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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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СЕМЕНА

ЦАРЕВИЦА ФАО Стр.

ДУО СИСТЕМА  4
RGT ХИМАЛАЯКС 320 5
RGT АЛЕКСАНДРА ДУО 350 6
RGT ЗАНЕТИКС 370 7
RGT ОКСИДЖЕН ДУО 380 8
RGT БЕРГКСОН 400 9
RGT РЕФЛЕКСИОН 430 10
RGT ДИСТИНКСИОН 460 11

СЛЪНЧОГЛЕД Технология 

ФАУСТО_st Express 13
ТАНГО_st Express 14
ИМИДОР_st ClearField 15
RGT СИКЛОС CL ClearField 16
RGT МУГЛИ CL HO ClearField 17

РАПИЦА

RGT МАНЗАНА Конвенционална 18

ТОРОВЕ

БИОАКТИВАТОРИ Състав (%w/w) Стр.

АМИНОТОН N-org 7,6; O.M. 48 20
МИКСАМИН N-org 5,2; O.M. 40 21
АЛГАВЕЛ O.M 15 + ME 22
КАЛЕКС P30 + K 20 23

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

БОРАМИД B 11 24
ПРОМЕТ ЦИНК (Zn) Zn 8 25
КАЛЦИБОР Ca 10 + B 2 + Zn 0.2 26
АПИКАЛ N 8 + Ca 10.7 + Mg 4.1 27

КОМПЛЕКСНИ

НУТРИГОЛД 19:19:19 МЕ NPK 19:19:19 + ME 28
AГРОФОЛ 390 NPK 10:10:10 + ME 29
АГРОФОЛ 650 NPK 15:0:0 + S 60 30
АЗОФЕР Слоу-Релийз N11.9+K10+S21.5+Fe0.2 31
АМКО КОРН N13+Zn5+Mn5 32
АМКО БОР B11+Mg3+Mn3 33
АМКО ЖИТНИ N13+Mg5+Mn2+Cu2 34
МУЛТИ N NPK 30:0:0 35

ДРУГИ

pH МАСТЪР pH 1-2 36

Съдържание
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СЕМЕНА:

ЦАРЕВИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

РАПИЦА
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Нашите отдели за Маркетинг 
и Развитие
изцяло подкрепят нашите партньори 
с цел избиране на най-добрите хибри-
ди за конкретните нужди на фермери-
те!
Специализирани отдел за техническа 
поддръжка на RAGT е сертифицирана 
по ISO 9002. Той представлява екип от 
високо квалифицирани агономии, рабо-
тещи в цяла Европа  в широка експе-
риментална мрежа от 250 локации.
RAGT SEMENCES съвместно с европей-
ските си партньори организира го-
дишно няколкостотин открити дни с 
общо средно участие от няколко хиля-
ди фермери.

Създаден през 1919 г., RAGT е частна и независима компания от 1944 г.,
с повече от 1000 акционери, предимно фермери.

RAGT В СЪРЦЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
благодарение на 2-та си основни бизнеса:

Семепроизводство

RAGT отглежда, произвежда и продава се-

мена в Европа и по целия свят. 

RAGT инвестира във всички основни полски 

култури: царевица, слънчоглед, маслодайна 

рапица, зимна пшеница, пролетен и зимен 

ечемик, сорго ... общо 26 вида.

Дистрибуция

От над 100 години RAGT Plateau Central рабо-

ти като директен доставчик на продукти 

за земеделито до земеделски производите-

ли от основния º регион в югозападна Фран-

ция. Доставките включват семена, торо-

ве, химикали, фуражи за животни и системи 

за съхранение на зърно. Фирмата работи с 

над 10 000 стопанства.

Всички дейности свързани със семепроиз-

водството се управляват пряко от RAGT 

Semences, според френските стандарти 

за качество.

RAGT в цифри

• Около 1 300 души
• Около 360 милиона евро оборот
• 15% от оборота, инвестиран в изследвания
• 17 изследователски станции в Европа
• 4 Лаборатории, 
 повече от 300 души, 
 участващи в изследвания 
 над 860 души участват 
 в семепроизводството.

17 КЛОНА 
в Европа
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ДУО Систем®

Фокус® Ултра и Стратос® Ултра 
са продукти на BASF, които съдържа 
100 г/л циклоксидим. Той е селективен 
системен вегетационен хербицид за 
борба срещу едногодишни и многого-
дишни житни плевели. Прилагането на 
хербицида Фокус® Ултра и Стратос® 
Ултра да се осъществява съгласно 
указанията на производителя.
DUO System® е регистрирана търгов-
ска марка на BASF. 
©BASF. Всички права запазени.

ЕФЕКТИВЕН И ИНОВАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА 
ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА

RAGT Semances е един от водещите производители на ДУО хибриди в Европа.

Благодарение на специалните си гени, царевичните хибриди в група ДУО Систем® на RAGT 

Semances са напълно устойчиви на циклоксидим. ДУО Систем® хибридите могат да бъдат 

третирани и с всички регистрирани хербициди за царевица или да бъдат отглеждани без 

хербицидно третиране.

Предимства:

•	 Пълен	 контрол	 на	 всички	 едногодишни	 и	

многогодишни житни плевели (вкл. пирей, 

троскот и балур)

•	 Сигурен	контрол	на	самосевки	от	житни	

култури

•	 Сигурен	контрол	на	коренищни	плевели

•	 Без	нарушаване	в	растежа	на	царевица-

та при прилагане на циклоксидим

•	 Пълно	 разкриване	 на	 потенциала	 за	 до-

бив на хибрида

•	 Широк	диапазон	за	приложение	-	от	2	до	8	

лист на царевицата

•	 Алтернатива	 на	 хербицидите	 на	 база	

сулфонилурея

Агриматко предлага 

на Българския пазар два от топ ДУО хибри-

дите на RAGT. 

Това са:

•	 Александра	ДУО,	ФАО	350.	

 Описание на хибрида можете да намери-

те на стр. 6

•	 Оксиджен	ДУО,	ФАО	380.	

 Описание на хибрида можете да намери-

те на стр. 8

НЕТРЕТИРАНИ ПЛОЩИ

ТРЕТИРАНИ ПЛОЩИ
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ФАО 320

ТИП ЗЪРНО КОНСКИ ЗЪБ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗЪРНО

RGT ХИМАЛАЯКС
ЦАРЕВИЦА

ПРЕДИМСТВА

 • Висок потенциал за добив
 • Здраво стъбло с отлична устойчивост на пречупване
 • Сигурно опрашване и залагане на кочаните

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения
 • Височина на залагане на кочана 95 - 105 см
 • Полуизправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 27 - 29
 • Брой редове на кочан: 16 - 18
 • Маса на 1000 семена: 350 - 370 гр.

Агрономически критерии

 • Отлично опрашване и редовно залагане на кочаните
 • Добър “Stay-green” ефект
 • Бързо отдаване на влага
 • Предпочита умерена гъстота на сеитба

Здравен статус

 • Много добър общ здравен статус
 • Толерантен на основните болести

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия: 6300 - 6500 раст./дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT ХИМАЛАЯКС е един от най-високо добивните хибриди в 
групата си. Толерантен е на засушливи условия. Бързо отда-
ва  влага. Растенията са здрави и компактни. Представяне-
то му е стабилно дори и при неблагоприятни условия.
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ФАО 350

ТИП ЗЪРНО КОНСКИ ЗЪБ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗЪРНО

RGT АЛЕКСАНДРА ДУО®

ЦАРЕВИЦА

ПРЕДИМСТВА

 • Висок и стабилен добив
 • Адаптивен към стресови условия
 • ДУО® система

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения
 • Височина на залагане на кочана 110 - 120 см 
 • Пълно озърняване на кочана
 • Компактни, изправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 28 - 32
 • Брой редове на кочан: 16
 • Маса на 1000 семена: 340 - 360 гр.

Агрономически критерии

 • Бърз старт и отлично опрашване
 • Бързо отдаване на влагата
 • Мощна коренова система

Здравен статус

 • Толерантен на основните болести

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия:  6300 - 6500 раст./дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT АЛЕКСАНДРА е изпитан хибрид с отлична адаптивност 
към стресови условия. Има висок и стабилен добив. Расте-
нията са здрави, компактни и устойчиви на болести. Зърно-
то е с висока абсолютна маса. Това е един от най-продава-
ните хибриди на RAGT.
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ФАО 370

ТИП ЗЪРНО КОНСКИ ЗЪБ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗЪРНО

RGT ЗАНЕТИКС
ЦАРЕВИЦА

ПРЕДИМСТВА

 • Отличен добив при различни условия
 • Здрави и устойчиви растения
 • Подходящ за интензивно отглеждане 4 х 4

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения
 • Височина на залагане на кочана  100 - 110 см
 • Изправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 26 - 30
 • Брой редове на кочан: 16 - 18
 • Маса на 1000 семена: 320 - 330 гр. 

Агрономически критерии

 • Изравнено развитие след поникване
 • Ранен цъфтеж с много добро опрашване
 • Стъблото е устойчиво на пречупване

Здравен статус

 • Толерантен на основните болести
 • Листен пригор (Helminthosporium) - толерантен
 • Обикновена главня (Ustilago zeae) - толерантен

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия: 6100 - 6300 раст./дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT ЗАНЕТИКС има потенциал за много висок добив. Подхо-
дящ е и за интензивно отглеждане с междуредово разстоя-
ние 40 см.
Хибрида е изключително пластичен и е подходящ за цялата 
страна. Представя се отлично при засушливи условия. 
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ФАО 380

ТИП ЗЪРНО КОНСКИ ЗЪБ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗЪРНО

RGT ОКСИДЖЕН ДУО®

ЦАРЕВИЦА

ПРЕДИМСТВА

 • Висок добив на зърно
 • Здрави и устойчиви растения
 • Отлична приспособеност към воден стрес

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения
 • Височина на залагане на кочана 110 - 130 см
 • Полуизправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред 28 - 32
 • Брой редове на кочан 16 - 18
 • Маса на 1000 семена 340 - 360 гр.

Агрономически критерии

 • Бързо развитие след покълване
 • Редовно залагане на кочаните
 • Отлично представяне в ограничени условия

Здравен статус

 • Толерантен на основните болести

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия:  6100 - 6300  раст./дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT ОКСИДЖЕН има изключително добра устойчивост на 
сухи усовия. Хибрида е част от линията “Stressless H

2
O” на 

RAGT. Бързо отдава влага при достигане на техническа зря-
лост. Стъблото е  устойчиво на полягане. Отлично озърне-
ни и едри кочани. Хибрида се предлага както в класическа, 
така и в ДУО версия.
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ФАО 400

ТИП ЗЪРНО КОНСКИ ЗЪБ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗЪРНО, ФУРАЖ

RGT БЕРГКСОН
ЦАРЕВИЦА

ПРЕДИМСТВА

 • Сигурност при всякакви условия
 • Отличен здравен статус
 • Подходящ за фураж

ПРОФИЛ

Морфология

 • Високи и здрави растения
 • Височина на залагане на кочана 110 - 130 см
 • Полуизправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 32 - 34
 • Брой редове на кочан: 16 - 18
 • Маса на 1000 семена: 350 - 370 гр. 

Агрономически критерии

 • Редовно залагане на кочаните
 • Много добър “Stay green” ефект
 • Отлично поведение в ограничаващи условия

Здравен статус

 • Много добро санитарно състояние на кочаните
 • Листен пригор (Helminthosporium) - толерантен

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия:  6000 - 6300 раст./дка
 • Поливни условия:  7000 - 7500 раст./дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT БЕРГКСОН е хибрид с много стабилно представяне неза-
висимо от стресовите условия, било то от лиспа на влага 
или бедни почви. Кочаните са едри и много добре озърнени. 
Зърното е с висока хранителна стойност, което го прави 
подходящо за влагане във фуражни смески.
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ФАО 430

ТИП ЗЪРНО КОНСКИ ЗЪБ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗЪРНО

RGT РЕФЛЕКСИОН
ЦАРЕВИЦА

ПРЕДИМСТВА

 • Много висок добивен потенциал
 • Отлична приспособимост към различни типове почви
 • Устойчив на сухи условия

ПРОФИЛ

Морфология

 • Високи растения
 • Височина на залагане на кочана  100 - 110 см
 • Полуизправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 29 - 32
 • Брой редове на кочан: 16 - 18
 • Маса на 1000 семена: 310 - 330 гр.

Агрономически критерии

 • Бързо покълване
 • Отлично опрашване
 • Добре развита коренова система и здраво стъбло

Здравен статус

 • Листен пригор (Helminthosporium) - толерантен
 • Устойчивост на кореново и стъблено полягане

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия: 6300 - 6500 раст./дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT РЕФЛЕКСИОН е хибрид с потенциал за постигане на 
много високи добиви на зърно. При нормални условия лесно 
достига добиви над 1200 кг/дка. Подходящ е за цялата стра-
на като се представя отлично независимо от типовете 
почви. Много добре се приспособява към сухи условия.
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ФАО 460

ТИП ЗЪРНО КОНСКИ ЗЪБ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗЪРНО

RGT ДИСТИНКСИОН
ЦАРЕВИЦА

ПРЕДИМСТВА

 • Висок потенциал за добив
 • Високо толерантен на воден стрес
 • Здраво растение

ПРОФИЛ

Морфология

 • Високи растения
 • Височина на залагане на кочана 80 - 100 см
 • Изправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 27 - 30 
 • Брой редове на кочан: 16 - 18
 • Маса на 1000 семена: 350 - 380 гр. 

Агрономически критерии

 • Бързо покълване
 • Ранен цъфтеж
 • Много добро опрашване
 • Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане

Здравен статус

 • Толерантен на основните болести

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия: 6300 - 6500 раст./дка
 • Поливни условия: 7500 - 8000 раст./дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT ДИСТИНКСИОН се отличава с потенциал за изключител-
но висок добив на зърно. При нормални условия лесно дости-
га над 1300 кг/дка. Характеризира се с ранен цъфтеж и бързо 
отдаване на влага при достигане на техническа зрялост. 
Растенията са здрави и устойчиви. Кочаните са отлично 
озърнени и добре оформени.
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От 2018 г. фирма Strube D&S GmbH е 

собстевност на Deleplanque & Cie, 

която е френска семейна фирма зани-

маваща се със семепроизводство и 

SUET Saat und Erntetechnik GmbH, която 

е немска семейна фирма занимаваща 

се с преработка на семена.

Strube D&S GmbH е немска семепроизводна 

фирма с повече от 140 годишна история и 

опит в селекцията и преработката на се-

мена от захарно цвекло, пшеница, слънчо-

глед и зеленчуци. Чрез 15-те си международ-

ни клона и местните търговски партньори, 

в момента Strube предлага на пазара повече 

от 250 сорта в 35 държави. Във фирмата ра-

ботят над 350 души.

Слънчогледовите хибриди на Strube са из-

вестни със своя висок потенциал за добив 

и отлични качества по отношение на съ-

държанието на масло. Селекционната про-

грама е насочена към разработването на 

високодобивни хибриди с устойчивост на 

болести и хербициди. 

В портфолиото си за България, Strube пред-

лага доказани слънчогледови хибриди, ус-

тойчиви както на сулфонил-урея така и на 

имазамокс.
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ТЕХНОЛОГИЯ EXPRESS

ТИП МАСЛО ЛИНОЛОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА МАСЛО

ФАУСТО_st
СЛЪНЧОГЛЕД

ПРЕДИМСТВА

 • Устойчив на трибенурон-метил
 • Отлична адаптивност към неблагоприятни условия
 • Висока толерантност на фома и фомопсис
 • Потенциал за добив на семе над 450 кг/дка

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения 170 - 190 см
 • Наклон на питата 45°
 • Среден брой листа на р-е 22

Агрономически критерии

 • Дружно поникване
 • Средно ранен цъфтеж 63 - 65 дни
 • Вегетационен период 110 - 116 дни
 • Съдържание на масло над 46 % 

Здравен статус

 • Висока толерантност на фома, фомопсис и алтернария
 • Устойчив на синя китка раси А - Е

Гъстота на сеитба

 • 6200 - 6400 р/дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

ФАУСТО_st e хибрид с висок и стабилен добив. Съдържание-
то на масло е високо. Представя се отлично в цяла България 
при различни терени и почви. Отличителен белег е здравото 
стъбло и устойчивостта на пречупване. Реагира положи-
телно на торене!
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ТЕХНОЛОГИЯ EXPRESS

ТИП МАСЛО ЛИНОЛОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА МАСЛО

ТАНГО_st
СЛЪНЧОГЛЕД

ПРЕДИМСТВА

 • Устойчив на трибенурон метил
 • Адаптивен към ограничени условия
 • Висока толерантност на фома и фомопсис
 • Потенциал за добив на семе над 450 кг/дка

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения 180 - 200 см
 • Наклон на питата 45-65°
 • Среден брой листа на растение 23

Агрономически критерии

 • Бърз растеж след поникване 
 • Средно ранен цъфтеж 64 - 66 дни
 • Вегетационен период 111 - 115 дни
 • Съдържание на масло над 45 % 

Здравен статус

 • Висока толерантност на фомопсис, фома и алтернария
 • Устойчив на синя китка раси А - Е

Гъстота на сеитба

 • 6200 - 6400 р/дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

ТАНГО_st е хибрид с висок потенциал за добив. Растенията 
са здрави и добре облистени. Стъблата са здрави и устой-
чиви. Отличителен белег е високата толерантност към бо-
лести. Лесно се адаптира към различни климатични условия 
и особено към засушаване.
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ТЕХНОЛОГИЯ CLEARFIELD

ТИП МАСЛО ЛИНОЛОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА МАСЛО

ИМИДОР_st
СЛЪНЧОГЛЕД

ПРЕДИМСТВА

 • Устойчив на имазамокс
 • Толерантен на мана
 • Високо маслено съдържание
 • Потенциал за добив на семе над 450 кг/дка

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения 170 - 200 см
 • Наклон на питата 45° - 65°
 • Среден брой листа на р-е 22

Агрономически критерии

 • Дружно поникване
 • Средно ранен цъфтеж 64 - 68 дни
 • Вегетационен период 110 - 115 дни
 • Съдържание на масло над 45 % 

Здравен статус

 • Толерантност към фомопсис, фома, алтернария, септория 
и мана

 • Устойчив на синя китка раси А - Е

Гъстота на сеитба

 • 6200 - 6400 р/дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

ИМИДОР_st е хибрид с висок потенциал за добив и традици-
онно високо съдържание на масло. Представя се отлично на 
равнинни терени. Не се пречупва под питата. Питите са 
добре озърнение. Не е взискателен към торенето.
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ТЕХНОЛОГИЯ CLEARFIELD

ТИП МАСЛО ЛИНОЛОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА МАСЛО

RGT СИКЛОС CL
СЛЪНЧОГЛЕД

ПРЕДИМСТВА

 • Устойчив на имазамокс
 • Толерантност към основните болести при слънчогледа
 • Високо съдържание на масло
 • Потенциал за добив на семе над 400 кг/дка

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения 160 - 190 см
 • Наклон на питата 40° - 45°
 • Среден брой листа на р-е 21 - 24

Агрономически критерии

 • Равен старт при поникване
 • Средно ранен цъфтеж 62 - 67 дни
 • Мощна листна маса
 • Вегетационен период 110 - 115 дни
 • Съдържание на масло над 45 %

Здравен статус

 • Толерантност на фома, фомопсис и алтернария
 • Устойчив на мана Pl 6
 • Устойчив на синя китка раси А - Е

Гъстота на сеитба

 • 6200 - 6400 р/дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT СИКЛОС CL е хибрид със стабилен добив. Съдържанието 
на масло е традиционно високо. 
Отличителен белег е високата толерантност към болести. 
Адаптиран е към равнинни терени.
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ТЕХНОЛОГИЯ CLEARFIELD

ТИП МАСЛО ОЛЕИНОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЗА ВИСОКООЛЕИНОВО 
МАСЛО

RGT МУГЛИ CL HO
СЛЪНЧОГЛЕД

ПРЕДИМСТВА

 • Устойчив на имазамокс
 • Високо съдържание на олеинова киселина
 • Без изолация при отглеждане
 • Потенциал за добив на семе над 400 кг/дка

ПРОФИЛ

Морфология

 • Средно високи растения 170 - 190 см
 • Наклон на питата 35° - 50°
 • Среден брой листа на р-е 23 - 24

Агрономически критерии

 • Съдържание на олеинова киселина над 85 %  
 • Средно ранен цъфтеж 64 - 68 дни
 • Вегетационен период 108 - 112 дни
 • Съдържание на масло над 47 %

Здравен статус

 • Толерантен към фомопсис, фома, септория
 • Устойчив на мана Pl 6
 • Устойчив на синя китка раси А - Е

Гъстота на сеитба

 • 6200 - 6400 р/дка

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT МУГЛИ CL е хибрид със сигурно и високо съдържание на 
олеинова киселина, независимо от климата. Хибрида пре-
доставя отлично съчетание на добив и масло. Не се нуждае 
от изолация за постигане на високо съдържание на олеинова 
киселина.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНВЕНЦИОНАЛНА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА МАСЛО

RGT МАНЗАНА
РАПИЦА

ПРЕДИМСТВА

 • Висок и стабилен добив
 • Високо съдържание на масло
 • Отлична устойчивост на болести

ПРОФИЛ

Морфология

 • Вегетационен период: 250 - 260 дни
 • Височина: 180 -190 см.

Агрономически критерии

 • Няма склонност към прорастване през есента
 • Отлична устойчивост на измръзване
 •	 Шушулките	са	здрави	и	нямат	склонност	към	разпукване

Здравен статус

 • Отлична устойчивост на фомоза
 • Отлична устойчивост на бели листни петна
 • Много добра устойчивост на стъблото

Гъстота на сеитба

 • 45 - 50 р/кв.м.

Опаковка

1,5 милиона семена / торба
Семената са третирани с фунгицид

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT МАНЗЗАНА има редовен и много висок добивен потен-
циал. Има мощно и бързо вкореняване, което допринася за 
отличната адаптивност на хибрида.
RGT МАНЗЗАНА се препоръча за всички региони на България 
независимо от типа почва.
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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.



21

% 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
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% 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

Азот (NH4) амонячна форма 13

Цинк (Zn) 5

Манган (Mn) 5

АМКО КОРН
Балансирана формула за царевица и житни култури

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Амко корн е кристален листен тор, приложим при култури чуствителни на недостиг на цинк. Той е особено подходящ за 
всички зърнено-житни култури като царевица и пшеница.

Амко корн е специално разработен тор за зърнено-житните култури. Той представлява готов комплекс от така важни-
те за тях азот (N), цинк (Zn) и манган (Mn). Съотношението между елементите е съобразено със специфичните нужди на 
тази група от растения. Тези елементи способстват оптималното развитие на вегетатативната маса на растения-
та, с което благоприятстват увеличаването на добива и преодоляването на стресови условия. Приложението на Амко 
корн помага за увеличаване на теглото на зърното, също така и за образуване на повече листна маса и по-здраво стъбло 
особено при царевицата. Амко корн може да бъде прилаган през периода на активен вегетативен растеж.
Съдържащия се цинк (Zn) има важна роля във фотосинтезата, развитието на хлоропластите, компонент на ензимите, 
участва в производството на растежните регулатори. Основната роля на цинка е за доброто ранно развитие на рас-
тенията, увеличава добива и ускорява зреенето.
Съдържащия се манган (Mn) участва във фотосинтезата, дишането и усвояването на азота. Нуждата от манган се уве-
личава през периода на цъфтеж, плодообразуване и коренообразуването. Дефицита на манган води до по-голяма чувст-
вителност на болести и неприятели, както и до по-бавно възстановяване на растенията след засушаване и топлинен 
стрес. Мангана е важен за опрашването и за образуването на семена, растежа на корените и устойчивостта на 
коренови болести и неприятели.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Царевица, житни 100 г/дка 1 приложение през целия период на вегетация

СПЕЦИФИКАЦИЯ рН  3,0-4,0 СЪСТОЯНИЕ: кристали  ПРИЛОЖЕНИЕ: листно

20 kg

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.
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% w/w

Бор (B) 11

Магнезий (MgO) 3

Манган (Mn) 3

АМКО БОР
Специално създаден за маслодайни и бобови култури

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Амко бор е кристален листен тор, приложим при култури чуствителни на недостиг на бор каквито са маслодайните 
култури като слънчоглед и рапица, бобовите култури и соята.

Амко бор е специална формула за слънчоглед, рапица, соя и бобови, предназначена да доставя на културите магнезий 
(Mg), бор (B) и манган (Mn) в съотношение адаптирано за нуждите на конкретните групи растения. Приложението на 
Амко бор подпомага развитието на корена, увеличава добива и масленото съдържание. За постигане на оптимален 
ефект е препоръчително Амко бор да се прилага в началните етапи от развитието на растенията, за да се избегнат 
симптоми на недостиг на микроелементи. 
Съдържащия се бор (B) благоприятства синтеза на протеини, което от своя страна подпомага растежа на младите 
тъкани, както и допринася за здравината на клетката, формирането на полена и развитието на семената.
Съдържащия се магнезий (Mg) има важна роля за фотосинтезата, дишането, усвояването и придвижването на фосфора. 
Също така спомага и за здравината на стъблото, ранозрелостта и растежа на корена. Недостига на магнезий се про-
явява силно по време на цъфтежа и опрашването. Торенето с магнезий подобрява растежа, увеличава добива, качест-
вото и съдържанието на масло в семената.
Съдържащия се манган (Mn) е важен за опрашването и за образуването на семена, растежа на корените и устойчи-
востта на коренови болести и неприятели. Дефицита на манган води до по-голяма чувствителност на болести и непри-
ятели, засушаване и топлинен стрес. 

Култура Доза Брой и време на приложенията

Слънчоглед, рапица 125-150 г/дка 1 приложение

СПЕЦИФИКАЦИЯ рН  2,0 - 3,0 СЪСТОЯНИЕ: кристали  ПРИЛОЖЕНИЕ: листно

20 kg

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.
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% w/w

Азот (N) амонячна форма 13

Магнезий (MgO) 5

Манган (Mn) 2

Мед (Cu) 2

АМКО ЖИТНИ
Оптимизиран за житни култури

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВНИМАНИЕ

ЕФЕКТИВНОСТ

СЪСТАВ

ДОЗИ, МЕТОД И ВРЕМЕ 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Амко житни е кристален листен тор за житни култури.

Амко житни има специална формула съобразена с нуждите на зърнено-житните култури. Съдържащите се азот (N), маг-
незий (Mg), мед (Cu) и манган (Mn) спомагат за устойчивостта на растенията, подобряват цъфтежа и развитието на 
полена а от там и за увеличаване на добива.
Съдържащия се магнезий (Mg) позволява на растенията по-пълно използване на азота и играе съществена роля за фо-
тосинтезата и за транспортирането на въглехидратите до зърното, както и за усвояването и придвижването на 
фосфора.
Съдържащата се мед (Cu) и мангана (Mn) правят растенията по-устойчиви на заболявания  подобряват растежа.
Приложението на Амко житни по време на братене увеличава добива на пшеницата и ечемика.

Култура Доза Брой и време на приложенията

Пшеница, ечемик 200 г/дка 1 приложение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

20 kg

рН  3,0 - 4,0 СЪСТОЯНИЕ: кристали  ПРИЛОЖЕНИЕ: листно

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.
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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



ТОРОВЕ - СХЕМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

КУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ СЛЪНЧОГЛЕД РАПИЦА ЦАРЕВИЦА ЗЕЛЕНЧУЦИ ОВОЩНИ И ЛОЗЯ

Продукт
Съдъжание  
% w/w

Брой  
приложения

Доза / дка
Брой  
приложения

Доза / дка
Брой  
приложения

Доза / дка
Брой  
приложения

Доза / дка
Брой  
приложения

Доза / дка
Брой  
приложения

Доза / дка

БИОЛОГИЧНИ АКТИВАТОРИ

АМИНОТОН N-org 7,6 OM 48 1-3 листно 0,05 - 0,2 л 1-3 листно 0,05 - 0,2 л 1-3 листно 0,05 - 0,2 л, 1-3 листно 0,05 - 0,2 л 2-4 почвено 2,5 - 5,0 л 2-4 почвено 1,5 - 4,0 л

МИКСАМИН N-org 5,2 OM 40 1-2 листно 0,1 - 0,4 л 1-2 листно 0,1 - 0,4 л 1-2 листно 0,1 - 0,4 л 1-2 листно 0,1 - 0,4 л 2-4 листно 0,1 - 0,4 л 2-4 листно 0,1 - 0,4 л

АЛГАВЕЛ ОМ 15 МЕ 1 листно 0,2 - 0,3 л 1 листно 0,2 - 0,3 л 2 листно 0,2 - 0,3 л 1 листно 0,2 - 0,3 л 1-3 листно 0,2 - 0,3 л 1-3 листно 0,2 - 0,3 л

КАЛЕКС
P2O5 30 +  
K2O 20

1-3 листно 0,15 - 0,30 л 1-3 листно 0,15 - 0,30 л

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

БОРАМИД B 11 1 листно 0,15 - 0,20 л 1 листно 0,15 - 0,20 л 1-3 листно 0,15 - 0,20 л 1-3 листно 0,15 - 0,20 л

ПРОМЕТ ЦИНК Zn 8 1 листно 0,2 л 2-4 почвено 0,5 - 1 л 2-4 почвено 0,5 - 1 л

КАЛЦИБОР
Ca 10 + B 2 + 
Zn 0,2

2-5 почвено 0,75 л 2-5 почвено 0,75 л

АПИКАЛ
N 8 + CaО 10,7 
+ MgО 4,1

2-4 почвено 4 - 6 л 2-4 почвено 4 - 6 л

КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ

НУТРИГОЛД NPK 19:19:19+МЕ 1-2 листно
0,15 -  
0,25 кг

1 листно
0,15 -  
0,25 кг

1-2 листно
0,15 -  
0,25 кг

1 листно
0,15 -  
0,25 кг

1-3 почвено 1 - 3 кг 1-3 почвено 1 - 3 кг

АГРОФОЛ 390 NPK 10:10:10+МЕ 1 листно 0,2 - 0,3 л 1 листно 0,2 - 0,3 л 1 листно 0,2 - 0,3 л 1 листно 0,2 - 0,3 л 2-3 почвено 0,3 кг 2-3 почвено 0,3 кг

АГРОФОЛ 650 N 15 + SO3 60 1 листно 0,4 - 0,6 л 1 листно 0,4 - 0,6 л 1 листно 0,4 - 0,6 л 1 листно 0,4 - 0,6 л 2-3 листно 0,4 - 0,6 л 2-3 листно 0,4 - 0,6 л

АЗОФЕР СЛОУ 
РИЛИЙЗ

N 11,9 + K2О 10 
+ SO3 21,5

1-3 листно 0,3 - 0,5 л 1-3 листно 0,3 - 0,5 л 1-3 листно 0,3 - 0,5 л 1-3 листно 0,3 - 0,5 л 1-3 почвено 4 - 6 л 1-3 почвено 4 - 6 л

АМКО КОРН
N 13 + Zn 5 + 
Mn 5

1 листно 0,1 кг 1 листно 0,1 кг

АМКО БОР
B 11 + Mg 3 + 
Mn 3

1 листно
0,125 -  
0,150 кг

1 листно
0,125 -  
0,150 кг

АМКО ЖИТНИ
N 13 + Mg 5 + 
Mn 2 + Cu 2

1 листно 0,2 кг

МУЛТИ N NPK 30:0:0 1 листно 0,2 л 1 листно 0,2 л 1 листно 0,2 л 1 листно 0,2 л, 1 листно 0,2 - 0,4 л 1 листно 0,2 - 0,4 л

ДРУГИ

РН МАСТЪР
N 3,1 + P 23,7 
(pH 1 - 2)

1  
в разтвор

0,012 -  
0,016 л

1  
в разтвор

0,012 -  
0,016 л

1  
в разтвор

0,012 -  
0,016 л

1  
в разтвор

0,012 -  
0,016 л

1  
в разтвор

0,012 -  
0,016 л

1  
в разтвор

0,012 -  
0,016 л
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