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АЗОТНИ ТОРОВЕ
с контролирано осовобождаване 



Какво представлява технологията CRF®

CRF controlled release ® е технология на производство 
на гранулирани азотни торове, с контролирано 
освобождаване на азота. Плавното  отдаване на азота 
се контролира от биоинхибиторите (BNB), които 
з а б а в я т  д е й с т в и е т о  н а  а з о т н а т а  б а к т е р и я 
(Ni t rosomonas,  Ni t robacter ) .  По този начин, 
нитрифицирането на азота при нормални температури 
продължава до 60 и повече дни, вместо 10-15 дни, 
както е при останалите торове за азотно подхранване.

Торовете покриват ежедневните нужди от азот и други 
елементи в лесно усвоими форми по време на 
критичните фази – растеж и плододаване. CRF 
торовете осигуряват необходимото количество азот,  от 
което се нуждае растението в продължителна стабилна 
пропорция. Поради това растението не изпитва 
недостиг на азот.

CRF торовете не образуват неусвоими връзки и 
остават на разположение  на растенията, за да бъдат 
усвоени при необходимост. Те не се отмиват и не се 
влияят от климатичните условия.

CRF торовете не оказват влияние върху почвената 
реакция, тъй като нямат киселинен ефект, както при 
нитрификация на амоняк или урея, или абсорбция на 
амоний директно от кореновата система.

Технологията на контролирано освобождаване CRF  
позволява на земеделския производител да планира 
доставките на азот в полето с по-малко приложения и 
при по-ниски разходи.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ 



Азотът в земеделието

Азотът /N/ е един от най-важните елементи за растежа и 
развитието на растението. Наличният за растенията азот в 
почвата в амониева и нитратна форма, произлиза /до 70%/ от 
декомпозирането на приложените неорганични азотни торове. 
Всички форми на азот се окисляват бързо до нитрати в процеса 
на нитрификация, извършван от специфични бактерии. 
Нитрификацията води до производството на нитрати, форма на 
азот, налична в растенията, която лесно се губи от почвите. 

Действие на инхибиторите на нитрификацията: 

Инхибиторите на нитрификацията са химични вещества, които 
забавят или отлагат процеса на нитрификация, като по този начин 
намаляват възможността от големите загуби на нитрати в 
почвата. Инхибиторите на нитрификация са химични молекули, 
които намаляват скоростта на превръщане на амония в нитрат, 
чрез убиване или намеса в метаболизма на бактериите 
Nitrosomonas. Загубата на азот от зоната на кореновата система 
може да бъде сведена до минимум, чрез поддържане на 
приложения азот в амониева форма по време на периоди на 
прекомерни валежи преди бързото поглъщане на азота от 
културите. Установено е, че редица съединения инхибират 
нитрификацията в лабораторни и полски опити.

Нитрификационни инхибитори (NI),
добавяни в азотните торове CRF:

Dicyandiamide 
2-amino-4-chloro-6-methyl-pyrimidine
2-mercapto-benzothiazole
2-sulfanilamidothiazole
2-chloro-6-(trichloromethyl)-pyridine
5-ethoxy-3-trichloromethyl-1, 2, 4-thiadiazol
Potassium azide 
Carbon bisulfide 
Sodium trithiocarbonate 
Ammonium dithiocarbamate 
2, 3, dihydro-2, 2-dimethyl-7-benzofuranol methyl-carbamate 
1-hydroxypyrazole
2,4-diamino-6-trichloromethyl-5-triazine Polyetherionophores 
4-amino-1, 2, 4-triazole
3-mercapto-1, 2, 4-triazole
2-methylpyrazole-1-carboxamide
N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl) alanine methyl ester 

Двете вещества, тиоуреята и амониевият тиосулфат са 
възможно най-екологично действащите молекули, които 
м ог а т  да  се  използва т  к а т о  нитриф ик ац ионни 
инхибитори. Останалите молекули, използвани като 
нитрификационни инхибитори при конкурентните 
продукти са силно токсични за околната среда и почвата, 
тъй като са високоефективни пестициди, използвани за 
убиване на бактерии в почвата (и нитробактерии). 
Резултатът от непрекъснатото торене на торове с високо 
токсични молекули твъдре бързо ще превърне почвата  в 
„мъртва почва".Освен, че в технологията CRF се 
използват възможно най-безопасните за околната среда, 
молекули като нитрификационни инхибитори, Ледра 
винаги добавя към азотните си торове изключително 
важно количество хуминови киселини /2-5%/, за които е 
известно, че са единствените молекули, които могат да 
регенерират почвата. Хуминовите киселини добавяни в 
азотните торове на ЛЕДРА преодоляват загубите на 
бактериите,  унищожени от  нитрификационните 
инхибитори, и гарантират запазването на плодородието и 
здравословното състояние на почвите. Нещо повече, 
доказано е, че хуминовите киселини са единствената 
молекула, способна да повиши абсорбционната 
способност на химичните торове и да действа като фактор 
за забавено освобождаване на неорганичните елементи 

Разликата между Thiourea и Ammonium 
thiosulfate като нитрификационни 
инхибитори на ЛЕДРА  и останалите:

1.Thiourea - тиоурея

2.Ammonium thiosulfate - амониев тиосулфат

Други нитрификационни инхибитори (NI) добавяни 
в конкурентните азотни торове:

Инхибитори на нитрификацията 



Предимства на торовете
произведени по технологията

Предимства

ПОВЕЧЕ
СВОБОДНИ ПАРИ
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Усвояване на азота
в проценти от растението

Азотни торове CRF

Конвенционални азотни торове

Продължителност в дни
на действието на азота

60 дни

10-15 дни

Торовете имат по-продължително действие, усвояват
се за около 60 дни, за разлика от конвенционалните
азотни торове, които действат между 10-15 дни  

Хранителните елементи в торовете CRF се усвояват
от растението почти на 100%, докато при 
конвенционалните - максимум до 50%

Азотът е в три форми - амониева, нитратна и амидна.
Торовете са обогатени с биоинхибитори и хуминови
киселини, което обуславя плавното подаване на 
хранителни вещества на растението.

CRF торовете съдържат азот, магнезий, калций, сяра, 
бор, цинк, молибден, желязо, манган, мед, по този 
начин осигуряват на растението важни елементи за
правилното хранене на културата

С торовете CRF се намаляват броя на приложения,
в сравнение с конвенционалните азотни торове

МАКСИМАЛНО
УСВОЯВАНЕ

НА АЗОТА

ДЪЛЪГ ПЕРИОД
НА ХРАНЕНЕ

НА РАСТЕНИЕТО

Запазват почвеното плодородие и не унищожават
почвите.

100%

50%



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

Магнезий (MgO)

Бор (B)
Кобалт (Co)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

HF

Тежки метали

40% 

10%
1% 

0,01% 
0,002%

0,01% 
0,5% 
0,1%

0,001% 
0,01%

 
2%

не съдържа

НитроФорс S се прилага за азотно торене при всички видове култури. Подходящ за приложение при неутрални и алкални почви. 
Торови норми 15 - 20 кг/дка в зависимост от културата. 

Гранулиран тор с високо съдържание на азот и 
сяра за неутрални и алкални почви

НитроФорс S е гранулиран амиден тор с контролирано освобождаване на 
азота, без опасност от загуби на активни вещества. Напълно усвоим.

НитроФорс S доставя на растителния организъм компоненти за  
оптимално протичане на жизненоважни процеси, като фотосинтеза, 
протеинов синтез и много други, осигуряващи залагането на висок 
добивен потенциал и висококачествена продукция. 

Контролираното освобождаване на азота предоставя на растенията 
хранителни елементи в период от 60 дни. 

Хумусният фактор (HF) в НитроФорс S, подпомага максималното 
усвояване на хранителните елементи,  запазва и подобрява почвеното 
плодородие.
 
Не се прилага при почви с ниско рН (кисели почви)!

НитроГроу S е гранулиран азотен тор с контролирано освобождаване на 
азота, без опасност от загуби на активни вещества.

НитроГроу S осигурява на растението бързо и бавно усвоими форми азот,  
доставяйки ги продължителен период от време. Отличните пропорции в 
съотношението на азот и сяра, гарантират оптималното усвояване на 
хранителните елементи.

НитроГроу S е подходящ за повърхностно приложение при почви с  алкална 
реакция, като при прилагането му в активната коренова зона се понижава 
рН показателя и се създават благоприятни условия за усвояване на 
хранителните елементи.

Освен сложния химичен синтез НитроГроу S е уникален с действието си 
върху растенията и почвата, и чрез добавения хумусен фактор, който от 
своя страна подобрява биологичните, химичните и физичните свойства на 
почвения комплекс.
 
Не се прилага при почви с ниско рН (кисели почви)

NitroForceS

Азот (N)
Сяра(SO )3

Магнезий (MgO)

Бор (B)
Кобалт (Co)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

HF

Тежки метали

30% 
10%

2% 

0,01% 
0,002%

0,01% 
0,5% 
0,1%

0,001% 
0,01%

 
2%

не съдържа

NitroGrowS Гранулиран азотен тор със сяра и магнезий
за неутрални и алкални почви

ТОРОВЕ С КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЗОТА

НитроГроу S се прилага за азотно торене при всички видове култури. Подходящ за приложение при неутрални и алкални почви. 
Торови норми 15 - 25 кг/дка в зависимост от културата. 



Азот (N)
Сяра(SO )3

Магнезий (MgO)
Цинк (Zn)

Бор (B)
Кобалт (Co)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

HF

Тежки метали

27% 
10%

1%
2% 

0,01% 
0,002%

0,01% 
0,5% 
0,1%

0,001% 
0,01%

 
2%

не съдържа

Гранулираният азотен тор НитроСтарт Zn е най-доброто решение за 
зърнено-житни култури. 

Степента на усвоимост на всички микроелементи /без молибден/ 
се понижава с повишаването на рН показателите на почвата. 

Цинкът не е изключение и при неутрални почви той е слабо усвоим, 
а при алкалните - е недостъпен за растенията.  Цинкът е от 
съществено значение за постигане на максималния добивен 
потенциал при зърнено-житните култури. Тези култури са едни от 
най-чувствителните по отношение на цинковия дефицит. 

Заедно с азотното торене НитроСтарт Zn доставя необходимите 
количества сяра и цинк за оптималното развитие на зърнено-
житните култури и постигането на максимални добиви. 
 
Не се прилага при почви с ниско рН

НитроСтарт S e гранулиран тор с контролирано освобождаване на 
азота, без опасност от загуби на активни вещества.

НитроСтарт S осигурява на растението необходимите количества 
сяра, която освен, че подпомага по-доброто усвояване на азота, 
участва в синтеза на протеини. 

Торовата норма може да се внесе еднократно, продуктът осигурява 
хранителни елементи за дълъг период от време.

Хумусният фактор (HF) в тора, допринася за  максимално 
усвояване на елементите внесени в почвата, също така  запазва и 
подобрява почвеното плодородие.
 
Не се прилага при почви с ниско рН

NitroStart Zn

Азот (N)
Сяра(SO )3

Магнезий

Бор (B)
Кобалт (Co)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

HF

Тежки метали

27% 
10%

2% 

0,01% 
0,002%

0,01% 
0,5% 
0,1%

0,001% 
0,01%

 
2%

не съдържа

НитроСтарт Zn се прилага за азотно торене при всички видове култури. Подходящ за приложение при неутрални и алкални почви. 
Торови норми 20 - 25 кг/дка в зависимост от културата. 

НитроСтарт S се прилага за азотно торене при всички видове култури. Подходящ за азотно торене при неутрални и алкални почви. 
Торови норми 20 - 25 кг/дка в зависимост от културата. 

NitroStart S

ТОРОВЕ С КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЗОТА

Азотен тор, със сяра и цинк за неутрални и алкални почви
Най-доброто решение за зърнено-житни култури

Азотен тор със сяра и магнезий за неутрални и 
алкални почви 



Азот (N)
Сяра (SO )3

Магнезий (MgO)

Бор (B)
Кобалт (Co)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

HF

Тежки метали

18%
53%

2%

0,01% 
0,002%

0,01% 
0,5% 
0,1%

0,001% 
0,01%

 
2%

не съдържа

Амониев сулфат за неутрални и алкални почви

Н и т р о С у л ф  е  г р а н у л и р а н  а м о н и е в  с у л ф а т,  о б о г а т е н  с 
микроелементи и хумусен фактор с контролирано освобождаване 
на азота. 
НитроСулф е подходящ за запасяващо торене на почви със слаба 
запасеност на сяра. 

При избор на торене с карбамид или амониев нитрат, НитроСулф е 
отлично решение за осигуряване на необходимата сяра. При 
изчисляване на дозите следва да се обърне внимание на факта, че 
съотношението азот:сяра трябва да бъде 7N :1S до 5N :1 S, в 
зависимост от отглежданите култури. 

Хумусният фактор (HF) в НитроСулф, подпомага максималното 
усвояване на хранителните елементи и запазва, и подобрява 
почвеното плодородие.
 
Не се прилага при почви с ниско рН (кисели почви)

НитроГроу е гранулиран азотен тор с контролирано освобождаване 
на азота, без опасност от загуби на активни вещества.
НитроГроу доставя на растенията компоненти за оптималното 
протичане на множество процеси в растителния организъм, като 
фотосинтеза, протеинов синтез, ензими, растителни хормони, 
които осигуряват оптималното развитие на растенията. 

НитроГроу е подходящ за азотно торене на всички култури, особено 
за чувствителните на магнезиев дефицит, като лозя, царевица, 
овощни, зеленчукови и много други. 

Хумусният фактор (HF) в НитроГроу подпомага максималното 
усвояване на хранителните елементи и запазва, и подобрява 
почвеното плодородие.

 НитроГроу  е подходящ за повечето типове почви..

Азот (N)
Магнезий (MgO)

Бор (B)
Кобалт (Co)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

HF

Тежки метали

30% 
2% 

0,01% 
0,002%

0,01% 
0,5% 
0,1%

0,001% 
0,01%

 
2%

не съдържа

NitroGrow Азотен тор с магнезий

NitroSulf

НитроСулф се прилага при всички видове култури. Подходящ за азотно торене при неутрални и алкални почви с ниска запасеност 
на сяра, или при култури с високи изисквания към сярата. Торови норми 10 - 20 кг/дка в зависимост от културата. 

НитроГроу се прилага при всички видове култури. Подходящ за азотно торене при повечето типове почви. 
Торови норми 20 - 25 кг/дка в зависимост от културата. 

ТОРОВЕ С КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЗОТА



Азот (N)
     амиден азот   100%
Калций(CaO)
Магнезий (MgО)

Бор (B)
Кобалт (Co)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

HF

Тежки метали

40% 

2%
1% 

0,01% 
0,002%

0,01% 
0,5% 
0,1%

0,001% 
0,01%

 
2%

не съдържа

Тор с високо съдържание на азот и калций
за кисели почви 

НитроФорс Ca е гранулиран амиден тор с контролирано 
освобождаване на азота, без опасност от загуби на активни 
вещества.  НитроФорс Ca е подходящ за основно торене при почви 
с кисела реакция, като при прилагането му в активната коренова 
зона се повишава рН показателя и се създават благоприятни 
условия за усвояване на хранителните елементи. 

НитроФорс Ca осигурява на растението необходимите количества 
азот и не вкислява почвата. При кисели почви калцият и хумусният 
фактор (HF)  осигуряват на растението по - благоприятна среда за 
развитие 

Торовата норма може да се внесе еднократно, продуктът осигурява 
хранителни елементи за дълъг период от време. Хумусният фактор 
(HF) в НитроФорс Ca допринася за  максимално усвояване на 
елементите внесени в почвата, запазва и подобрява почвеното 
плодородие.

НитроСтарт Ca e гранулиран азотен тор с контролирано 
освобождаване на азота, без опасност от загуби на активни 
вещества.  НитроСтарт Ca е подходящ за азотно торене на култури 
с чувствителност към калциевия и магнезиевия дефицит, като 
овощни, лозя, царевица, зеленчукови и др., както и за култури 
отглеждани при кисели почви.  

НитроСтарт Ca  доставя на растението необходимите количества 
азот и не вкислява почвата. При прилагането му в активната 
коренова зона се повишава рН показателя и се създават 
благоприятни условия за усвояване на хранителните елементи. 

Торовата норма може да се внесе еднократно, продуктът осигурява 
хранителни елементи за дълъг период от време. Хумусният фактор 
(HF) в НитроСтарт Ca допринася за  максимално усвояване на 
елементите внесени в почвата, също така  запазва и подобрява 
почвеното  плодородие.

NitroForceCa

Азот (N)
Калций (CaO)
Магнезий (MgO)

Бор (B)
Кобалт (Co)
Мед (Cu)
Желязо (Fe)
Манган (Mn)
Молибден (Mo)
Цинк (Zn)

HF

Тежки метали

27% 
4%
2% 

0,01% 
0,002%

0,01% 
0,5% 
0,1%

0,001% 
0,01%

 
2%

не съдържа

NitroStart Ca Азотен тор с калций и магнезий
за кисели почви

НитроФорс Са се прилага при всички видове култури. Подходящ за азотно торене при неутрални и кисели почви. 
Торови норми 15 - 20 кг/дка в зависимост от културата. 

НитроСтарт Са се прилага при всички видове култури. Подходящ за азотно торене при неутрални и кисели почви. 
Торови норми 20 - 25 кг/дка в зависимост от културата. 

ТОРОВЕ С КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЗОТА



Азотни гранулирани торове 

>> УСПЕШНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Ледра България ООД
Добрич 9300 
бул.Трети март 50
ел.поща: tangrabg@mail.bg 

тел.: 0884 883 568
тел.: 0886 301 480
тел.: 0885 208 186

тел: 058 604 440 

www.ledrabg.com

Ледра България 
торове за професионалисти 


