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Какво е ВАЖНО да се знае преди да се избере програма за торене на пшеница

Почвените анализи Ви помагат да инвестирате правилно Вашите пари!

От една страна спестяват разходи от влагане на прекомерно високи количества  елементи, които са с нужното съдържание в почвата, а от друга страна 
- увеличават добивите, показвайки дефицитните елементи, след чиято корекция се оптимизира развитието на културата и съответно финансовата 
полза от производството! 

Почвените анализи предоставят изключително необходима и важна информация за правилния избор на торове, което осигурява изключително 
висока възвръщаемост на направените инвестиции!

Първият важен показател  е рН на почвата! 

рН класификация на почвата

Извънредно кисела Под 4,5

Много силно кисела 4,5 - 5,0

Силно кисела 5,1 - 5,5

Умерено кисела 5,6 - 6,0 

Слабо кисела 6,1 - 6,5

Неутрална 6,6 - 7,3

Слабо алкална 7,4 - 7,8

Умерено алкална 7,9 - 8,4

Силно алкална 8,5 - 9,0

Много силно алкална Над 9,0

При ниско рН в почвата се разтварят големи количества минерали и достигат до степен на токсичност. Пропадането на 
земеделското производство, отглеждано върху кисели почви най-често се дължи на токсични концентрации на алуминий и в по-
малка степен на желязо, манган и никел. 
При високи стойности на рН се случва обратното. Блокира се разтворимостта на много минерали и те остават неусвоими за 
растенията. Следователно земеделските култури страдат от недостиг на хранителни вещества, включително желязо, бор, манган 
и цинк.
Правилният избор на торове, съобразени с почвената реакция води до ограничаване на негативните икономически 
ефекти от хранителните дефицити, както и до устойчиво управление на почвените ресурси!

За да бъде изготвена конкретна програма за торене, освен реакцията на почвата е необходимо да се вземат предвид и следните характеристики на почвения комплекс:

 Макроелементи - съдържание и запас на усвоими форми на Азот (NH4-N), Азот (NO3-N), Фосфор (P), Калий (K)
 Вторични и микроелементи - съдържание и запас на усвоими форми на Калций (Ca), Магнезий (Mg), Сяра (S),  Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден 

(Mo), Кобалт (Co) 
 Специфична електропроводимост (EC) - В зависимост от концентрацията на почвения разтвор почвите се разделят на две групи- незасолени и засолени. Терминът "засолени 

почви" се отнася за почви, съдържащи голямо количество разтворими соли, които потискат развитието на растенията и не позволяват получаването на оптимални добиви
Органично съдържание (хумус)
Хумусът представлява сложно комплексно високомолекулно органично съединение и се състои от хуминови и фулвокиселини и хумин. Хумусът оказва съществено влияние върху 
поглащателната способност на почвата и оксидационно-редукционния потенциал. Това е от важно значение за хранителния режим на почвата и ефективността на внесените 
торове в нея.

Почвени анализи
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Програма за торене при почви с неутрална и алкална реакция рН > 6.5
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Основно торене Семена Първо коляноБратене Флагов лист Изкласяване След цъфтеж След жътваВторо коляно

NPK и NP
гранулирани торове 

 

Третиране
на семена

 

Имунитет и 
подготовка за 
зимния сезон

Азотно торене 

Фотосинтеза,
ензимна активност,

цъфтеж
и оплождане

Качествени 
показатели

Хумификация на 
растителните 

остатъци 

MultiSulf - 20-30 кг/дка 

- 20-30 кг/дка AgriSulf

или 

AmIna 
PLUS

1 кг/1 тон семена

Супер Фоска

300 гр/дка
начало на братене

SUPER 
D.A.L.
SUPER FOSKA

NitroForceS

20 кг/дка двукратно 

100-300 мл/дка 100 мл/дка

Speed
BORON

Спийд Боро
300-400 гр/дка

Прот-Ен

100-300 гр/дка

humification accelerator 

Хумак
2-5 кг/дка почвено приложение листно приложение

ПШЕНИЦА

При почви с рН над 7,2 рязко се понижава  усвоямостта
на елементите фосфор, калий, желязо, мед, бор, манган 
и цинк. Те се преобразуват в трудно достъпни за расте-
нието форми.
Препоръчва се по време на активната вегетация тези 
елементи да се внасят листно, за да се предотврати
появата на недостиг и да се получат оптимални добиви.

НитроФорс S
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Програма за торене при почви с кисела реакция рН < 6.5
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Основно торене Семена Първо коляноБратене Флагов лист Изкласяване След цъфтеж След жътваВторо коляно

NPK и NP
гранулирани торове 

 

Третиране
на семена

 

Имунитет и 
подготовка за 
зимния сезон

Азотно торене 

Фотосинтеза,
ензимна активност,

цъфтеж
и оплождане

Качествени 
показатели

Хумификация на 
растителните 

остатъци 

MultiFert - 20-30 кг/дка 

- 20-30 кг/дка AgriFert

или 

AmIna 
PLUS

1 кг/1 тон семена

Супер Фоска

300 гр/дка
начало на братене

SUPER 
D.A.L.
SUPER FOSKA

NitroForceCa

20 кг/дка двукратно 

Прот-Ен

100-300 гр/дка

humification accelerator 

Хумак
2-5 кг/дка почвено приложение листно приложение

ПШЕНИЦА

При почви с рН под 6,2 рязко се понижава  усвоямостта
на елементите азот, фосфор, калий, магнезий и сяра. 

Препоръчва се по време на активната вегетация тези 
елементи да се внасят листно, за да се предотврати
появата на недостиг и да се получат оптимални добиви.

НитроФорс Са 

300 - 400 гр/дка

SUPER 
D.A.L.
18-16-20

Супер NPK 18-16-20

КЕЛО S

Келом S 
200-300 мл/дка 100 мл/дка300 - 400гр/дка
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Гранулирани торове за почви с неутрална и алкална реакция

Азот (N)
     амиден азот   62%
     амониев азот  38%
Фосфор (P O )2 5

Калий (K)
Магнезий (MgO)
Сяра (SО )3

Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
HF
Влажност
Гранулометрия
Тежки метали

10% w/w

10% w/w
10% w/w
10% w/w
10% w/w

0,01% w/w
0,002% w/w
0,01% w/w
0,5% w/w
0,1% w/w

0,001% w/w
0,01% w/w

да
по-ниска от 2%

3-5 мм
не съдържа

При алкални почви с рН над 7,8 и ниско органично вещество, фосфорът е недостъпен за растението. 
МултиСулф предпазва от блокиране на  фосфора, а с високите нива на  магнезий подпомага 
усвояването му от растението.

С МултиСулф вложените хранителни вещества се усвояват оптимално, без опасност от блокиране и 
отмиване. Действието на макро и микроелемен-тите се увеличава, в резултат от синергизма между 
тях.

МултиСулф стимулира развитието на кореновата система и равномерното покълване на семената.

МултиСулф запазва и подобрява почвеното плодородие, и гарантира по-добрата усвояемост на азота 
при пролетното подхранване. 

Не се прилага при почви с ниско рН

MultiSulfNEW TYPE
NPK тор за почви с алкална и неутрална реакция

Азот (N)
     амиден азот   62%
     амониев азот  38%
Фосфор (P O )2 5

Магнезий (MgO)
Сяра (SО )3

Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
HF
Влажност
Гранулометрия
Тежки метали

10% w/w

10% w/w
10% w/w
10% w/w

0,01% w/w
0,002% w/w
0,01% w/w
0,5% w/w
0,1% w/w

0,001% w/w
0,01% w/w

да
по-ниска от 2%

3-5 мм
не съдържа

Предназначен за почви с високо съдържание на усвоим калий.
При алкални почви с рН над 7,8 и ниско органично вещество, фосфорът е недостъпен за растението. 
АгриСулф предпазва от блокиране на  фосфора, а с високите нива на  магнезий подпомага 
усвояването му от растението.

С АгриСулф вложените хранителни вещества се усвояват оптимално, без опасност от блокиране и 
отмиване. Действието на макро и микроелемен-тите се увеличава, в резултат от синергизма между 
тях.

АгриСулф стимулира развитието на кореновата система и равномерното покълване на семената.

АгриСулф запазва и подобрява почвеното плодородие, и гарантира по-добрата усвояемост на азота 
при пролетното подхранване. 

Не се прилага при почви с ниско рН

AgriSulfNEW TYPE
NP тор за почви с алкална и неутрална реакция с висока запасеност на калий

www.tangra-bg.com
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Гранулирани торове за почви с кисела реакция

Азот (N)
     амиден азот   62%
     амониев азот  38%
Фосфор (P O )2 5

Калий (K)
Магнезий (MgO)
Калций (CaO)
Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
HF
Влажност
Гранулометрия
Тежки метали

10% w/w

10% w/w
10% w/w
10% w/w
10% w/w

0,01% w/w
0,002% w/w
0,01% w/w
0,5% w/w
0,1% w/w

0,001% w/w
0,01% w/w

да
по-ниска от 2%

3-5 мм
не съдържа

При почви с кисела реакция - рН под 6, рязко спада усвояването на макроелементите.

МултиФерт е разработен да подпомага оптималното усвояване на макроелементите при тези почвени 
условия.

С МултиФерт вложените хранителни вещества се усвояват оптимално, без опасност от блокиране и 
отмиване. Действието на макро и микроелемен-тите се увеличава, в резултат от синергизма между 
тях.

МултиФерт стимулира развитието на кореновата система и равномерното покълване на семената.

МултиФерт запазва и подобрява почвеното плодородие, и гарантира по-добрата усвояемост на азота 
при пролетното подхранване. 

MultiFertNEW TYPE
NPK тор за почви с кисела реакция

Азот (N)
     амиден азот   62%
     амониев азот  38%
Фосфор (P O )2 5

Магнезий (MgO)
Калций (СаО)
Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
HF
Влажност
Гранулометрия
Тежки метали

10% w/w

10% w/w
10% w/w
10% w/w

0,01% w/w
0,002% w/w
0,01% w/w
0,5% w/w
0,1% w/w

0,001% w/w
0,01% w/w

да
по-ниска от 2%

3-5 мм
не съдържа

При почви с кисела реакция - рН под 6, рязко спада усвояването на макроелементите.

АгриФерт е разработен да подпомага оптималното усвояване на макроелементите при тези почвени 
условия.

С АгриФерт вложените хранителни вещества се усвояват оптимално, без опасност от блокиране и 
отмиване. Действието на макро и микроелементите се увеличава, в резултат от синергизма между 
тях.

АгриФерт стимулира развитието на кореновата система и равномерното покълване на семената.

АгриФерт запазва и подобрява почвеното плодородие, и гарантира по-добрата усвояемост на азота 
при пролетното подхранване. 

AgriFertNEW TYPE
NP тор за кисела реакция с висока запасеност на калий

www.tangra-bg.com
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Азотни торове в зависимост от реакцията на почвата

Азот (N)
     амиден азот   100%
Магнезий (MgO)
Сяра(SO )3

Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
HF
Влажност
Гранулометрия
Тежки метали

40% w/w

1% w/w
10% w/w

0,01% w/w
0,002% w/w
0,01% w/w
0,5% w/w
0,1% w/w

0,001% w/w
0,01% w/w

да
по-ниска от 2%

3-5 мм
не съдържа

НитроФорс S осигурява необходимото количество азот преди началото на активната вегетация с 
продължително време на действие. 

НитроФорс S подпомага образуването на растителни протеини и аминокиселини от растението.

НитроФорс S осигурява на растението микроелементи в достъпни за него форми

НитроФорс S запазва и подобрява почвеното плодородие.

Не се прилага при почви с ниско рН

NEW TYPE
Азотен тор за почви с неутрална и алкална реакция

НитроФорс Ca  осигурява необходимото количество азот преди началото на активната вегетация с 
продължително време на действие. 

НитроФорс Са не вкислява почвата, а редуцира киселинността около корена на растението

НитроФорс Са осигурява на растението микроелементи в достъпни за него форми

С НитроФорс Са  запазва и подобрява почвеното плодородие.

NEW TYPE

www.tangra-bg.com

NitroForce
S

NitroForce
Ca

Азот (N)
     амиден азот   100%
Магнезий (MgO)
Калций (CaO)
Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
HF
Влажност
Гранулометрия
Тежки метали

40% w/w

1% w/w
10% w/w

0,01% w/w
0,002% w/w
0,01% w/w
0,5% w/w
0,1% w/w

0,001% w/w
0,01% w/w

да
по-ниска от 2%

3-5 мм
не съдържа

Азотен тор за почви с кисела реакция
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Течни торове за листно приложение

Амина Плюс е течен тор с приложение в три направления - третиране на семена, вегетационно 
приложение и почвено приложение. 

Амина Плюс гарантира оптимален старт на културата с по-бързото и равномерно покълване на 
семената.

Осигурява на растението аминокиселини, които са директно свързани с елиминацията на симптомите 
предизвикани от стресови условия. 

За третиране на семена на пшеница  - 1 кг за 1 тон

За превенция и възстановяване от стресови условия - 200-400 гр/дка (170-340 мл/дка)

Супер Фоска е течен молекулярен тор с високо съдържание на лесно усвоими форми на  фосфор и 
калий, обогатен с микроелементи и пенетранти. Тотално усвоим от растението.

При почви с алкална и кисела реакция, фосфорът и калият са трудно усвоими от почвата. Супер 
Фоска ги осигурява на растението максимално бързо.

Оновното действие на Супер Фоска е засилване имунитета на растенията срещу гъбични 
заболявания. Абсорбира се от растението по-бързо и активира имунната система на културата, като 
по този начин засилва неговата устойчивост срещу гъбички и бактерии (мана, листни въшки, 
Fusarium,Pyrikoularia, Botrytis и др.).

www.tangra-bg.com

AmIna 
PLUS

Течен тор за третиране на семена и преодоляване
на стресови състояния на растенията

SUPER FOSKAD.A.L.
SUPER

5 кг

Течен концентриран тор

С
у
п
е
р
 Д

.А
.Л

.

 Торовете от серия Супер Д.А.Л. са концентрирани течни 
NPK торове, обогатени с микроелементи. 

 Многообразни формулации в съотношението на 
макроелементите, отговарящи на изискванията на 
растенията във всяка една фаза от развитието си. 

 Съдържат проникващи агенти, осигуряващи им бързо и 
тотално усвояване от растенията. 

С
у
п
е
р
 Д

.А
.Л

.

SUPER 
D.A.L.

Съдържание w/v Допълнителна информация

Азот N
Фосфор P2O5
Калий К2О
Микроелементи 
B,Co, Cu,Fe, Mn, Mo, Zn

-
26%
34%

0.63%

Плътност                      1,55g/l
рН                                  7,9
Тежки метали               не съдържа
Хлорид                          не съдържа

С
у
п
е
р
 Ф

О
С

К
А

 0
-2

6
-3

4

Азот амиден (N)
Аминокиселини
     Лизин
     Треонин
     Метионин
     Триптофан
Хуминови киселини
Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
Плътност
рН

6% w/w
10% w/w

5% w/w
0,01 w/w

0,002% w/w
0,002% w/w
0,02% w/w
0,01% w/w

0,001% w/w
0,002% w/w

1,15
6,5-7

Фосфор (P O )2 5

Калий (K)
Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
Плътност
рН

26% w/w
34% w/w

0,01% w/w
0,002% w/w
0,01% w/w
0,5% w/w
0,1% w/w

0,001% w/w
0,01% w/w

1,55 кг/л
7,5

Течен тор за по-висока устойчивост срещу заболявания
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Течни торове за листно приложение

Келом S  е бързо действащ течен тор с високо съдържание на сяра. 

Келом S предпазва от появата на дефицит на сяра.

Келом S се прилага листно при почви с кисела реакция на почвата, при които не е препоръчително да 
се влагат почвени торове със сяра, защото те понижават допълнително рН на почвата.

Келом S има фунгицидно действие срещу брашнеста мана и оидиум.

Супер NPK 18-16-20  е течен молекулярен тор с високо съдържание на лесно усвоими форми на азот,  
фосфор и калий, обогатен с микроелементи и пенетранти. Тотално усвоим от растението.

При почви с алкална и кисела реакция, основните макроелементи са трудно усвоими от почвата. 
Супер NPK 18-16-20  ги осигурява на растението максимално бързо, без опасност от загуби.

Супер NPK 18-16-20 е най-доброто решение за листно подхранване с макроелементи по време на 
активна вегетация на културата. 

www.tangra-bg.com

18-16-20D.A.L.
SUPER

КЕЛО S Течен тор с високо съдържание на сяра

CLEAR 

SOLUTION

CLEAR 

SOLUTION

5 кг

Течен концентриран тор

С
у
п
е
р
 Д

.А
.Л

.

Торовете от серия Супер Д.А.Л. са концентрирани течни NPK торове, обогатени с 
микроелементи. 
Многообразни формулации в съотношението на макроелементите, отговарящи на 
изискванията на растенията във всяка една фаза от развитието си. 
Съдържат проникващи агенти, осигуряващи им бързо и тотално усвояване от 
растенията. 
Не засоляват почвата.

С
у
п
е
р
 Д

.А
.Л

.

SUPER 
D.A.L.

Съдържание w/v Допълнителна информация

Азот N
Фосфор P2O5
Калий К2О
Микроелементи 
B,Co, Cu,Fe, Mn, Mo, Zn

18%
16%
20%

0.63%

Плътност                      1,45g/l
рН                                  6,5
Тежки метали               не съдържа
Хлорид                          не съдържа

С
у
п
е
р
 N

P
K

 1
8
-1

6
-2

0

Азот (N)
Сяра (SO ) водоразтворима3

 
Плътност
рН

16% w/w
84% w/w

1,33
7,5-8,2

Азот (N)
Фосфор (P O )2 5

Калий (K)
Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
Плътност
рН

18% w/w
16% w/w
20% w/w

0,01% w/w
0,002% w/w
0,01% w/w
0,5% w/w
0,1% w/w

0,001% w/w
0,01% w/w

1,45 кг/л
6,5

Течен тор с високо съдържание на макроелементи



GreenMax 
Intelligent Fertilizing Technology

Течни торове за листно приложение

ГрейнМаг Микро осигурява на растението необходимите микроелементи в необходимите пропорции, 
без опасност те да бъдат блокирани в почвата, заради почвената реакция.

ГрейнМаг Мкро е перфектната комбинация от микроелементи за зърнено-житни култури.

Прот-ЕН е виско технологичен тор без аналог. Действието  на Прот-ЕН се състои в преструкту-
рирането на съставните части на деструктури-раните протеини в растителни протеини, които 
изграждат растителния организъм, в кратки срокове и при минимално използване на енергия.

Прот-ЕН ускорява развитието на растението, повишава  качеството и  добивите

Прот-ЕН увеличава устойчивстта на растението при стрес и вируси, подпомога бързото 
възстановяване на тъканните клетки на растенията.

www.tangra-bg.com

GRAIN MAGmicro
NEW FROM SPAIN 

5 кг

Течен тор за качество и добиви 

Азот (N)                          22%
Протеинова форма 100%

Плътност                       1,25
рН                                  5,4-6

ПРОТЕИНОВИ ЕЛЕМЕНТИ
Въглерод(C )                           3,2% min
Водород (H)                            0,4% min
Кислород ( O)                         1,5% min
Сяра (S)                                 0,2%   

Съдържание w/v

П
Р

О
Т-

ЕН
Те

че
н 

то
р 

Течен тор с микроелементи специално за зърнено-житни култури

Азот амиден (N)
Магнезий (MgO)
Мед (Cu)
Манган (Mn)
Цинк (Zn)
Плътност
рН

1,8% w/v
12,6% w/v
1,6% w/v

11,5% w/v
4,9% w/v
1,59 кг/л

8-10

Азот-протеинова ф-ма (N)
Въглерод (С)
Водород (Н)
Кислород (О)
Сяра (S)
Плътност
рН

22% w/w
мин.3,2% w/w
мин.0,4% w/w
мин.1,5% w/w
мин.0,2% w/w

1,25 
5,4-6

Течен тор за повишаване на качеството и добивите



GreenMax 
Intelligent Fertilizing Technology

Течни торове за листно приложение

Спийд Бор е специален течен тор с висока хранителна стойнст за растението. При почви с неутрално 
и високо рН, употребата му е препоръчителна

Спийд Бор  форсира цъфтежа и подпомага по-доброто оплождане на растението

Спийд Бор стимулира по-доброто развитие на културата 

Спийд Бор повишава добивите и качеството на продукцията

Спийд Бор подпомага по-бързото възстановяване на растението след хербициден и климатичен 
стрес

Спийд Бор повишава имунитета на културата срещу заболявания.

Хумак ускорява разграждането на растителните остатъци.

Хумак увеличава създаването на хумус в почвите, подобрява основните й характеристики /рН, 
порьозност, плътност, абсорбционна способност, защита срещу ерозия/. Разгражда токсичните 
вещества в почвата

Хумак повишава почвеното плодородие и подобрява почвената структура.

Хумак увеличава достъпността на естествените форми на основните макроелементи.

Хумак подобрява развитието на кореновите системи на последващите култури и създава по-добра 
абсорбираща зона около корена.с и вируси, подпомога бързото възстановяване на тъканните клетки на 
растенията.

www.tangra-bg.com

Speed
BORON Спийд БОР

Хумак
humification accelerator 

Speed
BORON

С
п

и
й

д
 Б

О
Р

О

humification accelerator 

5 кг

ХУМИФИКАТОР

Опасен при допир с кожата
и попадане в очите   

Съдържание w/w

ХЮ
М

А
К

Хумифициращи               8% 
компоненти
Биологични активатори  0,8%
Органичен Азот               7% 

Азот амиден (N)
Калий (К O)2

Бор(B O ) 2 3

Микроелементи СЕТ
Биоелементи
       Протеинов фактор
      GT.Р 8200 /Act.pr
      Своб. аминокиселини - 
      валин, левцин, 
      изолевцин, триптофан,
      фенилаланин, лизин
      треонин, метионин  
Хумусен Фактор
     Хуминови киселини
     Фулво киселини 
     Растежни фактори
Плътност
рН

6% w/w
4% w/w
2% w/w

0,08% w/w
2% w/w

2% w/w

1,1
6,3-6,8

Течен биостимулатор за интензивен цъфтеж и опрашване

Хумифициращи 
компоненти
Биологични активатори
Органичен Азот

8% w/w

0,8% w/w
7% w/w

Хумификатор
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