
Най-важният и незаменим ресурс в земеделското производство е почвата! Правилният избор на торове, съобразени със спецификата на Вашите 
почвени условия, изискванията на отглежданите от Вас култури и особеностите на микрорайона, водят до повишаване на икономическата 
ефективност от производството Ви. Използването на торове, които не са подходящи за Вашите условия намалява добивите, влошава качеството на 
продукцията и почвата,  сериозно уврежда здравето на почвата, водещо до намаляване на почвеното плодородие! 

За да Ви бъде изготвена оптимална програма за торене, съобразена с характеристиките на Вашето производство, попълнете информацията по-долу 
и я изпратете на tangrabg@mail.bg. 

1. Заявител  

Фирма 

Адрес 

гр/с

ПК

Управител

Лице за контакт 

Телефон 

Ел.поща 

2. Почвена характеристика   

2.1. Разполагате ли с резултати от почвени анализи на масивите, които обработвате?

2.2. Кои от посочените по-долу показатели сте изследвали? (Попълнете ако сте отговорили с ДА на въпрос 2.1.)

рекация на почвата рН специфична електропроводимост ЕС съдържание на органично вещество (хумус)

механичен състав на почвата действителен капацитет на катионна обмяна  СЕС общи и активни карбонати   

макроелементи N,P,K вторични елементи S,Mg,Ca микроелементи Mn,B,Zn,Fe,Co,Cu,Mo (Na,Cl)

2.3. Внасяли ли сте варуващ агент ? 

Ако отговора е ДА попълнете информацията по-долу: 

вид на агента количество: кг/дка месец и година на приложение 

2.4. Внасяли ли сте вкисляващ агент ? 

Ако отговора е ДА попълнете информацията по-долу: 

вид на агента количество: кг/дка месец и година на приложение 

2.5. Внасяли ли сте органично вещество? 

Ако отговора е ДА попълнете информацията по-долу: 

вид на орг.в-во количество: кг/дка месец и година на приложение 

2.6. Имате ли полета подложени на ерозия? 

3. Информация за отглежданите култури - стопанска година 2016-2017 

Технологична карта за торене - въпросник  
Кампания 2016 - 2017 

GreenMax 
Intelligent Fertilizing Technology

3.1. В таблицата поместена на следващата страница попълнете необходимата информация за отглежданите култури! 

3.1.1. Секция Култура - вписвате културите включени в сеитбооборота Ви за стопанска година 2016-2017, като всяка една от т
ях се вписва на отделен ред. 
3.1.2. Секция Декари - вписвате декарите съответстващи на вписаната култура за стопанска година 2016-2017. 
3.1.3. Секция Сеитба - от падащото меню изберете 2016-2017 за есенни култури, 2017 - за пролетни. 
3.1.4. Секция Предсеитбено торене - вписвате наименованието на внесените в почвата гранулирани торове (ако има такива)
и торовата норма, която сте приложили в кг/дка. Ако не е извършвано предсеитбено торене, оставете графите празни. 
3.1.5. Секция Добив - попълнете добивите за съответната култура, получени през 2016. 
3.1.6. Секция Денивелация - от падащото меню изберете степента на денивелация на полетата за съответната култура. 

ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ
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4. Многогодишни култури 

4.1. В случай, че отглеждате многогодишни култури полънете информацията по-долу! 

5. Допълнителна информация 

5.1. Попълнете в свободен текст проблеми и особености, които сте забелязали в производството си! 

Култура Възраст в години Декари Напояване Брой откоси 

За различната възраст на насажденията, попълвайте отделни редове. Брой откоси се попълва само за култури, за 
които е приложимо! 

5.2. Посочете препаратите за растителна защита (хербициди, фунгициди, инсектициди, нематоциди, акарициди и т.н), които 
използвате в производството си! 

6. Други 

6.1. Запазете попълнения формуляр и го изпратете на tangrabg@mail.bg, а при наличие на резултати от почвени анализи - 
приложете и тях. 

6.2. Изготвянето на технологични карти е напълно безплатно.

6.3. За да получите повече информация: Тангра България ООД, 0885 208 186, 0884 883 568, 058 / 604 440, 

Тангра България ООД, 9300 Добрич, ул. Отец Паисий 14, оф.3, tangrabg@mail.bg, sales@tangra-bg.com, www.tangra-bg.com
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