
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 2021
КАМПАНИЯ



Ние сме част от групата на Агри-
матко, Йордания. Основана през 
1936 г. днес семейната компания 
оперира в 50 държави в Централ-
на и Източна Европа, Северна 
Африка, Близкия изток и Азия.

Областите ни на дейност в 
България включват внос и дистри-
буция на семена за полски култу-
ри като царевица, слънчоглед и 
рапица, професионални семена 
за зеленчукови култури, торове и 
ветеринарни продукти.

Нашите принципи: 
Високо ниво на професионализъм и 
отлично качество.

Нашият ангажимент: 
Трансфер на знания и нови техно-
логии към българските земеделци и 
животновъди.

Нашето предимство: 
Опитен и креативен екип 
от хора, готови да 
посрещнат предизвика- 
телствата заедно с вас.

Пожелаваме на всички 
земеделци здрава и  
плодородна година!

От екипа на  
АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ЕООД
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА

ДОМАТИ Стр.

ВП1 4
ВП2 5
ДЖАНГСИ 6
ТРИБЕКА 7
СОРАЯ 8
ЖОКЕР 9

КРАСТАВИЦИ 

АСИЛИЯ 10

МОРКОВИ

ПРЕСТО 11
СУБИТО 12
СОПРАНО 13
БОЛЕРО 14
МАЕСТРО 15

САЛАТИ

ФРИПОН 16
ЛИРИК 17
МАТИНАЛЕ 18
КАЛОРИС 19

ТИКВИЧКИ

КАРОЛИТА 20

ПАТЛАДЖАНИ

КАРАТАЙ 21
НАДЯ 22
МИРВАЛ 23

САЛАТНО ЦВЕКЛО

КАМАРО 24

МАГДАНОЗ

ИТАЛИАНСКИ ГИГАНТ 25

ПИПЕР

ДАЛА 27
ПРОМОНТОР 28
ПОСОНИУМ 29
КАПИТАНИ 30
КАДЕТ 31
ЛЕОНИДАС 32
ГОГОРЕЗ 33

ТОРОВЕ

БИОАКТИВАТОРИ Състав (%w/w) Стр.

АМИНОТОН N-org 7,6; O.M. 48 36
МИКСАМИН N-org 5,2; O.M. 40 37
АЛГАВЕЛ O.M 15 + ME 38
КАЛЕКС P30 + K 20 39

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

БОРАМИД B 11 40
ПРОМЕТ ЦИНК (Zn) Zn 8 41
КАЛЦИБОР Ca 10 + B 2 + Zn 0.2 42
АПИКАЛ N 8 + Ca 10.7 + Mg 4.1 43

КОМПЛЕКСНИ

НУТРИГОЛД 19:19:19 МЕ NPK 19:19:19 + ME 44
AГРОФОЛ 390 NPK 10:10:10 + ME 45
АГРОФОЛ 650 NPK 15:0:0 + S 60 46
АЗОФЕР Слоу-Релийз N11.9+K10+S21.5+Fe0.2 47
МУЛТИ N NPK 30:0:0 48

ДРУГИ

pH МАСТЪР pH 1-2 49

Съдържание



ЗЕЛЕНЧУКОВИ 
СЕМЕНА
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ВИЛМОРИН-МИКАДО, НОВО ГЛОБАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ!

Вилморин е марка на 
Вилморин-Микадо

Вилморин-Микадо е бизнес звено на Лима-

грейн, което обединява дейностите на 

Вилморин, Франция и Микадо Киова Сйид, 

Япония. Вилморин-Микадо е глобална компа-

ния за семена, която е представена на пет 

континента и в повече от 100 държави. Тя 

предлага разнообразна и уникална гама от 

висококачествени зеленчукови семена за 

професионална употреба.

Вилморин-Микадо е световен лидер в произ-

водството на семена за моркови, салати, 

домати, пипери, тиква (Кабоча), зимна ряпа 

и лук. Чрез дейностите си насочени към се-

лекцията на семена за различни дървесни 

видове, инициирана от нейните основате-

ли преди близо три века, Вилморин-Микадо 

активно допринася за устойчивото обно-

вяване на горите.

Вилморин в България

Агриматко-България е официалния дистри-

бутор на Вилморин-Микадо за България. Съ-

трудничеството между двете фирми има 

повече от 10 годишна история. Агримат-

ко-България осъществява всички дейности 

свързани с избора, изпитването и дистри-
буцията на семената на Вилморин-Микадо 

в България. С внимателно подбраното си 

портфолио ние сме един от лидерите на 

пазара с розови домати, като хибридите 

ВП1 и ВП2 са се превърнали в еталон за ка-

чество и висок добив, краставицата Аси-

лия е един от най -бързо развиващи се про-

дукти в своя сегмент, богатата гама от 

моркови могат да отговорят на нуждите 

и на най-взискателните производители, 

салатите са специално подбрани, така че 

да гарантират отличен добив и качество, 

списъкът продължава с патладжани, сладка 

царевица, цвекло, тиквички и магданоз. 

Нашите усилия са насочени към предлагане-

то на изпитани продукти, които да гаран-

тират успеха на българския земеделец!
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ТИП ИНДЕТЕРМИНАНТЕН

ТЕГЛО НА ПЛОДА 200 - 270 гр.

РАНОЗРЕЛОСТ МНОГО РАНЕН

ВП1
ДОМАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Ранен домат с бърза вегетация
 • Подходящ за къс цикъл на отглеждане 
 • Високодобивен, с изключително атрактивен вид

ПРОФИЛ

Морфология

 • Растенията са с отлична пластичност, със среден до умерен рас-
теж. Формата им е правилна, кръгла

 • Плодове са равномерно оцветени, розови, с отлична твърдост, 
което ги прави издръжливи при транспортиране и продължително 
съхранение

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Ff:A,B, C,D,E (Листна плесен); Fol:0,1 (Фузарийно 
кореново и стъблено гниене); ToMV:0,1,2 (мозайка); V:0 (вертицилийно 
увяхване); IR: S (стемфилийно гниене)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Най-ранният индетерминантен хибрид, с пре-
красен розов цвят и невероятен вкус. Издръжлив 
на транспортиране и заболявания. Подходящ е 
за прясна консумация, за термична обработка и 
консервиране.
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ТИП ИНДЕТЕРМИНАНТЕН

ТЕГЛО НА ПЛОДА 200 - 270 гр.

РАНОЗРЕЛОСТ МНОГО РАНЕН

ВП2
ДОМАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Много ранен, подходящ за отглеждане в оранжерии  
във всякакви схеми

 • Отлично опрашване през горещите месеци на годината
 • Хибридът е с устойчивост на почвени НЕМАТОДИ

ПРОФИЛ

Морфология

 • Растенията са с отлична пластичност, със среден до силен растеж
 • Доматите са равномерно оцветени, розови, с правилна, кръгла фор-

ма
 • Плодовете са твърди, плътни и с отлична устойчивост на напукване

Здравен статус

 • HR: Ff:A,B, C,D,E (Листна плесен); Fol:0,1 (Фузарийно кореново и стъбле-
но гниене); ToMV: 0,1,2 (мозайка); V:0 (вертицилийно увяхване);  
IR: S (стемфилийно гниене); M (нематоди)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Най-ранният хибрид на пазара, с отлични вкусови 
качества. Домат ВП2 се отличава с висока плас-
тичност, транспортабилност и устойчивост 
на нематоди. Плодовете имат месеста и сочна 
сърцевина. На вкус са много сладки и ароматни.
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ТИП ИНДЕТЕРМИНАНТЕН

ТЕГЛО НА ПЛОДА 200 - 250 гр.

РАНОЗРЕЛОСТ РАНЕН

ДЖАНГСИ
ДОМАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Издържлив на напукване
 • Изключителни вкусови качества
 • Високодобивен домат

ПРОФИЛ

Морфология

 • Хибридът е ранозрял с вегитационен период 70-75 дни след разсажда-
не

 • Растенията имат балансиран растеж и къси междувъзлия
 • Плодовете са 3-4 камерни с розов цвят и яйцевидна форма, твърди, 

плътни и с отлична устойчивост на напукване

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Ff:A,B, C,D,E (Листна плесен); Fol:0,1 (Фузарийно коре-
ново и стъблено гниене); ToMV (мозайка); S (стемфилийно гниене);  
IR: TYLCV (жълто листно завиване)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Джангси е тип “Ръгби” от най-новата селекция на 
Вилморин. Гарантиран добивен потенциал, изклю-
чителен вкус и високо качество на продукцията. 
Хибридът е устойчив на напукване и е един от 
най-вкусните домати предлагани на българския 
пазар.
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ТИП ДЕТЕРМИНАНТЕН

ТЕГЛО НА ПЛОДА 250 - 300 гр.

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОКЪСЕН

ТРИБЕКА
ДОМАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Хибрид с едри плодове и превъзходен вкус
 • Подходящ за отглеждане на открито
 • Отлична издръжливост на транспорт и  

чести сортирания

ПРОФИЛ

Морфология

 • Растенията са с отлична пластичност, със силен растеж 
 • Полуизправени мощни растения, с отлично покритие на плодовете с 

листна маса
 • Залага 4-6 плода на китка, добре закрепени за тъмнозелена чашка
 • Плътни, с наситеночервен цвят, много вкусни плодове

Здравен статус

 • HR: Fol:0,1 (Фузарийно кореново и стъблено гниене); V:0 (вертицилийно 
увяхване); IR: S (стемфилийно гниене); TSWV (бронзовост)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Трибека е кръгъл домат с яркочервен цвят и 
гладка кожица, вътрешността му е месеста и 
ароматна. Плодът е с дебел перикарп и е устой-
чив на транспортиране и съхранение. 
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ТИП ДЕТЕРМИНАНТЕН

ТЕГЛО НА ПЛОДА 120 - 200 гр.

РАНОЗРЕЛОСТ МНОГО РАНЕН

СОРАЯ
ДОМАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Отлични вкусови качества
 • Растенията са устойчиви на нематоди
 • Плодовете са с отлична устойчивост на слънчев пригор.

ПРОФИЛ

Морфология

 • Детерминантен тип растение, мощно, изправено растящо, с добра 
облистеност и къси междувъзлия 

 • Плодовете са с яйцевидна форма, 3-4 камерни, с тегло над 120 грама 
 • Необходимо е редовно подхранване с азот, особено в началните 

фази на развитие, а също и по време на оплождане на цветовете
 • Плододаването започва 77-85 дни след разсаждане

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: V:0 (вертицилийно увяхване); Fol:0,1 (фузарийно коре-
ново и стъблено гниене); IR: M (нематоди)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Сорая е подходящ за прясна консумация и пре-
работка - понася отлично транспортиране и 
по-дълго съхранение. 
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ТИП ДЕТЕРМИНАНТЕН

ТЕГЛО НА ПЛОДА 200 - 250 гр.

РАНОЗРЕЛОСТ КЪСЕН

ЖОКЕР
ДОМАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Хибрид с отлична продуктивност
 • Подходящ за безколово отглеждане на открито  

за късно производство
 • Плодовете са устойчиви при транспортиране  

(не се напукват)

ПРОФИЛ

Морфология

 • Формира мощни растения с обилна листна маса, която предпазва 
плодовете от слънчев пригор. Плодовете са кръгли, многокамерни

 • Узрелите плодове са яркочервени, лъскави, без зелен пръстен, гладки, 
много твърди, изравнени и устойчиви при транспортиране

Здравен статус

 • HR: V:0 (вертицилийно увяхване); Fol:0,1 (фузарийно кореново и стъбле-
но гниене); IR: S (сиви листни петна)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Жокер е високодобивен хибрид с яркочервени, 
лъскави, без зелен пръстен домати.
Плодовете са много твърди, изравнени и устой-
чиви при транспортиране (не се напукват). 
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ТИП ДЪЛГОПЛОДНА

ДЪЛЖИНА НА ПЛОДА 33-35 см

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОРАНЕН

АСИЛИЯ
КРАСТАВИЦИ

ПРЕДИМСТВА

 • Подходящ за отглеждане в полиетиленови и стъклени оранжерии в 
пролетни, летни и есенни схеми на засаждане

 • Устойчив на барашнеста мана.

ПРОФИЛ

Морфология

 • Растенията са силни с много добра облистеност, бързо развиващи 
се култуци и отлична пластичност

 • Плодовете са цилиндрични, леко оребрени, със слабо изразена шийка, 
тъмнозелени, с гланц

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Cca (листен пригор); IR: Ccu (краста)
  Px (брашнеста мана)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Асилия е средноранен, холандски тип със 100% 
женски цветове.
Плодовете са много плътни и тежки, с много до-
бри вкусови качества.
Отлична съхраняемост на плодовете.
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ТИП НАНТСКИ

ДЪЛЖИНА НА ПЛОДА 18-20 см

РАНОЗРЕЛОСТ МНОГО РАНЕН

ПРЕСТО
МОРКОВИ

ПРЕДИМСТВА

 • Престо F1 е еталонът за ранозрелост
 • Най-висок добив за ранно пролетно прибиране
 • Подходящ за пролетна и късна лятна сеитба
 • Ранно оцветяване

ПРОФИЛ

Морфология

 • Вегетация: 80-90 дни 
 • Листната маса е изправено растяща, улесняваща механизираното 

прибиране 
 • Изключително гладка повърхност, красив, изравнен оранжев външен и 

вътрешен цвят
 • Кореноплодите са плътни, с нежна консистенция и без зелен пръстен

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Престо е най-ранният хибрид на пазара, който 
съчетава едновременно отлично качество и 
добив.
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ТИП НАНТСКИ

ДЪЛЖИНА НА ПЛОДА 19-21 см

РАНОЗРЕЛОСТ МНОГО РАНЕН

СУБИТО
МОРКОВИ

ПРЕДИМСТВА

 • Изключителна агрономическа пластичност към типа почва
 • Подходящ за ранна пролетна и късна лятна сеитба

ПРОФИЛ

Морфология

 • Вегетация: 80-90 дни 
 • Красива форма и цвят на кореноплода
 • Силно развита, наситенозелена листна маса
 • Изправена и компактна листна розетка силно закрепена за корено-

плода, което го прави подходящ за механизирано прибиране

Здравен статус

 • Устойчивост: IR: Ad (алтернария)
  Cc (церкоспороза)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Субито е подходящ за прясна консумация и за 
прибиране на връзки.
Кореноплодите са цилиндрични, много плътни и 
тежки, с наситено оранжев цвят и много добри 
вкусови качества.
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ТИП НАНТСКИ

ДЪЛЖИНА НА ПЛОДА 18-22 см

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОРАНЕН

СОПРАНО
МОРКОВИ

ПРЕДИМСТВА

 • Тъмнооранжев цвят на кореноплода. Нежна консистенция
 • Толерантен на стрес, устойчив на изцъфтяване 
 • Устойчивост на алтернария

ПРОФИЛ

Морфология

 • Вегетация: 110-120 дни 
 • Отлична продукция - изравнени, цилиндрични кореноплоди без зелен 

пръстен. Силно развита, наситенозелена листна маса
 • Изправена и компактна листна розетка силно закрепена за корено-

плода, което го прави подходящ за механизирано прибиране
 • Тъмнооранжев цвят на кореноплода, с нежна консистенция

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Ad (алтернария); Еh (брашнеста мана); IR: P (пет-
носване)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Сопрано е с устойчивост на алтернария, което 
позволява отглеждане и в дъждовни сезони.
Хомогенен външен и вътрешен цвят, който се 
запазва до края на съхранение, не се напукват.
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ТИП НАНТСКИ

ДЪЛЖИНА НА ПЛОДА 18-20 см

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОРАНЕН

БОЛЕРО
МОРКОВИ

ПРЕДИМСТВА

 • Отличен сладък вкус
 • Продукцията е устойчива на дълго съхранение.
 • Подходящ за открито производство - за пролетна сеитба (март) и 

за лятна сеитба (края на юли- август)

ПРОФИЛ

Морфология

 • Вегетация: 100-110 дни 
 • Кореноплодите са еднородни, гладки и цилиндрични
 • Листната маса е мощна, изравнена и изправена
 • Великолепен външен и вътрешен ярък оранжев цвят
 • Кореноплодите са без зелен пръстен, устойчиви на напукване.

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Ad (алтернария); Еh (брашнеста мана); IR: Cc (цер-
коспороза); Ps (петносване); Xhc (бактериален пригор)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Болеро е с наситенооранжев цвят и много добри 
вкусови качества.
Устойчив на алтернария и брашнеста мана.
Подходящ е за преработка поради високото му 
съдържание на захари и сухо вещество.
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ТИП НАНТСКИ

ДЪЛЖИНА НА ПЛОДА 18-22 см

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОРАНЕН

МАЕСТРО
МОРКОВИ

ПРЕДИМСТВА

 • Висок добив и отлично качество, за професионално отглеждане 
 • Подходящ за органично производство поради високата резистент-

ност на алтернария и брашнеста мана

ПРОФИЛ

Морфология

 • Вегетация: 120-130 дни 
 • Отлична продукция - кореноплодите са изравнени, тъмнооранжеви и 

с цилиндрична форма 
 • Подходящ за основна и късна култура - сеитби през март и юни-юли 
 • Изправена, мощна листна маса, подходяща за механизирано прибиране 

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Ad (алтернария); Еh (брашнеста мана); IR: Cc (цер-
коспороза); P (петносване); Xhc (бактериален пригор); Pr (морковена 
муха)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Кореноплодите са плътни, с нежна консистенция 
и без зелен пръстен.
Възможност за дълго съхранение.
Хомогенен външен и вътрешен цвят на корено-
плода, който се запазва до края на съхранение-
то, не се напукват. 
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ТИП БАТАВИЯ

РОЗЕТКА ПОЛУОТВОРЕНА

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОРАННА

ФРИПОН
САЛАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Фрипон е със светлозелен цвят, фино накъдрени и лъскави листа. 
 • Повдигната розетка с чиста основа и изравнени по тегло салати
 • Притежава високи устойчивости на мана, мозайка и листни въшки
 • Устойчив на пожълтяване. Добра съхраняемост

ПРОФИЛ

Морфология

 • Формира полуотворена, едра листна розетка със зелен цвят
 • Леко накъдрени по периферията крехки листа
 • Средна маса около 500 - 600 грама
 • Изравнен светлозелен цвят, който не пожълтява при неблагоприятни 

климатични условия

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Bl:16-36EU (брашнеста мана); Nr (литсни въшки); LMV 
(мозайка); 

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Препоръчва се за отглеждане на открити площи 
от пролетта до началото на есента.
Отлична устойчивост на болести и листни въш-
ки.
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ТИП БАТАВИЯ

РОЗЕТКА ПОЛУОТВОРЕНА

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОРАННА

ЛИРИК
САЛАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Салатите са едри, здрави със светлозелен цвят
 • Повдигната розетка с чиста основа и изравнени по тегло салати
 • Високи устойчивости на мана, мозайка и листни въшки
 • Устойчив на стрелкуване 
 • Добра съхраняемост

ПРОФИЛ

Морфология

 • Полуотворена, едра листна розетка със светъл до по-зелен цвят
 • Леко накъдрени по периферията крехки листа

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Bl:1628, 30-32,36EU (брашнеста мана)
  Nr (литсни въшки); LMV1 (мозайка)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Лирик се препоръчва за отглеждане на открити 
площи от пролетта до началото на есента.
Средна маса около 400 - 600 грама.
Пластични хомогенни растения.
Отлична устойчивост на болести и листни въш-
ки.
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ТИП БАТАВИЯ

РОЗЕТКА ПОЛУОТВОРЕНА

РАНОЗРЕЛОСТ РАННА

МАТИНАЛЕ
САЛАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Салатите са едри, здрави със светлозелен цвят
 • Повдигната розетка с чиста основа и изравнени по тегло салати
 • Подходяща за отглеждане в оранжерии, зимна салата
 • Добра съхраняемост

ПРОФИЛ

Морфология

 • Компактна, едра, с широки листа
 • Формира полуотворена светлозелена розетка с плътни, широки лис-

та
 • Лeко накъдрена по периферията

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Bl:16-25, 27,28,30-32EU (брашнеста мана)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Матинале се препоръчва за отглеждане в оран-
жерии, зимна салата.
Средна маса около 400 - 600 грама.
Отлична хрупкава текстура и аромат.
Едра, тежка маруля с атрактивен търговски вид.
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ТИП БАТАВИЯ

РОЗЕТКА ПОЛУОТВОРЕНА

РАНОЗРЕЛОСТ РАННА

КАЛОРИС
САЛАТИ

ПРЕДИМСТВА

 • Салатите са едри, здрави със светлозелен цвят
 • Повдигната розетка с чиста основа и изравнени по тегло салати
 • Притежава високи устойчивост на мана и мозайка
 • Устойчивост на стрелкуване 
 • Добра съхраняемост

ПРОФИЛ

Морфология

 • Полуотворена, едра листна розетка със светъл до по- зелен цвят
 • Леко накъдрени по периферията крехки листа.

Здравен статус

 • Устойчивост: HR: Bl:1-26,28,30,31 (брашнеста мана) 

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Калорис е подходящ за открити площи и оранже-
рии.
Средна маса около 400 - 600 грама.
Пластични хомогенни растения.
За производство през всички сезони.
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ЦВЯТ И ФОРМА ЗЕЛЕНА, С ЦИЛИНДРИЧНА ФОРМА

ДЪЛЖИНА  НА ПЛОДА 18-20 см

РАНОЗРЕЛОСТ РАННА

КАРОЛИТА
ТИКВИЧКИ

ПРЕДИМСТВА

 • Плододаването започва 30 дни след разсаждането
 • Отличен избор за къса култура, с концентриран добив

ПРОФИЛ

Морфология

 • Може да се отглежда в оранжерии и на открито.
 • Плодовете са със светлозелен цвят и плътно месо.
 • Растенията са изправено растящи, с отворен хабитус и с висок 

добивен потенциал.
 • Продукцията е с много добър баланс тегло/бройка

Здравен статус

 • Устойчивост: ZYMV (мозаайка)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Каролита е високодобивен хибрид с атракти-
вен цвят, добра консистенция и дълъг период на 
съхранение.
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ФОРМА НА ПЛОДА ЦИЛИНДРИЧНА

ДЪЛЖИНА НА ПЛОДА Над 25 см

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОРАНЕН

КАРАТАЙ
ПАТЛАДЖАНИ

ПРЕДИМСТВА

 • Един от най-добрите хибриди за отглеждане на открито
 • Отличен за отглеждане на закрито
 • Високи добиви
 • Отлично качество на продукцията и сигурност при съхранение

ПРОФИЛ

Морфология

 • Плодовете са удължени, с цилиндрична форма и красив лъскав, наси-
теночерен цвят

 • Растенията са здрави и добре облистени
 • Размер на плодовете - над 25 см, тегло - 300-350 гр.
 • Подходящ е за преработка и за свеж пазар

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Каратай е изключително пластичен хибрид. По-
нася добре ниски температури, което го прави 
много подходящ за оглеждане и на открито. Пло-
довете са големи, плътни, еднородни и с отличен 
търговски вид. Хибрида се представя добре и 
при неблагоприятни условия.
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ФОРМА НА ПЛОДА ОВАЛНО-ПРОДЪЛГОВАТА

ДЪЛЖИНА  НА ПЛОДА 18-20 см

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНОРАНЕН

НАДЯ
ПАТЛАДЖАНИ

ПРЕДИМСТВА

 • Много пластичен
 • Високи добиви
 • Твърд при прибиране и с отлична съхраняемост

ПРОФИЛ

Морфология

 • Растенията са с мощен хабитус, компактна листна маса и къси меж-
дувъзлия

 • Плодовете са леко удължени, с красив черно-виолетов цвят и силен 
гланц

 • Тегло: 350-400 грама

Здравен статус

 • Устойчивост: Толерантен на болести

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Надя е средноранен хибрид, подходящ за отглеж-
дане на открито и в оранжерии.
Плодовете са много плътни и тежки, с много до-
бри вкусови качества.
Отлична съхраняемост на плодовете.
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ФОРМА НА ПЛОДА ЦИЛИНДРИЧНА

ДЪЛЖИНА  НА ПЛОДА 20-25см

РАНОЗРЕЛОСТ РАНЕН

МИРВАЛ
ПАТЛАДЖАНИ

ПРЕДИМСТВА

 • Подходящ както за открити площи, така за оранжерии
 • Месестата част е бледожълта с много фин вкус и почти без семена. 
 • Без горчивина, с много добра съхраняемост
 • Продукцията е с атрактивен търговски вид 

ПРОФИЛ

Морфология

 • Плодът е с тъмно виолетов цвят и силен гланц
 • Формата е цилиндрична, леко удължена, до 25 см
 • Теглото е 250-300 грама

Здравен статус

 • Устойчивост: Толерантен на болести

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Изключителна ранозрелост с потенциал за висо-
ки добиви.
Растенията са с къси междувъзлия, с лъскави чер-
ни плодове, които запазват външния си вид и при 
неблагоприятни условия.
С хубава форма и добра съхраняемост.
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ФОРМА КРЪГЛА

ДИАМЕТЪР НА ПЛОДА 6-7 см

РАНОЗРЕЛОСТ РАНЕН

КАМАРО
САЛАТНО ЦВЕКЛО

ПРЕДИМСТВА

 • Превъзходен вкус, вътрешността е също с красив карминов цвят, 
който се запазва и при кулинарна обработка

 • Високодобивен, с много добра съхраняемост
 • Подходящ за свеж пазар и за съхранение

ПРОФИЛ

Морфология

 • Ранен хибрид, кореноплодите са готови за прибиране около 50 дни 
след сеитбата

 • Кореноплодите са кръгли, с много фина опашчица. Цветът им е тъм-
ночервен, а обвивната кожица на главите е гладка и много тънка 

 • Много добре развита листна маса, добре закрепена, с малко “чело” и 
тъмнозелен цвят. 

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Камаро е отлично пригоден за отглеждане при 
високи температури и сух климат.
Тъмно-червена сърцевина без бели пръстени.
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ФОРМА НА ЛИСТАТА ШИРОКИ, С БЛЯСЪК

ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЕ 30-40 см

РАНОЗРЕЛОСТ РАНЕН

ИТАЛИАНСКИ ГИГАНТ
МАГДАНОЗ

ПРЕДИМСТВА

 • При неблагоприятни условия не поляга
 • Италианският гигант е ранен и високо добивен 
 • Не образува кореноплоди

ПРОФИЛ

Морфология

 • Има изключително едри и облистени розетки, листата му са широки, 
лъскави, обагрени в тъмно зелено и имат много силен аромат. 

 • Подходящ за свежа консумация и за сушене.

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Генетика, която позволява сигурен и висок добив.
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Дуна-Р е унгарска семейна семепроизвод-

на компания, специализирана в селекция и 

търговия на пипери. Тя бързо се разраства 

и се налага, като основен производител в 

Унгария, а скоро след това и като ключов 

производител в Европа. В портфолиото си 

има повече от 70 хибридни пипери, които се 

предлагат на всички пазари по света. Дуна-

Р осъществява целия селекционен процес на 

собствени площи и използвайки собствени 

ресурси. Високото ниво на професионализъм 

и тесния фокус правят фирмата успешна, а 

продуктите ‘и разпознавами от всички про-

зиводители на пипер.

Дуна-Р в България

Агриматко-България е официалния дистри-

бутор на Дуна-Р за България. Сътрудничест-

вото между двете фирми има повече от 10 

годишна история. Агриматко-България осъ-

ществява всички дейности свързани с избо-

ра, изпитването и дистрибуцията на семе-

ната на Дуна-Р в България. 

В портфолиото ни са включени едни от най-

добрите хибриди на Дуна-Р, които са изпи-

тани и доказано подходящи за условията в 

България. 

През сезон 2020-2021 добавяме два нови хи-

брида:

 • Дала, който е тип сиврия с устойчивост 

на бронзовост (TSWV) и нематоди (Ma / 

Mi / Mj). Хибридът е от дълъг сладък зелен 

тип. Освен в България Дала е и най-нови-

ят хибрид в портфоилото на Дуна-Р.

 • Посониум, който е тип конусовиден зе-

лен пипер. Отличава се с невероятните 

си вкусови качества и високи добиви.

Освен тях продължаваме традиционното 

предлагане на най-доказаните хибридни ка-

пии Капитани и Кадет, които са подходящи 

за прясна консумация и преработка. Сред 

конусовидните зелени пипери са Промонтор 

и новото попълнение Посониум, които се ха-

рактеризират с невероятните си вкусови 

качества и високи добиви. Гогорез е пипер 

тип камба, който се отличава с едрината 

си, ярко червения цвят, дебел перикарп и сла-

дък вкус. 

Нашите усилия са насочени към предлагане-

то на изпитани продукти, които да гаран-

тират успеха на българския земеделец!

25 ГОДИНИ С ФОКУС ВЪРХУ СЕЛЕКЦИЯТА И 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИПЕРИ!
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ЦВЯТ И ФОРМА
СВЕТЛОЗЕЛЕН, 
СПЛЕСНАТА ДВУСТРАННО

ДЪЛЖИНА  НА ПЛОДА 12-14 см

РАНОЗРЕЛОСТ РАНЕН

ДАЛА
ПИПЕР

ПРЕДИМСТВА

 • Отличен вкус - сладка с тънка ципа!
 • Висока продуктивност
 • Отлични устойчивости

ПРОФИЛ

Морфология

 • Тип: сиврия, сладък, коничен
 • Подходящ период за засаждане от февруари до юли 
 • Средното тегло на пиперите е около 75 - 80 гр. В техническа зрялост 

са зелени, след това стават жълто-кехлибарени, а в ботаническа 
зрялост са светлочервени.

Здравен статус

 • Устойчивост: Tm2 /L3 (тобамовирус); TSWV ( бронзовост); Ma/Mi/Mj 
(нематоди)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Дала е един от топ продуктите в портфолиото 
на Дуна-Р. Подходящ за двустъблено отглеждане и 
отглеждане с по-малко култучене. Отличен избор 
за ранно производство на открито и в оранже-
рии. Отличава се с невероятен вкус, а високите 
добиви са гарантирани не само от потенциала 
на растението но и от високите устойчивости.
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ЦВЯТ И ФОРМА
СВЕТЛОЗЕЛЕН,
ЦИЛИНДРИЧНА

ДЪЛЖИНА  НА ПЛОДА 15-17 см

РАНОЗРЕЛОСТ РАНЕН

ПРОМОНТОР
ПИПЕР

ПРЕДИМСТВА

 • За отглеждане на открито и оранжерийно
 • Ранен, подходящ период за сеитба е от март до юни
 • Достига 120-150 г и има сладък, нежен вкус

ПРОФИЛ

Морфология

 • Тип: Сладък, коничен
 • Постоянно растящ, с форма на разтегнат конус
 • Плодовете са с широка основа и са най-дългите от този тип
 • Цветът на плодовете е светлозелен, а формата им е права, с по-ши-

рока основа
 • Подходящ за отглеждане в неотопляеми оранжерии и на открито

Здравен статус

 • Устойчивост: ToMV (доматена мозайка) и TMV(тютюнева мозайка)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Хибридът дава богата реколта и на по-бедни 
почви, понася стреса и студа.
Може да се отглежда двустъблено или с по-малко 
култучене.
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ЦВЯТ И ФОРМА
СВЕТЛОЗЕЛЕН, 
ЦИЛИНДРИЧНА

ДЪЛЖИНА  НА ПЛОДА 12-14 см

РАНОЗРЕЛОСТ РАНЕН

ПОСОНИУМ
ПИПЕР

ПРЕДИМСТВА

 • Подходящ период за засаждане от февруари до юли
 • Иделната чушка за пълнене и печене.
 • Подходящ за двустъблено отглеждане и отглеждане с по-малко култу-

чене.

ПРОФИЛ

Морфология

 • Плодовете са изравнени 12-14 х 7 см, с много дебел перикарп 5-6 мм. 
Тежки плодове със средно тегло 130-150 грама. Посониум има 3-4 каме-
ри и зелен цвят, който в ботаническа зрялост става червен. 

 • Кореновата система е достатъчно силна за да позволи отглеждане 
на открито без опорна конструкция.

Здравен статус

 • Устойчивост: Тm (тобамовирус); TSWV (бронзовост)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Посониум е подходящ за отглеждане в отопляеми 
оранжерии, полиетиленови оранжерии без ото-
пление и на открито. Подходящ за хидропонно 
отглеждане.
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ЦВЯТ И ФОРМА ЗЕЛЕНА, КАПИЯ

ДЪЛЖИНА  НА ПЛОДА 16-17 см

РАНОЗРЕЛОСТ МНОГО РАНЕН

КАПИТАНИ
ПИПЕР

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Капитани е ранен пипер, който може да се засее 
от началото на месец февруари до юли. Позволя-
ва хидропонно отглеждане, както в полиетилено-
ви оранжерии, така и на открито.

ПРЕДИМСТВА

 • равномерно почервеняване 
 • без микронапуквания
 • постоянно залагане на чушки с еднакъв размер
 • подходящ за прясна консумация и преработка

ПРОФИЛ

Морфология

 • Плодовете са капиевидни, двустранно сплеснати с дебелина на пери-
карпа 5-8 мм; еднакви по форма с тегло 140-160 г; дължина 16-17 см

 • Има красив зелен цвят в техническа зрялост, който преминава в на-
ситен червен цвят в ботаническа зрялост

Здравен статус

 • Устойчивост: Тm2 (тобамовирус)
  TSWV (бронзовост)
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ЦВЯТ И ФОРМА ЗЕЛЕНА, КАПИЯ

ДЪЛЖИНА  НА ПЛОДА 17-18см

РАНОЗРЕЛОСТ МНОГО РАНЕН

КАДЕТ
ПИПЕР

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Подходящ за отглеждане в полиетиленови оран-
жерии и на открито.
Почервеняването на капията се случва рав-
номерно и не се появяват микронапуквания по 
плода. 
Плодът има сладък вкус, предимно са двукамерни.

ПРЕДИМСТВА

 • Екстра ранен сорт тип капия, може да се засажда от март до сре-
дата на юни. Растежът е средносилен, понася стрес.

 • Високо съдържание на сухо вещество 

ПРОФИЛ

Морфология

 • Плодовете са капиевидни, двустранно сплеснати, еднакви по форма 
с тегло 180-200 г. Има красив зелен цвят в техническа зрялост, който 
преминава в наситен червен цвят в ботаническа зрялост.

 • Постоянно залагане на плодовете, които са еднакви по форма и 
представляват интерес за хипермаркетите. Подходящ за прясна 
консумация, за консервната промишленост, за печене и за производ-
ство на чушково пюре.

Здравен статус

 • Устойчивост: ToMV (доматена мозайка), TSWV (бронзовост)
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ЦВЯТ И ФОРМА
СВЕТЛОЗЕЛЕН, 
ЛЕКО УДЪЛЖЕНО БЛОКИ

ЕДРИНА  НА ПЛОДА 120 гр

РАНОЗРЕЛОСТ РАНЕН

ЛЕОНИДАС
ПИПЕР

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Леонидас е много пластичен при различни условия 
на отглеждане.
Леонидас има устойчивост на бронзовост!

ПРЕДИМСТВА

 • Подходящ за отглеждане на открито, в отопляеми и неотопляеми 
оранжерии, целогодишно и в есенно-зимни схеми при силно намалена 
светлина

ПРОФИЛ

Морфология

 • Пипер тип долма, с висок добивен потенциал
 • Растенията са добре облистени, с добре развита коренова систе-

ма и силно стъбло
 • В техническа зрялост плодът е тъмно зелен, а в ботаническа зрялост 

наситено червен
 • Леонидас е подходящ както за директна консумация, така и за пълнене.

Здравен статус

 • Устойчивост: TSWV (бронзовост)
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ЦВЯТ И ФОРМА ЧЕРВЕН, КАМБА

ЕДРИНА НА ПЛОДА 180-200 гр

РАНОЗРЕЛОСТ СРЕДНО РАНЕН

ГОГОРЕЗ
ПИПЕР

ПРЕДИМСТВА

 • Подходящият период за сеитба на семената е от март до средата 
на юни

 • Този тип камба е благоприятен за интензивно отглеждане, както на 
открито, така и на закрито - с неотопляеми оранжерии

ПРОФИЛ

Морфология

 • Камбите са висящи с дебел перикарп
 • Размери 9-12 на 4-6 см
 • Растенията притежават мощна коренова система и много силно 

стъбло.
 • Гогорез е сортов хибрид, който се характеризира с много едри плодо-

ве от 180-200 грама.

Здравен статус

 • Устойчивост: Xv2 (бактериално струпясване)

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Сорт гигант сред своя вид, който дава високи 
добиви от качествени плодове, с апетитен чер-
вен цвят и сладък вкус
Устойчив на бактерийно петносване!





ТОРОВЕ:

БИОАКТИВАТОРИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

КОМПЛЕКСНИ

ДРУГИ
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% w/w % w/v

Органичен азот (N) 7,6 9,5

Органично вещество (O.M.) 48 61

АМИНОТОН
БИОЛОГИЧЕН АКТИВАТОР СЪДЪРЖАЩ АМИНОКИСЕЛИНИ ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Аминотон е органичен течен тор с високо съдържание на азот и смес от аминокиселини и пептиди от органичен произ-
ход. Високото съдържание на азот и белтъчен въглерод определя изключителните хрaнителни свойства на Аминотон.

Да не се използува Аминотон в разтвор със силно алкални химически съединения, минерални масла, сяра, полисулфиди и 
медни съединения. Продуктът е стабилен при температура от +5°С до +35°С. Да се съхранява на сухо, хладно и прове-
триво място, далеч от източници на топлина и да не се излага на пряка слънчева светлина.

Аминотон подпомага хармоничния растеж на цялото растение, вкл. и корена, редуцира симптомите, предизвикани от 
дефицит на микроелементи, както и намалява чуствителността на растенията към болести и стресови фактори. 
Съдържащите се в Аминотон хидролизиран протеин, азот и органични вещества, доставят пълноценна, лесно достъп-
на и балансирана храна за растенето в зоните, където се извършват най-интензивните биохимични процеси, свързани 
с плодородието.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Полски култури Листно:
50 - 200 мл/дка

Почвено-Оранжерия:
3-6 гр/м2 (2,5 - 5 мл/м2)

Почвено-Открито:
2-5 кг/дка (1,5 - 4 л/дка)

1-3 приложения

Плодни дървета, лози, маслини 2-4 приложения: начално развитие, преди цъфтеж, по време на образуване на плод 

Зеленчуци 3-4 приложения: след разсаждане, по време на образуване на плод

Декоративни 1-2 приложения след разсаждане

20 l

Плътност 1250 г/л pH 5,5 - 6,5 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено

Аминотон може да се смесва с обичайно прилаганите листни торове и продукти за растителна защита.
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% w/w % w/v

Органичен азот (N) 5,2 6,6

Органично вещество (O.M.) 40 50

МИКСАМИН 
БОГАТ НА ОРГАНИЧЕН АЗОТ И ОРГАНИЧНА МАСА

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Миксамин е органичен течен тор с високо съдържание на азот, произведен от смес на аминокиселини и пептиди от орга-
ничен произход. Балансираното му съдържание на органичен азот и значително количество органичен въглерод го правят 
много подходящ за листно и почвено приложение.

Да не се използува Миксамин в разтвори със силно алкални химически съединения, минерални масла, сяра, полисулфиди и 
медни съединения. Продуктът е стабилен при температура от +5С до +35С. Да се съхранява на сухо, хладно и проветри-
во място, далеч от източници на топлина и да не се излага на пряка слънчева светлина.

Миксамин е богат на хранителни вещества (аминокиселини и пептиди, органични киселини, захари), които стимулират 
биологичната активност на почвите и подобряват ензимните процеси. 
Миксамин подобрява растежа на корените (което прави по-лесно достъпни хранителните вещества, доставяни от 
минералните торове), води до бързо усвояване на хранителните елементи от листата и има дълготраен ефект.
Миксамин повишава продуктивността на растенията и устойчивостта им на стресови условия. 

Култура Доза Брой и време на приложенията

Пшеница, слънчоглед, рапица Листно:
100 - 400 мл/дка

Почвено:
5 - 6 л/дка

1-2 приложения

Зеленчуци 2-4 приложения, преди пресаждане, в начални фенофази на растеж 

Овощни, лозя
2-4 приложения, в начало на вегетацията и по време на нарастване на 
плодовете

20 l

Миксамин трябва да се използва в програма за торене с неорганичен минерален NPK водоразтворим тор.

Плътност 1260 г/л рН  6,5-7,5 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено
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АЛГАВЕЛ
БИОЛОГИЧЕН АКТИВАТОР С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ МОРСКИ ВОДОРАСЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Алгавел е естествен биологичен активатор на основата на морски водорасли от вида Ascophyllum Nodosum. Предста-
влява черна течност със специфичен мирис. Напълно разтворим е във вода. 

Продуктът е стабилен при температура от +5°С до +35°С. Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място, далеч 
от източници на топлина и да не се излага на пряка слънчева светлина.

Плътност 1100 г/л pH 9 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено; третиране на семена

Алгавел подобрява кълняемостта на семената, повишава способността на растенията да усвояват хранителни веще-
ства от почвата, подпомага вегетацията, увеличава защитните способности и устойчивостта на болести и стрес, 
повишава добивите. 
Алгавел съдържа високи нива на растителни хормни като цитокинини, основно зеатин, ауксини и гиберилини; биостиму-
ланти като манитол, алгинова киселина; амино кислеини като глутаминова киселина, аланин, фенилаланин, глицин, пролин, 
лизин и др. Освен това Алгавел съдържа азот, фосфор, калий, както и голямо разнообразие от  микроелементи като маг-
незий, калций, манган, сяра, бор, цинк и др. с естествен произход.

% w/w % w/v

Екстракт от водорасли (Ascophyllum Nodosum) 15 16,5

Азот (N) органичен 0,4 0,44

Фосфор (P2O5) 0,2 0,22

Калий (К2О) 0,5 0,55

Магнезий (MgO) 0,1 0,11

Калций (CaO) 0,2 0,22

Сяра (SO3) 0,4 0,44

Бор (B) 0,003 0,0033

Култура Доза Брой и време на приложенията

Пшеница, ечемик

Листно:
200 - 300 мл/дка

Почвено:
200 мл/дка

Потапяне:
1:100 разреждане

1 приложение в началото на братене

Рапица
2 приложения първото през есента преди зимните студове да спрат вегетацията. 
Второто през пролетта при възобновяване на вегетацията.

Царевица 1 приложение в стадий 4-5 лист

Слънчоглед 1 приложение от стадий 4 двойка листа до начало на цъфтеж.

Соя, нахут 1 приложение в стадий 3-4 лист

Зеленчуци
1-3 Прилага се след натрупване на критична вегетативна маса. 
Следващо третиране след 14-21 дни. Не се прилага по време на и след цъфтеж.

Третиране на семена 0,200 мл/100 кг.

20 l
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% w/w % w/v

Фосфорен анхидрид (P2O5) разтворим във вода 30 42

Калиев оксид (K2O) водоразтворим 20 28

КАЛЕКС
УВЕЛИЧАВА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЗАЩИТНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА РАСТЕНИЯТА

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Калекс е специален течен минерален тор с високо съдържание на фосфор и калий от калиев фосфит.

Избягвайте смесване с високо алкални съединения, минерални масла, сяра, калций, химически съединения на основата на 
мед.

Калекс е биологичен активатор, който повишава естествената устойчивост на растенията срещу фитопатогени, 
подпомага развитието на кореновата система и цъфтежа, както и качеството на плодовете.
Фосфора е макроелемент, който е много важен за растежа и развитието на растението. Той стимулира развитието 
на корена и е от основно значение за физиологичните процеси цъфтеж, залагане на плодовете и зреене. Калият регулира 
транспирацията, взема участие във формирането и натрупването на захари. Качеството на реколтата - захарност-
та, цвета, вкуса и качеството на плодовете до голяма степен зависят от тези два елемента.
В сравнение с обикновения калиев фосфат, Калекс има същото тегло, като предлага по-голямо количество на P2O5 и 
K2O. Наличието на фосфор под формата на фосфит подпомага производството на фитоалексини, които са естест-
вени средства за самозащита срещу гъбични заболявания като Phytophthora spp., Plasmopara viticola, Bremia lactucae, 
Peronospora spp. и Pseudoperonospora cubensis.
Калекс се усвоява лесно от растителните тъкани и има системно действие. Той засилва транслокацията на хранител-
ните вещества през проводящите тъкани, стимулира кореновото и вегетативното развитие, цъфтежа, залагането 
на плодовете и узряването, с което допринася за по-високи добиви. Калекс е подходящ за всички култури.

Култура Доза Приложение

Овощни

150-300 мл/дка 

1-3 приложения след възстановяване на вегетацията

Лозя 3-4 приложения от преди цъфтеж, през 15 дни

Зеленчуци 1-3 приложения след разсаждане

Листни зеленчуци 2 приложения в началните фази на развитие, през 15 дни

Тютюн 2-4 приложения в началните фази на развитие през 15 дни

6 l

Калекс е съвместим с обикновено използваните листни или почвени торове.

Плътност 1400 г/л pH 4,0 - 5,0 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено
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% w/w % w/v

Бор (B), водоразтворим 11 15

БОРАМИД
ТЕЧЕН ТОР, СЪДЪРЖАЩ БОР (B) В КОМПЛЕКС С МОНОЕТАНОЛАМИН

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Борамид е специален течен тор, съдържащ бор, в комплекс с моноетаноламин. Заедно те образуват органична молекула 
с висока подвижност, която лесно се усвоява от растителните тъкани.

Борамид трябва да се прилага само в случаите когато е необходимо. Много е важно да не се надвишават посочените 
дози и да не се използва в комбинации с разтвори с много алкално съдържание, минерални масла, сяра, мед и други. 
Продуктът е стабилен при температура от +5°C до +35°C. Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място, далеч 
от източници на топлина и да не се излага на пряка светлина.

Борамид засилва фертилността на полена, прави възможно по-доброто залагане на плодовете, улеснява натрупването 
на въглехидрати и липиди в тъканите, води до по-бърз растеж и удължване на леторастите, намалява щетите
от брашнести мани. Приложен при маслодайни култури като слънчоглед и рапица, Борамид подпомага увеличаването 
на масленото съдържание и образуването на повече семена. Той се усвоява изключително бързо и има висока биологична 
ефективност за предотвратяване или лечение на всички заболявания, свързани с недостиг на бор. Придвижването и 
усвояването на бора към тъканите се извършва без да се причнява фитотоксичост. Борамид може да се използва в ор-
ганичното земеделие.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Слънчоглед, рапица

Листно:
150 - 200 мл/дка

Почвено-Оранжерия:
0,75 мл/м2 

1 приложение до начало на цъфтеж

Плодни дървета (ябълки, круши,
праскови, кайсии,череши и 
др.), лози

1-2 приложения преди начало на цъфтеж

Зеленчуци (домати, крастави-
ци, патладжани, пъпеши, дини) 

1-3 приложения от 15-20 дни след разсаждане. Да не се прилага по време на цъф-
теж.

Декоративни 1-2 приложения по време на растеж

6 l

Борамид може да се използва с почти всички листни и почвени торове. Може да се използва в разтвор с почти всички 
агрохимикали.

Плътност 1360 г/л рН  7 - 8 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено
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% w/w % w/v

Цинк (Zn) водоразтворим 8 10

ПРОМЕТ ЦИНК (ZN)
ТЕЧЕН ТОР, СЪДЪРЖАЩ ЦИНК (ZN)

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Промет цинк (Zn) е течен тор с високо съдържание на цинк.

Промет Zn се използва само ако това е необходимо. Важно е да не се завишават посочените дози. Да се избягва комбини-
ране на Промет Zn с много алкални химически съединения, минерални масла, сяра, полисулфати и медни вещества. 
Продуктът е стабилен когато се съхранява при температура +5°C до +35°C. Да се съхранява на сухо, хладно и проветри-
во място, далеч от източници на топлина и да не се излага на пряка светлина.

Промет цинк (Zn) предпазва и лекува от болести и симптоми, причинени от недостиг на цинк, стимулира оптималния 
растеж на вегетативните тъкани и допринася за преодоляване на забавяния на растежа, причинени от студено време. 
Изключително подходящ е за култури, които са силно чувствителни към недостига на цинк като царевица, соя, овощни 
и др.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Царевица
Листно: 
200 мл/дка

1 приложение между 4-6 лист по време на вегетация

Зеленчуци, Плодни дървета, 
Декоративни

Почвено:
1,5 - 2,5 л/100 л

2-4 приложения през 7 - 15 дни

6 l

Промет цинк (Zn) може да се прилага успешно в комбинация с традиционно използуваните листни торове и препарати 
за растителна защита.

Плътност 1250 г/л рН  3,5 - 4,5 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено
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% w/w % w/v

Калций (CaO), водо разтворим 10 12,9

Бор (B), водо разтворим 2 2,6

Цинк (Zn), ETDA хелат, водо разтворим 0,2 0,26

КАЛЦИБОР
ПАТЕНТОВАНА ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ НА ОСНОВАТА НА КАЛЦИИ (CA) И БОР (B)

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Калцибор е нов патентован продукт, съдържащ големи количества калций и бор под формата на органични съединения, 
който позволява и двата елемента лесно да се асимилират от растенията и да станат силно системни в растител-
ните тъкани.

Избягвайте смесването с високо алкални съединения, минерални масла, сяра, фосфор, химически съединения на основата 
на мед.

Калцибор повишава подвижността на калция. Положителната синергетична връзка между калций и бор повишава възмож-
ностите за асимилация и подвижността на калция вътре в растенията и по-специално позволява калциевата подвиж-
ност към апикалната меристема, където изискванията за този елемент са по-високи.
Калцибор има висока биологична ефективност.
Калцибор подпомага цъфтежа и залагането на плодове, което води до по-добро качество и твърдост на плодовете.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Плодни дървета, лозя Листно:
250 - 500 мл/100 л

Почвено-оранжерии:
0,75 мл/м2 

3 - 5 приложения, преди цъфтеж, след залагане на плод, по време на нарастване на 
плодовете

Зеленчуци 3 - 4 приложения, през 21 дни

Декоративни 2 - 3 приложения, разпределени през целия вегетативен период 

6 l

Калцибор може да се използва с почти всички листни и почвени торове. Може да се използва в разтвор с почти всички 
агрохимикали.

СПЕЦИФИКАЦИЯ Плътност 1290 г/л рН  5 - 6 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено
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% w/w % w/v

Азот (N) нитратен 8 11,3

Калций (CaO), водоразтворим 10,7 15

Магнезий (MgO), водоразтворим 4,1 5,8

АПИКАЛ
ТЕЧЕН ТОР НА ОСНОВАТА НА КАЛЦИЙ И МАГНЕЗИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Апикал е течен тор с високо съдържание на калций (Ca), магнезий (Mg) и азот (N), подходящ за листнo и почвено прило-
жение.

Избягвайте смесването с високо алкални съединения, минерални масла, сяра, фосфор, химически съединения на основата 
на мед.

Апикал с едновременното си и балансирано предоставяне на калций, магнезий и нитратен азот, дава бързи и ефективни 
резултати. Работейки заедно, трите елемента, подобряват развитието и оцветяването на плодовете.
Апикал стимулира хармоничното развитие на листата, пъпките и плодовете. Води до повишаване на качество, консис-
тенция и устойчивостта на продукцията.
Апикал предотвратява физиологични проблеми, причинени от дефицит на калций и магнезий.
Апикал може да се прилаган през всички фази на растеж като е особено ефективен след залагане и по време на форми-
ране на плодовете.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Плодни дървета Листно:
250 - 500 мл/100 л.

Почвено:
4 - 6 л/дка 

2-4 приложения през 15-20 дни, по време на вегетацията, след залагането на плодо-
вете и по време на нарастването на плодовете.

Зеленчуци

Декоративни 

6 l

Апикал може да се използва с почти всички листни и почвени торове. Може да се използва в разтвор с почти всички агро-
химикали. Пазете от слънчева светлина.

СПЕЦИФИКАЦИЯ Плътност 1410 г/л pH 5,0 - 6,0 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено
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Състав % w/w

Общ азот (N) 19,0

- Азот (N-NH4) амонячна форма (4,0)

- Азот (N-NH2) уреина форма (15,0)

Фосфор (P2O5) водоразтворим 19,0

Калий (K2O) водоразтворим 19,0

Магнезий (MgO) водоразтворим 1,0

Сяра (SO3) водоразтворима 2,0

Микроелементи % w/w ppm

B Бор водоразтворим 0,020 200

Cu Мед водоразтворим, хелатна форма EDTA 0,003 30

Fe Желязо водоразтворим, хелатна форма EDTA 0,070 700

Mn Манганов водоразтворим, хелатна форма EDTA 0,030 300

Mo Молибден водоразтворим 0,003 30

Zn Цинк водоразтворим, хелатна форма EDTA 0,050 500

НУТРИГОЛД 19:19:19 МЕ
ВИСОКОКАЧЕСТВЕН МИКРОКРИСТАЛЕН ВОДОРАЗТВОРИМ NPK ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ХЕЛАТНА ФОРМА

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нутриголд е микрокристален водоразтворим тор, произведен от чисти и висококачествени суровини.

Не използвайте Нутриголд в разтвори с калциеви съединения. Микроелементите желязо (Fe), манган (Mn) и цинк (Zn), хела-
тирани с EDTA са стабилни при стойности на pH от 4 до 8. Продуктът е стабилен между -10 ° C и +35 ° C. Да се съхранява 
на добре проветриво, хладно и сухо място, далеч от източници на топлина / запалване. Пазете от слънчева светлина.

Нутриголд е резултат от внимателна изследователска дейност. За производството на Нутриголд се използват само 
най-висококачествени суровини. Подходящ е за всички техники за напояване на почвата, не съдържат примеси, хлор или 
натрий, има ниско съдържание на биурет и високо съдържание на микроелементи в хелатна (EDTA) форма.
Нутриголд се отличава със 100% разтворимост дори и в студена вода, понижава нивото на рН на разтворите до субки-
селинни стойности и е с нисък индекс на соленост.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Пшеница, рапица

Листно:
150 - 250 г/дка

Почвено:
1-3 кг/дка

1-2 приложения напролет, комбинирано с традиционен пестицид

Царевица, Слънчоглед 1 приложение напролет, комбинирано с традиционен пестицид

Зеленчуци 
2-3 приложения на 15-20 дни след разсаждането, след цъфтеж и по време на форми-
ране на плода 

Овощни, лозя
2-3 приложения през вегетацията (с изключение на цъфтежа), след цъфтеж и по 
време на формиране на плода

25 kg

Употребата на Нутриголд в програма за торене с продукти на органична основа (като Аминотон или Миксамин) ще 
увеличи усвояването на хранителните вещества.

СПЕЦИФИКАЦИЯ Плътност 1360 г/л рН  4 - 5 СЪСТОЯНИЕ: микрокристали ЦВЯТ: син ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено

РАЗТВОРИМОСТ: 280 - 300 г/л при 20 °C 
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% w/w % w/v

Азот (N) под формата на урея 10 12,7

Фосфор (P2O5 ) водоразтворим 10 12,7

Калий (K2O) водоразтворим 10 12,7

Бор (B) водоразтворима 0,08 0,10

Желязо (Fe) хелатна форма EDTA, водоразтворим 0,08 0,10

Манган (Mn) хелатна форма EDTA, водоразтворим 0,06 0,08

Молибден (Mo), водоразтворим 0,02 0,025

Цинк (Zn) хелатна форма EDTA, водоразтворим 0,06 0,08

AГРОФОЛ 390
БАЛАНСИРАН NPK ТЕЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ 10:10:10 + МЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Съдържа основните хранителни елементи азот, фосфор, калий и микроелементи в хелатна форма за зърнено-житни, мас-
лодайни, технически, зеленчуци, лозя и овощни.

Не използвайте Агрофол 390 в разтвори с много алкални химични съединения, минерални масла, сяра, полисулфиди и медни 
съединения. Продуктът е стабилен между +5° C и +35° C. Да се съхранява на добре проветриво, хладно и сухо място, далеч 
от източници на топлина / запалване и защитено от пряка слънчева светлина.

Произведен от суровини с високо качество и чистота, Агрофол 390 е напълно свободен от неразтворими остатъци. 
Съотношението азот-фосфор-калий позволява много приложения. Той е подходящ за всички полски култури, зеленчуци, 
овощни и лозя. Благодарение на балансираната си формула, спомага за преодоляване на стреса, предизвикан от небла-
гоприятни климатични и почвени условия. Агрофол 390 е идеален за подпомагане на хармоничното развитие на вегета-
тивните тъкани в първите фази на растеж и в периода на залагане на плодовете. Присъствието на микроелементи в 
хелатна форма, създава предпоставки за хармоничен растеж и предпазва от аномалии, вследствие на дисбаланс на 
микроелементи. Агрофол 390, приложен чрез листата улеснява възобновяването на вегетацията на овощните растения 
след зимния покой. Той подпомага развитието на листата, пъпките и плодовете и води до оптимален растеж и разви-
тие на цялото растение.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Пшеница, Царевица, Слънчоглед, рапица Листно:
200 - 300 мл/дка

Почвено:
0,3 кг/дка
(0,15 - 0,25 л/дка) 

1 третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

Зеленчуци
2-3 приложения през всеки 15-20 дни след разсаждането, след цъфтеж и по 
време на формиране на плода

Плодни дървета, лози
2-3 приложeния през вегетацията (с изключение на цъфтежа), след цъфтеж и 
по време на формиране на плода

20 l

Ефективността на Агрофол 390 се повишава, когато се използва в съчетание с продукти, съдържащи аминокиселини 
(например Аминотон и Миксамин).

СПЕЦИФИКАЦИЯ Плътност 1270 г/л pH 6,5 - 7,5 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено
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% w/w % w/v

Азот(N) общо 15 19,9

Азот (N) амонячна форма 11 14,6

Азот (N) уреина форма 4 5,3

Серен триоксид (SO3) водоразтворима форма 60 79,8

АГРОФОЛ 650
ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ И ОТЛИЧЕН ИЗТОЧНИК НА СЯРА (S)

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Агрофол 650 е течен тор на базата на амониев тиосулфат, който съдържа амонячен азот и сяра.

Не смесвайте Агрофол 650 с кисели торове или материали (pH <6,0). Продуктът е стабилен между +5 °C и +35 °C. Да се 
съхранява на добре проветриво, хладно и сухо място, далеч от източници на топлина / запалване. Пазете от слънчева 
светлина.

Агрофол 650 е отличен източник на сяра и азот, които бързо се абсорбират от растенията. И двата елемента са важни 
компоненти на протеините. Недостигът на сяра може да повлияе на способността на растението да използва азотa 
за синтеза на протеини. В сравнение с други форми на сяра, сярата в Агрофол 650 e достъпна за усвояване в продължение 
на няколко седмици. Може да се използва при всички култури, но силно се препоръчва за зърнени индустриални култури, 
като рапица, соя, царевица, пшеница, ориз и слънчоглед, както и за повечето тиквени.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Пшеница, Царевица, 
Слънчоглед, Рапица

400 - 600 мл/дка

1 третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

Зеленчуци
2-3 приложения през всеки 15-20 дни след разсаждането, след цъфтеж и по време на 
формиране на плода

Овощни, лозя
2-3 приложeния през вегетацията (с изключение на цъфтежа), след цъфтеж и по 
време на формиране на плода 

20 l

Ефективността на Агрофол 650 се повишава, когато се използва в смес с продукти, съдържащи аминокиселини (напр. 
Аминотон или Миксамин).

СПЕЦИФИКАЦИЯ Плътност 1330 г/л рН  7,5 - 8.5 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно



47

% w/w % w/v

Азот (N) общо 11,9 15,4

Азонт (N) амонячна форма 0,9 1,1

Азот (N) уреина форма 4,5 5,8

Азот (N) метилен-урейна форма 6,5 8,4

Калий (K2O), водоразтворим 10 13

Сяра (SO3), водоразтворим 21,5 27,9

Желязо (Fe), DTPA хелат, водоразтворим 0,2 0,26

АЗОФЕР СЛОУ-РЕЛИЙЗ
БАЛАНСИРАН ВЕГЕТАТИВЕН АКТИВАТОР

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

АЗОФЕР Слоу-Релийз се основава на азот с бавно освобождаване в метилен-урейна форма, подсилен с калий (K), сяра (S) и 
DTPA хелатно желязо (Fe). АЗОФЕР Слоу-Релийз е идеален за подхранване на овощни дървета след залагане на плодовете 
и по време на всички вегетационни фази на развитие при всички култури. 

Не смесвайте със силни киселинни продукти, окислители, водоразтворими торове с високо съдържание на амонячен 
азот и продукти на базата на мед. Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение и температурен диапа-
зон между +5 °C и +35 °C. 

Азота под формата на метилен-урея позволява прогресивното му и постоянно освобождаване за период от 45 дни от 
датата на прилагане. АЗОФЕР Слоу-Релийз съдържа калий (K) и сяра (S), които предпазват растението от воден стрес. 
Те намаляват стойностите на pH около корена, което благоприятства абсорбцията на микроелементи. Освен това 
подпомагат поддържането на клетъчните стени здрави, с което повишават устойчивостта на гъбички. DTPA хелати-
раното желязо (Fe) позволява ефективното му усвояване, за да се предотврати хлорозата на желязо. Балансираната 
формула на АЗОФЕР Слоу-Релийз помага за развитието на плодовете и цветя, осигурява устойчивост на воден стрес и 
предотвратява болести.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Пшеница Листно:
300 - 500 мл/дка

Почвено:
4 - 6 л/дка

1-2 приложения 

Слънчоглед, Рапица 1 приложение

Зеленчуци, Овощни 1-3 приложения

20 l

АЗОФЕР Слоу-Релийз може да се прилага заедно с традиционните пестициди, хербициди и фунгициди.

СПЕЦИФИКАЦИЯ Плътност 1300 г/л рН 7,5 - 8.5 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно; почвено
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% w/w % w/v

Азот (N) общо 30 40

Азот нитратен (NO3) 8,3 11

Азот амонячен (NH4) 8,3 11

Азот амиден (N) 13,4 18

МУЛТИ - N
ВИСОКО КОНЦЕНТРИРАН АЗОТЕН ТОР 30:0:0

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високо концентриран течен листен тор съдържащ смес от три форми на азота - нитратна, амонячна и амидна. Пред-
ставлява бистра течност без примеси. 

Мулти - N с трите си форми на азот осигурява постепенното му  освобождаване, което прави възможно усвояването 
му за по-дълъг период а от друга страна намалява в значителна степен загубите. Мулти - N гарантира оптимално разви-
тие на растенията и достигане на техния биологичен потенциал. Непосредствено след прилагане на Мулти - N започва 
оптимизиране на процесите на фотосинтезата. Листата добиват маслен,тъмнозелен цвят и започва формиране на 
вегетативната маса. Мулти - N е изключително подходящ за прилгане при пшеница и всички култури с висока консумация 
на азот.

Култура
Доза
Почвено

Доза
Листно

Брой и време на приложенията

Зеленчуци
В оранжерии
На открито

4-8 л/дка
1,5-3 л/дка

200 - 400 мл/дка
По време на активния вегетативен растеж

Полски култури - 200 мл/дка Напролет, след възобновяване на вегетацията

Овощни 1,5 - 3 л/дка 200 - 400 мл/дка По време на активния вегетативен растеж 

Декоратвни 1,5 - 2 л/дка 100 - 200 мл/дка Всяка седмица

Разсадници 0,5 - 1 л/дка 100 - 150 мл/дка При необходимост

20 l

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продуктът е стабилен при температура от +5°С до +35°С. Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място, далеч 
от източници на топлина и да не се излага на пряка слънчева светлина.

Плътност 1340 г/л рН  5,0 - 6,0 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно, почвено
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% w/w % w/v

Азот (N) урейна форма 3,1 3,8

Фосфорен анхидрид (Р205) водоразтворим 23,7 28,7

PH МАСТЪР
PH БУФЕР И ПРИЛЕПИТЕЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

рН Мастър е специален течен NP тор, създаден да подпомага и подобрява ефикасността на пестицидните разтвори и 
торови смеси чрез коригиране на киселинността.

Ефикасността на пестицидите може да варира значително в зависимост от рН на водата, която се използва за раз-
реждането им. Също така усвояването на хранителните вещества и тяхната  наличност силно се влияят от рН, осо-
бено в почвата.
Добавен към разтворите за пръскане, pH Мастър действа като:
- Подкисляващ агент: понижава pH до оптималните стойности, изисквани от продуктите за растителна защита и 
торовете с цел оптималното им усвояване;
- Индикатор: придава на разтвора специфичен цвят, който се променя спрямо постигнатото pH;

- Прилепител: позволява на хранителни вещества и разтвори за растителна защита, да формират тънък слой върху 
листната повърхност за увеличаване на адхезията, подобрява се омокряемостта и се увеличава проникването на ак-
тивни вещества в растенията;
- Дисперсионен агент: намалява утаяването на добавените продукти в смесите, спомага за образуването на хомоген-
ни разтвори / суспензии за нормални приложения.

6 l 1 l

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Да не се използува pH мастър в разтвор със силно алкални химически съединения, минерални масла, сяра, калций и медни 
съединения. 
Продуктът е стабилен при температура от +5°С до +35°С. Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място, далеч 
от източници на топлина и да не се излага на пряка слънчева светлина. 

Корекцията на pH на разтвора трябва да се извърши преди добавянето на химическите съставки: добавете продукта 
към водата, докато разбърквате (около 60-80 мл. в 100 л. вода за достигане на рН от 6-6.5). 
Дозата зависи от желаното рН и от твърдостта на водата. 
За проверка на достигнатото рН, просто сравнете цвета на разтвора с цветната скала, показана на етикета. 
Ако е необходимо добавете още от продукта, по около 20 мл., докато се получи желаното рН.

pH 4,0 pH 4,5 pH 5,0 pH 5,5 pH 6,0 pH 6,5 pH 7,0

Плътност 1210 г/л рН  1,0 - 2,0 СЪСТОЯНИЕ: течност ПРИЛОЖЕНИЕ: листно
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