТАБИЛНО
Системата Nitrophoska оптимизира целия ви работен
процес, свързан с приложението на минерални торове. Същевременно тя гарантира висока ефективност
и добив. Nitrophoska увеличава в много отношения
общите икономически резултати на извършваните от
вас операции:
 По-лесно планиране и закупуване на торове
 По-малко човекочасове, необходими за торене
 Опростено и универсално използване
 Висока хранителна ефективност
 Високи добиви
 Последователен хранителен баланс
 Отлична себестойност спрямо вложените средства
за закупуване на хранителни вещества
 Ниска потребност от място за съхранение на
торовете
Торенето с Nitrophoska улеснява работата
и намалява натоварването по време на
селскостопанския сезон.

По този начин Nitrophoska ви предоставя всичко, което
очаквате от една съвременна авангардна система на
торене.

NITROPHOSKA: СРАВНЕНИЕ НА НУЖДАТА ОТ РАБОТНА РЪКА
(човекочаса на тон) при система на торене, при която се използват стандартни
източници на торене (DAP, карбамид, КCl) и при системата Nitrophoska

2.5

N

P N N

K P P N N

Едностранно торене
Когато прилагате стандартно едностранно торене с
карбамид, DAP, SSP, КСl, калиев сулфат и т.н., са необходими няколко третирания, за да постигнете необходимите резултати.

NPK

Nitrophoska
С Nitrophoska NPK е нужно само едно третиране,за
да задоволите нуждите на културата от хранителни
вещества. Това ви осигурява повече време за други
дейности.

КАК ДА ТОРИМ УСТОЙЧИВО
Минералните торове Nitrophoska са произведени от
висококачествени суровини, в които няма странични
съставки. Използвайки ги, вие ще получите правилните пропорции от всички основни хранителни вещества
през цялата вегетация на културите. В Nitrophoska има
достатъчно количество от всяко хранително вещество,
като по този начин се изпълняват необходимите условия
за балансирано и умерено хранене на културите.
Използвайки Nitrophoska, вие предотвратявате появата

на хранителен дефицит и поддържате почвеното плодородие. Тези торове осигуряват достатъчни количества от
всички хранителни вещества, които компенсират загубите от извлечените количества макро- и микроелементи
през вегатационното развитие на културите.
Торенето с Nitrophoska запазва
природните ресурси.
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Човекочаса/тон
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K2 O
N+P+K смес

Nitrophoska
Източник: Rauch
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КАК ДА ТОРИМ БЕЗОПАСНО И НАДЕЖДНО

 Отлична твърдост на гранулите
 Висококачествена обработка на повърхността
 Равномерна текстура на повърхността
 Херметически затворена опаковка, предотвратяваща
навлизането на прах
 Равномерно разпределяне на гранулите
 Високо относително тегло на гранулите
 Кръгли гранули

Всички тези параметри са важни, за да се осигури
добър модел на разпръскване на торовете. Благодарение на своите превъзходни свойства, торовете
Nitrophoska може да се разпръскват във ветровито
време (но не при изключително силен вятър) дори
при скорост на вятъра над 5 м/сек. Всички хранителни вещества могат да се приложат равномерно при
еднократно минаване и при еднократна настройка на
тороразпръсквачката дори при дължина на разпръскване, по-голяма от 40 м.

Разпределяне на разпръскването
На тази диаграма е показано как тороразпръсквачката
разпръсква равномерно гранулите по цялата повърхност.
Това е важно за равномерното разпределяне на хранителните вещества на избраната широчина на разпръскване.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОБНО РАЗПРЪСКВАНЕ С
ДВУДИСКОВА ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКА
150 %

Странично разпределяне
(широчина на разпръскването – 42 м)

Разпределяне на торовете на
повърхността (коефициент на вариация
= 5,8 %,много добър резултат)

100 %

50 %

Високото качество на Nitrophoska позволява използването на големи
широчини на разпръскване и изключително прецизно разпределяне.

0%

Продукт:
Nitrophoska 15+15+15(+2)
Широчина на разпръскване: 42 м
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РЪЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕТЕ:
НЕРАВАНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
НАСИПНА ТОРОВА СМЕС

+36

РЪЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕТЕ:
РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА
С NITROPHOSKA

Карбамид (UREA)
Диамониев фосфат (DAP)
Калиев хлорид (KCl)
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Изчислена
формула
15-15-15

Реално приложена формула
12-9-20

16-11-22

22-13-12

15-15-15
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+8
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отклонения
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Източник: Amazone

Реално приложена формула
константно 15-15-15 с незначителни отклонения

Nitrophoska
15-22-9

K

N
P

отклонения

Физични свойства
Торовете Nitrophoska са създадени в резултат на
научни проучвания, проведени в Германия, и са произведени в съответствие с европейските стандарти
за качество. Техните изключителни физични свойства
гарантират добри условия за съхраняване и равномерно разпръскване:

4
2
0
2
4
6
-8

NPK
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Химични свойства
При процеса, използван при производството на
Nitrophoska, се гарантира, че всяка гранула съдържа
равни количества от посочените хранителни вещества,
поради което е възможно равномерното им разпръскване върху обработваната земеделска нива. За разлика от висококонцентрираното едностранно торене, при
торовете Nitrophoska чрез не толкова гъсто разпръскване на тора се прилагат същите количества хранителни вещества върху почвата. Така те достигат много
по-близо до корените на растенията, което е особено

Nitrophoska®/Nitrophos®

важно за по-слабо мобилните хранителни вещества,
като например фосфора и калия.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОСФОР С DAP И NITROPHOSKA СЛЕД РАЗПРЪСКВАНЕ

Торовете Nitrophoska съдържат всички хранителни
вещества в силно разтворима форма, което е идеална
предпоставка за насърчаване на растежа на културите.
По този начин хранителните вещества започват да се
освобождават още след приложението им. В резултат
на това се постига висока хранителна ефективност
дори при най-неблагоприятните условия.

СХЕМАТИЧНА ДИАГРАМА НА ОСВОБОЖДАВАНЕ
НА ФОСФОР ОТ ЕДНА ГРАНУЛА NITROPHOSKA

60 кг P2O5 /хa с DAP 18+46
= 652 гранули/кв.м

Гранула Nitrophoska

3.7
cm

1.7
cm

60 кг P2O5 ха с Nitrophoska 13+9+16(+4+7)
= 3 300 гранули/кв.м

След третиране с Nitrophoska гранулите тор се разпръскват много по-нагъсто
(средно на 1,7 см една от друга), отколкото след торене с DAP (средно на 3,7 cm една от друга).

2,5 см

5,0 см

1%

12

10%

90%

от освободеното количество
фосфор

Торенето с Nitrophoska гарантира, че всички хранителни
вещества достигат до корените на растенията.

Техническа надеждност
Постоянните проверки на качеството по време на производството гарантират високо надежден производствен
процес и високо качество на крайния продукт.
Торовете Nitrophoska попадат в група С на опасните
вещества съгласно германската Наредба за опасните вещества. Този факт е констатиран чрез контролен анализ,
проведен от Германския федерален институт за изследвания и изпитване на материали. Това гарантира наличието
на високи стандарти на безопасност по време на съхранението, транспортирането и употребата на торовете.

Торовете Nitrophoska осигуряват максимална безопасност и
надеждност от гледна точка на обработката, ефективността и
добивите, благодарение на своите важни физични и химични
свойства, както и на постоянния контрол, извършван по време
на производството.

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

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
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

Обяснителна бележка относно общите условия на
продажба
За правна информация моля вижте нашите „Общи
условия“, които са част от всичките ни делови взаимоотношения и могат да бъдат разгледани на нашия уеб
сайт.При поискване може да получите копие от тях.

® = регистрирана търговска марка на EuroChem Agro GmbH
ECA06.0118-B.BG

