
Решения от Ледра България 

ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ ШЕЛИОН
ЗА ЕСЕННИ КУЛТУРИ 

Високи добиви

Високо качество

Добра цена

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

АКТУАЛНИ ЦЕНИ



Какво представлява технологията ШЕЛИОН

SHELION AgroTech® е технология на производсто на 
висококачествени неорганични комплексни гранулирани торове, 
която гарантира усвояване на хранителните елементи до 98%. 

Гранулите на NPK торовете, са обогатени с  магнезий, калций, сяра  
и 7 микроелемента (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) и са покрити с плътни 
хуминови съединения, осигуряващи уникалната тройна 
асимилация от растенията до 98% вместо 30% (както е при 
конвенционалните NPK торове, широко разпространени на 
пазара).

Плътните хуминови съединения, използвани в производствената 
технология Шелион, произхождат от Леонардит и са най-богатия 
източник на хуминови киселини, фулво-киселини и естествени 
фактори на растежа на планетата.

Технологията Шелион предпазва вложените елементи от блокиране, 
разтваря неразтворимите съединения в почва във форми достъпни 
за растенията, регулира почвената реакция (рН) и подобрява 
почвеното плодородие.  

SHELION AgroTech® е висококачествена технология, която е в услуга 
на земеделските производители.

По технологията SHELION AgroTech® се произвеждат гранулирани 
торове серия Double и серия SUN  



Влияние на торовете SHEL при растенията  ION

Стимулират развитието на кореновата система. 

Подобряват семенното легло 

Повишават кълняемостта на семената

Подпомагат кореновото дишане и формиране

Повишават  сухоустойчивостта на растението

Подпомагат пропускливостта на клетъчните мембрани 

и се стимулира усвояването на повече хранителни вещества. 

SHEL AgroTech®ION 
Double  
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SHEL AgroTech®ION 
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Три пъти по-висока усвояемост (98%) в сравнение с 
конвенционалните торове. 

Продължително действие на торовете с еднократно
приложение.

Макро и микроелементите не се блокират в почвата.

Разтварят неразтворимите форми на елементите в
почвения комплекс.

Подобряват качеството на почвите, регулират
почвената реакция (рН), повишават почвеното 
плодородие

Не се влияят от климатичните условия

Повишават добивите и качеството на продукцията

Предимства на торовете SHELION



Agrotech
Double  

AgriSulf
25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

Double  

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NP тор

Усвоимост от растението над 80%

AgriSulf

При заявка на 23 тона АгриСулф,  получавате подарък 
30 кг течен стимулатор Амина Плюс за третиране
на семена

AgriSulfAgriSulf

АгриСулф е гранулиран тор с балансирано съдържание на азот,
фосфор, магнезий, сяра, микроелементи, хумусен фактор. 
Препоръчва се за основно торене припочви с неутрално и алкално рН 
и добра запасеност на калий. Подходящ е за всички култури. 

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% 

10% 
10% 
10% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
да
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: Double
Усвоимост на внесените елементи: над 80%
Хумусен фактор: хуминови, фулво киселини, растежни активатори
                             екстратирани от Леонардит над 5% 
Подходящи почви: неутрални и алкални, с добра запасеност на калий
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ за всички видове култури

                     

от 11,22 лв./дка 

Количество 

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 561 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми АгриСулф: 
пшеница, ечемик, овес - 20-30 кг/дка
маслодайни и етерично-маслени - 25-40 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица  - 2 кг на 1 тон семена
                     

При заявка на 23 тона АгриФерт,  получавате подарък 
30 кг течен стимулатор Амина Плюс за третиране
на семена

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

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

10% 

10% 
10% 
10% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
да
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: Double
Усвоимост на внесените елементи: над 80%
Хумусен фактор: хуминови, фулво киселини, растежни активатори
                             екстратирани от Леонардит над 5% 
Подходящи почви: почви с ниско рН и  добра запасеност на калий
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ да всички видове култури

                     

от 10,80 лв./дка 

Количество 23 000 кг + 30 кг

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 541 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми АгриФерт 
пшеница, ечемик, овес - 20-30 кг/дка
маслодайни и етерично-маслени - 25-40 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица - 2 кг на 1 тон семена
                     AgriSulf

25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

Double  

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NP тор

Усвоимост от растението над 80%

AgriFert

AgriFertAgriFert

www.ledrabg.com 
 

Ледра България 
торове за професионалисти 

АгриФерт е гранулиран тор с балансирано съдържание на азот,
фосфор, магнезий, калций, микроелементи, хумусен фактор. 
Препоръчва се за основно торене на почви с ниско рН и добра 
запасеност на калий. 

23 000 кг + 30 кг

Подарък

Подарък



MultiFert

MultiSulf

Agrotech
Double  

AgriSulf
25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

Double  

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NPK тор 

Усвоимост от растението над 80%

При заявка на 23 тона МултиСулф,  получавате подарък 
30 кг течен стимулатор Амина Плюс за третиране
на семена

MultiSulf

Азот (N)
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%
10%
10% 
10% 
10% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
да
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: Double
Усвоимост на внесените елементи: над 80%
Хумусен фактор: хуминови, фулво киселини, растежни активатори
                             екстратирани от Леонардит над 5% 
Подходящи почви: неутрални и алкални
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ да всички видове култури

                     

от 13,96 лв./дка 

Количество 

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 698 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми МултиСулф: 
пшеница, ечемик, овес - 20-30 кг/дка
маслодайни и етерично-маслени - 25-40 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица  - 2 кг на 1 тон семена
                     

При заявка на 23 тона МултиФерт,  получавате подарък 
30 кг течен стимулатор Амина Плюс за третиране
на семена

Азот (N)
Фосфор (P O )2 5

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

10%
10%
10% 
10% 
10% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
да
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: Double
Усвоимост на внесените елементи: над 80%
Хумусен фактор: хуминови, фулво киселини, растежни активатори
                             екстратирани от Леонардит над 5% 
Подходящи почви: почви с ниско рН 
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ да всички видове култури

                     

от 10,80 лв./дка 

Количество 

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 678 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми МултиФерт
пшеница, ечемик, овес - 20-30 кг/дка
маслодайни и етерично-маслени - 25-40 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица  - 2 кг на 1 тон семена
                     AgriSulf

25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

Double  

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NPK тор

Усвоимост от растението над 80%

MultiSulf

MultiFertMultiFert

MultiSulf

MultiFert

www.ledrabg.com 
 

Ледра България 
торове за професионалисти 

МултиФерт е гранулиран тор с балансирано съдържание на азот, фосфор, 
калий, магнезий, калций, микроелементи, хумусен фактор. Изключително 
подходящ за основно торене при почви със средна запасеност на калий, с 
ниско рН, като при прилагането му в активната коренова зона се понижава рН 
показателя и се създават благоприятни условия за усвояване на хранителните 
елементи.

МултиСулф е гранулиран тор с балансирано съдържание на азот, фосфор, 
калий, магнезий, сяра, микроелементи, хумусен фактор. Изключително 
подходящ за основно торене при почви със средна запасеност на калий, с 
неутрална и алкална реакция, като при прилагането му в активната коренова 
зона се понижава рН показателя и се създават благоприятни условия 
за усвояване на хранителните елементи.

23 000 кг + 30 кг

23 000 кг + 30 кг

Подарък

Подарък



AgriFosMultiFert

При заявка на 23 тона АгриФос,  получавате подарък 
30 кг  течен стимулатор Амина Плюс за третиране
на семена

АгриФос е гранулиран тор, съдържащ високи нива на усвоим фосфор, 
азот, микроелементи, хуминови, фулво киселини и растежни 
активатори.Подходящ за основно торене при почви с ниска запасеност 
на фосфор и висока на калий. Прилага се при всички видове култури..

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

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

10% 

10% 
10% 
10% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
да
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: Double
Усвоимост на внесените елементи: над 80%
Хумусен фактор: хуминови, фулво киселини, растежни активатори
                             екстратирани от Леонардит над 5% 
Подходящи почви: почви с ниска запасеност на фосфор 
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ да всички видове култури

                     

от 13,71 лв./дка 

Количество 

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 914 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми АгриФос
пшеница, ечемик, овес - 15-25 кг/дка
маслодайни и етерично-маслени - 18-30 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица  - 2 кг на 1 тон семена
                     AgriSulf

25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

Double  

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NP тор 

Усвоимост от растението над 80%

AgriFosAgriFos

23 000 кг + 30 кг

MultiKaliMultiSulf

Agrotech
Double  

AgriSulf
25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

Double  

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NPK

Усвоимост от растението над 80%

При заявка на 23 тона МултиКали,  получавате подарък 
30 кг течен стимулатор Амина Плюс за третиране
на семена

МултиКали е гранулиран тор с азот,  фосфор, калий, магнезий, 
микроелементи, хуминови, фулво киселини и растежни активатори.
Изключително подходящ за основно торене при почви с ниска 
запасеност на калий. Прилага се при всички видове култури.

Азот (N)
Фосфор (P O )2 5

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

7%
10%
20% 
3% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
да
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: Double
Усвоимост на внесените елементи: над 80%
Хумусен фактор: хуминови, фулво киселини, растежни активатори
                             екстратирани от Леонардит над 5% 
Подходящи почви: с ниска запасеност на усвоим калий
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ да всички видове култури

                     

от 15,52 лв./дка 

Количество 

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 776 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми МултиКали: 
пшеница, ечемик, овес - 20-30 кг/дка
маслодайни и етерично-маслени - 25-40 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица  - 2 кг на 1 тон семена
                     

MultiKaliMultiKali

www.ledrabg.com 
 

Ледра България 
торове за професионалисти 

23 000 кг + 30 кг

AgriFos

MultiKali

Подарък

Подарък



Agrotech

AgriSulf
25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NPK тор 

Усвоимост от растението над 98%

При заявка на 23 тона ФорсЛайф Форс,  получавате 
подарък 30 кг  течен стимулатор Амина Плюс за
третиране на семена

ФорсЛайф Форс е гранулиран тор,с азот, фосфор, калий, магнезий,
калций, микроелементи,хуминови, фулво киселини, биоативатори, 
почвени реформатори. Осигурява хранителни елементи за растението 
и подобрява почвените условия. 

Азот (N)
Фосфор (P O )2 5

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

5%
5%
5% 
1% 
3% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
60%
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: SUN
Усвоимост на внесените елементи: над 98%
Хумусен фактор: конвенционалният баласт е заменен с полезни
                             органични вещества и почвени реформатори - 60%
Подходящи почви: бедни на органично вещество, слаби, ерозирали,
                             засолени почви
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ да всички видове култури

                     

от 13,32 лв./дка 

Количество 

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 444 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми ФорсЛайф Форс: 30-45 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица  - 2 кг на 1 тон семена
                     

ForceLife
Force

ForceLife Force

ForceLife
Force

SUN 

AgriSulf
25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NP тор

Усвоимост от растението над 98%

Азот (N)
Фосфор (P O )2 5

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

8%
10%
2% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
30%
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: SUN
Усвоимост на внесените елементи: над 98%
Хумусен фактор: конвенционалният баласт е заменен с полезни
                             органични вещества и почвени реформатори - 30%
Подходящи почви: бедни на органично вещество, слаби, ерозирали,
                             засолени почви
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ да всички видове култури

                     

от 15,66 лв./дка 

Количество 

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 522 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми ФорсЛайф Фос: 30-45 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица - 2 кг на 1 тон семена
                     

ForceLife
Fos

ForceLife Fos

ForceLife
Fos

www.ledrabg.com 
 

Ледра България 
торове за професионалисти 

ФорсЛайф Фос е гранулиран тор,с азот, фосфор, магнезий,микроеле-
менти,хуминови, фулво киселини,биоативатори,почвени реформатори. 
Осигурява оптимални условия за развитие и хранене на растението,
при неблагоприятни почвени характеристики.

При заявка на 23 тона ФорсЛайф Фос,  получавате 
подарък 30 кг  течен стимулатор Амина Плюс за
третиране на семена

23 000 кг + 30 кг

23 000 кг + 30 кг

Подарък

Подарък

SUN 

SUN 



Agrotech

AgriSulf
25 кг/дка

Ледра България 
торове за професионалисти 

Agrotech

40 kg

Ледра България 
торове за професионалисти 

NpК тор усвоим над 80%

Гранулиран NPK тор

Усвоимост от растението над 98%

При заявка на 23 тона ФорсЛайф База1,  получавате 
подарък 30 кг течен стимулатор Амина Плюс за 
третиране на семена

Азот (N)
Фосфор (P O )2 5

Калий (К)
Магнезий (MgO)
Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
HFSR
Влажност
Гранулометрия
Тежки метали

6%
8%
8% 
3% 
0,01% 
0,002% 
0,01% 
0,5% 
0,1% 
0,001%
0,01% 
30%
по-ниска от 2%
3-5 мм
не съдържа

Технология на производство: SHEL AgrotechION 
Серия: SUN
Усвоимост на внесените елементи: над 98%
Хумусен фактор: конвенционалният баласт е заменен с полезни
                             органични вещества и почвени реформатори - 30%
Подходящи почви: бедни на органично вещество, слаби, ерозирали,
                             засолени почви
Приложение: почвено с инкорпориране
Култури: подходящ да всички видове култури

                     

от 16,23 лв./дка 

Количество 

Разфасовка ББ 1000 кг

Цена на тон 541 лв.

R

СЪДЪРЖАНИЕ 

Торови норми ФорсЛайф База 1: 30-45 кг/дка
                     Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица  - 2 кг на 1 тон семена
                     

ForceLife
Base 1

ForceLife Base1

ForceLife
Base 1

SUN 

Азот (N)
Хуминови киселини
Аминокиселини
Бор (B)
Кобалт
Мед
Желязо
Манган
Молибден
Цинк
Плътност
рН
Формулация

6%
5%
10% 
0,01% 
0,002% 
0,002% 
0,02% 
0,01% 
0,001%
0,002% 
1,15
6,5-7
течна

от 1,39 лв./дка 

Количество 200 кг

Разфасовка варел 200 кг

Цена на кг 8,10 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ 

Третиране на семена с Амина Плюс 
пшеница, ечемик, овес - 1 кг на 1 тон семена
рапица  - 2 кг на 1 тон семена
                     

AmIna 
PLUS

AmIna 
PLUS

Високотехнологичен течен биостимулатор, тотално усвоим от 
растението. Амина Плюс е перфектната комбинация от избрани 
Аминокиселини, Хуминови киселини, Азот и СЕТ от хелатирани 
жизненоважни микроелементи. В резултат на производствената 
технология, Амина Плюс е 10 пъти по ефективна в сравнение с торове 
с аминокиселини.
При третиране на семена, стимулира по-бързото и равномерното им 
покълване, както и образуването на силна коренова система.
Приложен преди стресови ситуации, предпазва растението от 
негативните влияния, приложен  по време или след стрес, бързо 
възстановява нормалните функции на растенията. 

Листно приложение на Амина Плюс 
Препоръчителни норми - 200-300 гр/дка
За бързо възстановяване след стрес - 400 гр/дка
                     

Количество 1 000 кг

Разфасовка танк 1 000 кг

Цена на кг 6,95 лв.

www.ledrabg.com 
 

Ледра България 
торове за професионалисти 

ФорсЛайф База1 е гранулиран тор,с азот, фосфор, калий, магнезий,
микроелементи,хуминови, фулво киселини,биоактиватори,почвени 
реформатори. Осигурява оптимални условия за развитие и хранене 
на растението, при неблагоприятни почвени характеристики.

23 000 кг + 30 кг

Подарък

SUN 



Ледра България 
торове за професионалисти 

9300 Добрич
бул. Трети март 50
tangrabg@mail.bg
www.ledrabg.com 

 

0885 208 186
0884 883 568
0886 301 480

058 604 440

Условия за поръчка и доставка 

1. Цената е на тон в биг баг от 1000 кг с включен транспорт до базата на клиента
2. Всички цени са без ДДС
3. Цените са валидни до 31 юли 2019

1. При желание на клиента, може да бъдат избрани различни торове и комбинирани в един камион.
    Бонусът  Амина Плюс е за 23 тона гранулирани торове. 
2. При поръчка и заплащане на избраните торове, доставката може да бъде извършена в удобен за 
    производителя период, без това да окаже влияние върху цената.

Възможни
опции  

Ценови
условия

Заявка и
Плащане

1. Плащането се извършва след издадена Проформа фактура и Договор за търговска продажба.
2. Оригиналите на документите се изпращат по пощата

Мисли за утре


