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Президент, Ернесто Судати

Поставени са основите:
ЗАВОД ЗА СУПЕРФОСФАТИ

славните години на фабриката:

Производство на TSP и SSP,

Сярна киселина, промишлени производни

CICh започва отново 
производство

N-Guard:
Пълна защита 

на азота

"Зеленият гранулатор"
се въвежда в експлоатация

CICh
NAVODARI

ot 1949

„Ние, Combinatul de Ingrasaminte Chimice,сме в непрекъснато развитие на 
човешкия фактор, за да можем да управляваме и особено да решаваме 
проблемите на нашите клиенти.

Ние сме с нашите клиенти, предлагайки им най-добрите решения за техните 
продукти и не само от гледна точка на опазване на околната среда, но и от 
икономическа гледна точка.

Заедно, вие земеделските производители и ние от бранша, за тези 20 години 
постигнахме забележителни резултати, резултати, които се споменават на 
първите места в европейските класации.
Така, уважаеми партньори, гарантираме, че нашето мото ще остане същото:
НИЕ СМЕ С ВАС, СЛУШАМЕ ВИ, ЗАЕДНО ЩЕ НАМЕРИМ РЕШЕНИЯ! "
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Гамата Nutri-Top:
Защита на фосфора

Развитие на асортимента на
професионални биостимулатори
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Nutri-Top
„Протектор на фосфора“ 

СуперГероят на 
вашите култури!

за добър растеж
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Какво е технология  
NUTRI-TOP ?

Годините на изследвания, развитие и иновации на CiCh доведоха до възможността за внедряване

 в една гранула технологиите за оптимизиране на използването на хранителните елементи.

Една единствена гранула NUTRI-TOP съдържа:

P

K
Fe B

Mn Zn

инхибитор на 
нитрифициране 

ХУМИНОВИ И 
ФУЛВИНОВИ 
КИСЕЛИНИ

Аминокиселини

Витамини

Органичен 
въглерод

Полимер от 

най-съвременнопоколение, 

който оптимизира 

наличността и усвояването 

на фосфор  през целия 

период навегетация;

Инхибитор на 

нитрификацияна азота за 

стабилизиране и пълна 

усвояване на амонячния

 азот в началните етапи 

на вегетация, от 4 до 6 

седмици;

Хуминови екстракти

Аминокиселини,

Витамини, 

Органичен въглерод

N, P и K
+

Вторични 
макроелементи

и
микроелементи.

ПОЛИМЕР ЗА
 ФОСФОРНА 

ЗАЩИТА

N
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В киселинните почви, фосфорът (P) образува неразтворими комплекси с

железните (Fe) и алуминиевите (Al) хидроксиди (Fe и Al фосфати), а в 

алкалните почви, богати на варовик, той реагира с калция (Ca), като се 

трансформира (ретроградно) в дикалциев фосфат или трикалциев фосфат, 

ставайки по този начин недостъпен за културите.

ТЕХНОЛОГИЯТА NUTRI-TOP се основава на полимер от най-ново поколение, 

със специфична молекулна структура, определяща  висок катионен обменен 

капацитет. Полимерът се свързва преференциално с метални катиони, 

като алуминий, желязо и калций по киселинните и алкалните терени, 

включително и по терените с неутрална реакция.. 

Резултатите от реализираните изследвания показват, че от конвенционалните торове NP/NPK, прилагани ежегодни, само 

в малко съотношение от 5 - 25% от съдържанието им на фосфор е налично, за да бъде поето от растенията през 

вегетационния период, както по терените с киселинна реакция и по алкални терени, със стойности често под необходимото, 

включително и по терените с неутрална реакция

Този полимер защитава фосфора, присъстващ в гранулите тор CICh от 

известните феномени ретроградация/блокиране. Следователно, фосфорът

 (P) ще бъде наличен за културите и в критичните и максимални периоди 

на консумация, с успеваемост, която има тенденцията да дублира добива 

и динамиката в почвата на единици, прилагани през целия период на вегетация.

УВЕЛИЧАВА ПОГЛЪЩАНЕТО НА АЗОТА В 

ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СТАДИИ НА ВЕГЕТАЦИЯТА

ОСИГУРЯВА НАЛИЧНОСТ НА ФОСФОРА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ВЕГЕТАЦИОНЕН ПЕРИОД

Ефикасност (%) на конвенционалното
торене в зависимост

от реакцията на почвата
(pH стойности)

КОМПОНЕНТИ ВЛИЗА В ПОЧВАТА ЗАГУБИ В ПОЧВАТА

АТМОСФЕРЕН АЗОТ (N)
2

ИНДУСТРИАЛНО ФИКСИРАНЕ
(ТЪРГОВСКИ ТОРОВЕ)

ЖИВИОТИНСКА ТОР
И БИОТВЪРДИ

ЖИВИОТИНСКА ТОР
И БИОТВЪРДИ

АМОНИЙ (NH )
4

+
НИТРИФИЦИРАНЕ

ОТМИВАНЕ

денитрификацияНИТРАТ (NO )3

-

ПОГЛЪЩАНЕ НА 
РАСТЕНИЯТА

ГАЗООБРАЗЕН АЗОТ 
 (N2  , N2O )

2 2

УРЕЯ

ЛЕТЛИВОСТ

ЦИКЪЛ НА АЗОТА

НИТРАТ (NO )3

-

pH N P K

4.5

5.0

5.5

6.0

7.0 70

63

52

38

21 8

10

15

15

30

21

30

60

60

45

ТЕХНОЛОГИЯТА NUTRI-TOP

е основана на инхибитор на нитрифициране 

за стабилизиране и усвояване на амонячния 

азот в първоначалните стадии на вегетация, 

за период от 4 до 6 седмици (в зависимост от 

нанесеното количество минерален азот и от 

температурата на почвата), без загуби и 

отрицателно въздействие върху околната среда.

ТЕХНОЛОГИЯТА
NUTRI-TOP
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е източник на хранителни вещества, аминокиселини, витамини и органичен въглерод за 

растенията и източник на енергия за почвените организми (водорасли, бактерии, микориза и др.), които поддържат 

важни функции, като подобряване на естественото плодородие и физико-механичните свойства на почвата (структура,

 цвят, консистенция, дренаж и аерация и др.), балансирания растеж и развитие на растенията и индуцирането на 

тяхната устойчивост срещу различни патогени. Не на последно място, подобрената микробна активност на почвата 

води до по-бързо и по-добро разграждане/минерализация на растителните остатъци.

 се основава и на основното въздействие на хуминовите екстракти при увеличаване 

капацитета на задържане на водата, в структурирането на почвата и върху физико-химичните характеристики, 

като обменен и буферен капацитет на почвата. Когато хумуновите екстракти, аминокиселините и витамините са 

вградени в торовете, имат положителен ефект върху бионаличността на хранителните елементи, балансирания растеж 

и развитие на растенията и включително върху максимизирането на селскостопанските продукции.

увеличават капацитета за съхранение на хранителни вещества и вода (способността на 

хуминовите киселини да задържат вода в зоната на корените е приблизително седем пъти по-висока от тази на 

глинените частици) и правят достъпни "блокираните" хранителни вещества от почвата – допълнително се осигурява 

и неразтворимостта на токсични съединения на алуминий (Al), които вече няма да се абсорбират в растителните 

структури, а съединенията с метали като Fe, Cu, Zn, Mg, Mn стават по-достъпни за растенията и се използват като 

микроелементи.

 

подобряват пропускливостта на мембраните и оптимизират използването на хранителни 

вещества, като ги "хелират" в органични форми, които са много по-лесни за усвояване от кореновата система - чрез 

синергичния ефект хуминовите и фулвиновите киселини стимулират и поддържат покълването, жизнеспособността 

на семената и равномерно поникване на културите.

Гамата CICh NUTRI-TOP подпомага бързото развитие на кореновата маса и устойчивия растеж на корените, особено 

на дължина, като оптимизира консумацията на хранителни вещества от торовете, прилагани през целия вегетационен 

период - по този начин се намаляват загубите на хранителни вещества в дълбочина чрез излужване. Сравнявайки 

въздействието на хуминовите вещества върху растежа на кореновата система, в специализираната литература се 

заключава, че кореновите системи, които са се възползвали от прилагането на хуминови вещества или са намерили 

почва, богата на тях, са били с 20-50% по-развити

ТЕХНОЛОГИЯТА NUTRI-TOP 

ТЕХНОЛОГИЯТА NUTRI-TOP 

Хуминовите киселини 

Фулвиновите киселини 

ХУМИНОВИ ЕКСТРАКТИ: ХУМИНОВИ И ФУЛВИНОВИ КИСЕЛИНИ, АМИНОКИСЕЛИНИ, 

ВИТАМИНИ И ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД



ХИМИЧЕН СЪСТАВ

 40% P2O5 10%  SO3

22% CaO

NUTRI-TOP CEREALFOSNUTRI-TOP CEREALFOS

NUTRI-TOP 80NUTRI-TOP 80

NUTRI-TOP 80 е твърд, гранулиран тор, съдържащ фосфор, сяра и калций, иновативен поради наличието на полимер 
за защита на фосфора и хуминови екстракти.
  
С NUTRI-TOP 80 дефицитът на фосфор в земеделската земя може да бъде благоприятно коригиран, като се 
препоръчва за всички видове почви. 

Употреба: чрез инкорпориране в почвата, при подготовка на семенното легло.    

Nutri-Top Cerealfos е твърд, гранулиран тор с високо съдържание на фосфор, калций, сяра и микроелементи, 
иновативен поради наличието на фосфорен защитен полимер и хуминови екстракти.

Nutri-Top Cerealfos може успешно да коригира дефицита на фосфор в земеделската земя, като се препоръчва за 
всички видове почви.

Употреба: чрез инкорпориране в почвата, при подготовка на семенното легло

0,5% MgO 
0,3% Fe
0,03% Zn

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

ВТОРОСТЕПЕННИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИОСНОВНИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

 20% P2O5 32% SO3

28% CaO

ТЕХНОЛОГИЯ

Полимер за защита 
на фосфора
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Хуминови екстракти 
(аминокиселини, хуминови и фулвинови

 киселини, органичен въглерод)

P

P

ВТОРОСТЕПЕННИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИОСНОВНИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

ТЕХНОЛОГИЯ

Полимер за защита 
на фосфора

Хуминови екстракти 
(аминокиселини, хуминови и фулвинови

 киселини, органичен въглерод)



NUTRI-TOP STARTERNUTRI-TOP STARTER

NUTRI-TOP PERFORMANCENUTRI-TOP PERFORMANCE

5% N 
30% P2O5

15% SO3 
6% CaO 
0,65% MgO

1,65% Fe 
0,05% B
0,04% Mn 
0,01% Zn

Nutri-Top PERFORMANCE е твърд, гранулиран тор на базата на азот, фосфор, макро и микроелементи, иновативен поради 
наличието на фосфорен защитен полимер и хуминови екстракти. В допълнение, наличието на инхибитор на 
нитрификация позволява използването на азота за период от 4 до 6 седмици.

Nutri-Top PERFORMANCE е тор, който се препоръчва за всички видове почви.  

Употреба: чрез инкорпориране в почвата, при подготовка на семенното легло или локализирано със сеитба

www.cich.ro 9

Nutri-Top STARTER е твърд, гранулиран тор на базата на азот, фосфор, макро и микроелементи, иновативен поради наличието 
полимер за защита на фосфора и хуминови екстракти. В допълнение, наличието на инхибитор на нитрификация позволява 
използването на азота за период от 4 до 6 седмици.

Nutri-Top STARTER е тор, който се препоръчва за всички видове почви.

Употреба: чрез инкорпориране в почвата при оран или при подготовка на семенното легло

Инхибитор на 

нитрификация

5% N

25% P2O5

 

10%  
30% CaO
1,5% MgO

SO3

0,02% B 
0,01% Cu
1% Fe
0,02 Mn
0,01% Zn

N P

N P

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

ВТОРОСТЕПЕННИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИОСНОВНИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

ТЕХНОЛОГИЯ

Полимер за защита 
на фосфора

Хуминови екстракти 
(аминокиселини, хуминови и фулвинови

 киселини, органичен въглерод)

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

ВТОРОСТЕПЕННИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИОСНОВНИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

ТЕХНОЛОГИЯ

Инхибитор на 

нитрификация

Полимер за защита 
на фосфора

Хуминови екстракти 
(аминокиселини, хуминови и 

фулвинови
 киселини, органичен въглерод)



NUTRI-TOP SPECIALNUTRI-TOP SPECIAL

NUTRI-TOP COMPLEXNUTRI-TOP COMPLEX

Nutri-Top COMPLEX е твърд, гранулиран тор на базата на азот, фосфор, калий, макро и микроелементи, иновативен поради 
наличието на фосфорен защитен полимер и хуминови екстракти. В допълнение, наличието на инхибитор на нитрификация 
позволява използването на азота за период от 4 до 6 седмици.

Nutri-Top COMPLEX е тор, който се препоръчва за всички видове почви.

Употреба: чрез инкорпориране в почвата, при подготовка на семенното легло или при сеитба

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

 4% N,
12% P2O5, 
24% K2O

12% So3,
7,6% CaO, 
0,34% MgO

0,5% Fe, 
0,01% B, 
0,01% Mn, 
0,01% Zn

Nutri-Top SPECIAL е твърд, гранулиран тор на базата на азот, фосфор, калий, макро и микроелементи, иновативен поради 
наличието на фосфорен защитен полимер и хуминови екстракти. В допълнение, наличието на инхибитор на нитрификация 
позволява използването на азота за период от 4 до 6 седмици.

Nutri-Top SPECIAL е тор, който се препоръчва за всички видове почви.

Употреба: чрез инкорпориране в почвата, при подготовка на семенното легло или при сеитба.

www.cich.ro10

N P

N P

ВТОРОСТЕПЕННИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИОСНОВНИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

 4% N,
 20% P2O5, 
10% K2O

12% SO3, 
12% CaO, 
1% MgO

0,1% Fe, 
0,07% B, 
0,07% Mn, 
0,05% Zn, 
0,02% Cu

Инхибитор на 

нитрификация

ТЕХНОЛОГИЯ

Полимер за защита 
на фосфора

Хуминови екстракти 
(аминокиселини, хуминови и фулвинови

 киселини, органичен въглерод)

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

ТЕХНОЛОГИЯ

ВТОРОСТЕПЕННИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИОСНОВНИ 
МАКРОЕЛЕМЕНТИ

Инхибитор на 

нитрификация

Полимер за защита 
на фосфора

Хуминови екстракти 
(аминокиселини, хуминови и фулвинови

 киселини, органичен въглерод)
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Бъди героят на бъдещите поколения с 

NUTRI-TOP

за добър растеж
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CICH Румъния повече от 10 години 
е единственият производител за

цяла Европа на торове
с пълна азотна защита

от гамата N-Guard.

за добър растеж

от
Повече
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РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИНХИБИТОРИ

ДАТА НА ПОЯВА

ФОРМУЛИРОВКА

ТИП СЪЕДИНЕНИЕ

ФОРМУЛА

ИЗИСКВА ВГРАЖДАНЕ 
В ПОЧВАТА

Защита при изпаряване

Защита при нитрификация

Защита между 0-20 дни

Защита между 0-40 дни

Защита между 0-110 дни

Репелентен ефект 
срещу нематоди

Репелентен ефект при насекоми 
(ларви на трипс, мушици, 
молци и др.)

БИОЦИДЕН ХАРАКТЕР

Развива активните бактерии 
в почвата

Развива активни гъбички от 
почвата

Използвайте едновременно 
със сеитбата, без проблеми с 
покълването

ПРАХ/ТЕЧНОСТ /
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 

(БЯЛ)

ОРГАНО-
ФОСФОРЕН

ПРАХ (БЯЛ ТВЪРД
ТВЪРД 

(БЕЗЦВЕТЕН)

ФОСФАТНА 
СОЛ

ЦИАНАМИД/
ЦИАНОГУА-

НИДИН

ТВЪРД 
КРИСТАЛИН 
(БЕЗЦВЕТЕН)

ХЛОРОПИРИДИН
ОРГАНО-

ФОСФОРЕН

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ИНХИБИТОРИ

CARACTERISTICILE DIFERITELOR TIPURI DE INHIBITORI

* информацията е взета от специализирана литература

РАСТИТЕЛНИ 
ЕКСТРАКТИ

ТЕЧНОСТ

за добър растеж

ТЕХНОЛОГИЯ
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Технология N-GUARD
®

Азот на 3-та степен!
При конвенционалните продукти на основата на азот, в зависимост от температурите на почвата, азотът (N) е 
достъпен за растенията за период от 4 - 6 седмици!

Само технологията N-GUARD предлага защита срещу изпаряване, денитрификация и отмиване 
за период от 90 до 110 дни

N-GUARD: едно единствено нанасяне

1 Нанасяне 2 Нанасяния 3 Нанасяния 

Ползи от N-Guard

Период на консумация
максимум

Температура 
на почвата

3

Хидролиза на 
уреята в 

амоний NH44

+
4

+

Нитрификация 
на амоний NH4 

в нитрат NO3-

 2 Градуси C

 10 Градуси C

 20 Градуси C

 4 Дни

 2 Дни

Един ден

 5  CГрадуси

 10  CГрадуси

 20  CГрадуси

 6 Седмици

 2 Седмици

 o Седмици

Конвенционален азот

N-GUARD азотът се усвоява от културите непрекъснато през вегетационния период, в зависимост от кривите на 
усвояване на хранителните вещества, с минимални загуби и без отрицателно въздействие върху околната среда

Температура 
на почвата

Азот на 3-та степен!
Едно нанасяне на 
N-Guard замества 
2-3 нанасяния на 
конвенционални 

продукти.

Естествен 
инхибитор на 

нитрификация, 
щадящ околната 

среда и почвените 
микроорганизми.

Репелентен ефект 
върху нематоди и 
някои насекоми.

Защита на 
азота за 

90-110 дни

Намалява 
загубите на азот, 

дължими на 
отмиване 

и денитрификация.

Азот, 
достъпен за 
растението 
в критични 
периоди и 

периоди на 
консумация.

Увеличаване 
на рентабилността 

чрез едно 
нанасяне!
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Технология N-GUARD®

UREE NG 46% N

UTIL SAN NG  21% N + 58% SO3

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

Амониев азот
(NH4)

Нитратен азот
(NO3)

Уреен 
(амиден) азот

- - 46%

от който

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид Цвят Технология Гранулометрия 
2-4 мм

ph

граниули зелен NG 8,5 - 9,095%

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

Амониев азот
(NH4)

Нитратен азот
(NO3)

Уреен 
(амиден) азот

-

от който

NG 95%

Сяра (SO3), 
разтворима 

във вода

29,0%23%10,0%

жълт 6,8 - 7,0

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

Амониев азот
(NH4)

Нитратен азот
(NO3)

Уреен (
амиден) азот

-

от който

ph

гранули NG 95%

Сяра (SO3), 
разтворима 

във вода

58,0%

розов 4,0- 5,0

21% -

AMOSULF NG  33% N + 29% SO3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид Цвят Технология Гранулометрия 
2-4 мм

ph

граниули

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Външен вид Цвят Технология Гранулометрия 

2-4 мм
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ОТ ПОЧВАТА 

УСКОРЕН РАСТЕЖ НА 

КОРЕНОВАТА СИСТЕМА

ПОВИШАВАНЕ НА СТРЕСОВАТА 

УСТОЙЧИВОСТ НА РАСТЕНИЯТА

ПОДПОМАГА ПОДГОТОВКАТА 

НА КУЛТУРИТЕ ЗА ЗИМУВАНЕ

Ползи

TERRAM
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ПОДПОМАГА ОБРАЗУВАНЕТО НА 

АБСОРБИРАЩИТЕ ЧАСТИ НА КОРЕНА

за добър растеж
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ЗА ИДЕАЛЕН СТАРТ

NUMBER ONENUMBER ONE
Number One е професионален биостимулатор на кореновата система, с високо
 съдържание на въглерод (C) и органични вещества, аминокиселини и полизахариди.

TERRAM
®

Състав

Общ азот (N) 

Разтворим органичен 
азот (N) 

Органичен въглерод (C) 
от биологичен произход 

Калиев оксид (K20)

Органично вещество с
Номинално молекулно

Алгинови киселини

Манитол

Бетаин

%,w/v  

1.2

1.2

11.8

7-8

35,4

<7

1,2 - 2,4

3,54

тегло <50 kDa

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Базиран е на - патентована формула на CICh, а именно 
добавка на органична молекула, усвоима от растението, с ефект на биостимулация 
на корените, който включва:

комплекса Terram Molecular 

  Стимулиране на вкореняването (абсорбиращи части от корена и странични корени).

  Стимулиране на усвояването и мобилизирането на хранителните елементи.

  Растеж на устойчивостта на растенията към зимата и замръзване.

  Активира естествената защитна система на растенията срещу патогени.

ПОЛЗИ
       Number One е най-препоръчителният биостимулатор при листно и/или коренно 
нанасяне, през есента и ранна пролет (житните култури и рапица).Стимулира развитието 
на кореновата система на растенията и минимизира негативното въздействие, причинено 
от условия на екстремен стрес (суша, замръзване, наводнения, технологични аварии и др.). 
Поради високото съдържание на органични вещества с маса много малко молекулно тегло, 
Number One се усвоява много по-лесно от растенията, включително по време на критични 
периоди на стрес.

       Алгиновите киселини играят ролята на естествен адювант, като по този начин в 
момента на нанасяне се образува филм върху  повърхността на листата, увеличавайки 
усвояването на продуктите, с които се комбинира Number One, като фунгициди, 
инсектициди или други листни торове.

       Нанасянето на Number One при рапица и житни култури през есента подготвя посевите 
за навлизане в зимата, стимулира кореновата система и устойчивостта на растенията към 
болести и стресови фактори. Нанасянето през пролетта подпомага възобновяването на 
вегетацията и помага на растенията да преодолеят периодите на стрес.

Характеристики:
pH                                   (20°C):
Плътност (20°C):     прибл. 1,18 кг/л

6,6                    

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ ДОЗА

Житни култури

Рапица

Слънчоглед

Царевица

Соя, грах, боб

Овощни дървета

Лоза

Зеленчуци на полето, в о
ранжерии и парници

- От 2-4 листа, през целия период на братене

- От фенофаза 2-4 листа до удължаване на стъблото

- От фенофаза 2-4 листа до удължаване на стъблото

 - от 2-4 листа до удължаване на стъблото

- Започва с 2 истински листа

- При започване на вегетация
- при цъфтеж
- Когато венчелистчетата падат

- При започване на вегетация
- Издънка 5-7 см
- издънка 10 см

- След пресаждане 

1,5-3 л/ха (1-2 нанасяния)

2-4 л/ха 

200-400 мл/1000 кв.м

Картофи - До образуването на странични издънки

1,5-3 л/ха (1-2 нанасяния)

1,5-3 л/ха (1-2 нанасяния)

1,5-3 л/ха (1-2 нанасяния)

1,5-3 л/ха (1-2 нанасяния)

2-4 л/ха 

Цвекло - По време на развитието на листата

1,5-3 л/ха (1-2 нанасяния)

1,5-3 л/ха (1-2 нанасяния)

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ КУЛТУРИ

за добър растеж
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Сламено-житни култури

Рапица

Слънчоглед 

Царевица 

Цвекло

Картофи

Зеленчуци на полето, в 
оранжерии и парници

- преди и непосредствено след братене 
- Удължаване на сламката
- Появата на първото листо
- мех 

- От началото на вегетацията до 
началото на цъфтежа

- 4-6 листа

- От развитието на листата до 
началото на цъфтежа

- От 4 листа до пълен вегетален 
килим

- От образуването на странични 
издънки до цъфтежа

- При пресаждане
- Период на вегетативен растеж
- растеж на плодовете

- От появата на пъпките до растежа 
на плодовете

2-3 л/ха или заедно с NUMBER-ONE

2-3 л/ха или заедно с NUMBER-ONE

Овощни дървета и лозя

2-3 л/ха или заедно с NUMBER-ONE

2-3 л/ха или заедно с NUMBER-ONE

2-3 л/ха или заедно с NUMBER-ONE

2-3 л/ха или заедно с NUMBER-ONE

300мл/1000 кв.м

2-3 л/ха

ПРЕВОЗВАЧЪТ НА 
ВСИЧКИ МИНЕРАЛИ

TOP-CALTOP-CAL
TERRAM

®
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Състав                          

Общ азот (N)                   

Нитратен азот (N-N03)                 

Амонячен азот (N-NH4)         

Разтворим органичен азот (N).      

Калциев оксид (CaO)             

Бор, разтворим във вода (B)              

Мед (Cu), хелатирана с EDTA     

Желязо (Fe), хелатирано с EDTA        

Манган (Mn), хелатиран с EDTA

Разтворим молибден (Mo)       

Цинк (Zn), хелатиран с EDTA

Органичен въглерод (C) 

от растителен произход

%,w/v  

11,4

8,2

1,7

1,4

15,6 

0,014

0,014

0,028

0,014

0,0014

0,014

8,5

TOP-CAL има всички характеристики на биостимулатор и комплексен листен тор чрез
 балансираното съдържание на азот, разтворим калций плюс разтворими и EDTA 
хелатирани микроелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), незабавно достъпни за селскостопански
 и градински култури.

 НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ПОЛЗИ
        Калцият повишава усвояването на азот, калий и фосфор (включително тези от
 основното торене), стимулира фотосинтезата и увеличава размера и качеството на 
плодовете. Освен това прави използването на азота по-ефективно.

        Top-Cal е идеалната добавка за лечение и предотвратяване на калциев дефицит, 
имплицитно физиологични заболявания като апикално гниене, падане и аборт на 
плодове и цветя, маргинални изгаряния и др. при плодовете и зеленчуците влияе 
върху увеличаването на срока на годност и търговската стойност.

        Органичният въглерод в състава на Top-Cal подпомага дейността на полезните 
микроорганизми в почвата.

       Top-Cal е биостимулатор за вкореняване, който съдържа комплекса 
Molecular Terram, патентована формула на Cich, представена от добавяне 
на органична молекула, усвоима от растението, с ефект на биостимулиране 
на корените, което включва: стимулиране на развитието на абсорбиращи 
перикарпи и странични корени, подпомагане на фотосинтезата и подобрено 
усвояване на хранителни вещества, повишава устойчивостта на растенията 
към стрес и подобрява качеството на почвата.
        Top-Cal има висока концентрация на азот (N) и калций (Ca), които могат да се 
прилагат листно и в почвата, с роля в развитието на корените на растенията, 
повишавайки толерантността към атаката на болести и вредители, както и други 
стресови фактори, нарастването нивото и качеството на земеделската продукция

Характеристики:
pH ( ):                                   
Плътност (20°C):                        

20°C
     прибл. 1,42 кг/л

2,5 - 3,0                    

(Пример: 1-1,5 л Top-Cal + 1,5 л Number One)

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ КУЛТУРИ
КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ ДОЗА

за добър растеж
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КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ ДОЗА

Рапица

Захарно цвекло

Слънчоглед

Люцерна

Грах, боб, соя

- 4-8 листа
- началото на цъфтежа

- От 4-6 листа до появата на цветната пъпка

- От 4 листа до пълен растителен килим

- Развитие на листата

- 5-10 см
- предцъфтеж

- разпъпване
- след падане на венчелистчетата
- след прибиране на реколтата

1-3 л/ха

Овошки

1-3 л/ха

1-3 л/ха

1-3 л/ха

1-3 л/ха

1-3 л/ха

FACTORFACTOR
TERRAM

®

Състав: 

Бор (Bo), разтворим 
във вода

Молибден (Mo), разтворим
 във вода

%,w/v  

14,2

0,135

Factor е коректор на дефицит на бор и молибден и биостимулатор за 
вкореняване с молекулярен комплекс Terram. 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ПОЛЗИ

      Предотвратява и бързо се бори с дефицита на бор и молибден.

      Гарантира равномерен цъфтеж и жизнеспособност на полените за увеличени реколти.

      Влияе върху активността на синтеза и фиксирането на азот в почвата от 
бактериите Rhizobium в бобовите растения.

      Стимулира миграцията на захари в кореновите тъкани, стимулирайки микробната 
активност в почвата.
 

Молекулярният комплекс Terram е патентована формула на Cich, представена 

от добавка на органична молекула, усвоима от растението, с ефект на 

биостимулиране на корените, която включва:

       Бързо усвояване на продукта от растението.

       Подобряване на усвояването и транспорта на хранителни вещества

       Ускоряване на процеса на развитие на корените, особено при есенната 

рапица.

       Повишаване устойчивостта на растенията към стрес през първия период 

на вегетация.

Характеристики:
pH (20°C)                                 
Плътност (20°C):      прибл. 1,35 кг/л

7 - 8                    

Картофи - От образуването на странични издънки до цъфтежа 1-3 л/ха

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ ПРИ ОСНОВНИТЕ КУЛТУРИ

за добър растеж



СТИМУЛИРАНЕ НА ЦЪФТЕЖА 

И ПЛОДОДАВАНЕТО

ПОДОБРЕНО УСВОЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ 

ВЕЩЕСТВА И ВОДА ОТ ПОЧВАТА

СТИМУЛИРА ВЕГЕТАТИВНИЯ 

Р АСТЕЖ

ПОВИШАВАНЕ НА 

ТОЛЕРАНТНОСТТА НА КУЛТУРИТЕ 

КЪМ ВОДНИЯ СТРЕС

NUTRIFOLIUM
®
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MISTER XMISTER X
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КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА НАНАСЯНЕ DOZA

Сламено-житни култури

Рапица

Слънчоглед

Царевица

Соя, грах, боб

Картофи

- От началото на удължаването на стеблото до меха

- 6-8 листа до първото междувъзлие

- От развитието на листата до удължаването на стъблото

- От 4-6 листа

От образуването на странични издънки, до 
образуването на грудки

- При всяка интервенция

1-3 л/ха

Зеленчуци на полето, в 
оранжерии, парници

- От образуването на странични издънки до цъфтежа 1-3 л/ха

1-3 л/ха

1-3 л/ха

1-3 л/ха

1-3 л/ха

1-3 л/ха

Овощни дървета и лоза - При всяка интервенция 1-3 л/ха

СРЕДСТВОТО СРЕЩУ 
СТРЕСА

MISTER XMISTER X
NUTRIFOLIUM

®

Състав

Органичен азот (N)

Разтворим органичен азот (N)

Разтворим бор(В)

Разтворим манган (Mn)

Разтворим цинк (Zn)

Разтворим молибден (Mo)

Въглерод (C) от биологичен
произход

Общо аминокиселини

Свободни аминокиселини

Бетаин

%,w/v  

4,5

4,5

0,03

0,1

0,06

0,001

16

29

3,4

4,5

Mister X е професионален листен биостимулатор, с високо съдържание на а
минокиселини, азот (N) и органичен въглерод, микроелементи и молекулярен 
комплекс Nutrifolium. Максимални ефекти се постигат, когато се прилага в 
началото на вегетацията при есенниците и в първите фази на развитие при 
пролетниците.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
      Молекулярен комплекс Nutrifolium - патентована формула, разработена 
в лаборатории CICh, с ефект на биостимулация на вегетативния и листен 
растеж чрез подобряване усвояването на хранителните вещества, намаляване 
на риска от аборт на цветовете и повишаване толерантността на културите 
към воден стрес.
      Молекулярният комплекс Nutrifolium повишава ефективността на 
фитосанитарните продукти, когато се прилагат заедно

ПОЛЗИ

      Mister X осигурява бързо развитие на кореновата система и стимулира 
развитието на листната маса, като помага на растенията да реализират 
максималния си потенциал
на производството. Чрез доставяне на аминокиселини растенията спестяват 
енергията, която биха изразходвали за метаболизма на азота, като по този 
начин подобряват други процеси, като устойчивост на стрес, развитие на 
растенията и производствата

      Бетаинът, открит във формулата на Mister X, е аминокиселина с ролята 
на повишаване на толерантността на растенията към стреса от околната 
среда, като соленост, екстремни температури, UV радиация и тежки метали.

      Mister X стимулира и бързо регенерира културите, когато се прилага 
дори при екстремни случаи на стрес, като градушка, преовлажняване, 
фитотоксичност, суша или слана.

Характеристики:
pH (20°C)                                   
Плътност (20°C)                     прибл. 1,15 кг/л

8 - 8,5                    

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ ПРИ ОСНОВНИТЕ КУЛТУРИ

за добър растеж
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NUTRIFOLIUM
®

UPPERUPPER

NUTRIFOLIUM
®

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА НАНАСЯНЕ ДОЗА

Сламено-житни култури

Рапица

Захарно цвекло

Царевица 

Слънчоглед

- От началото на удължаването на стеблото

- От 4-8 листа до третото междувъзлие

- От 4-6 листа до 6-8 листа

- На етап 4-6 листа

2-5л/ха (1-2 нанасяния)

- От удължаване на стеблото до цъфтеж

UPPERUPPER

Състав

Общ азот (N)

Нитратен азот (N-N03)

Амонячен азот (N-NH4) 

Урея азот (амид N-NH,)

Сяра (S03), разтворима във вода

Бор (B), разтворим във вода

Меден (Cu) хелат EDTA

Fier (Fe) chelat EDTA

Манган (Mn) хелатиран EDTA

Молибден (Mo), разтворим във 
вода

Цинк (Zn) хелатиран EDTA

%,w/v  

20,8

2,6

13

5,2

59,2

0,013

0,013

0,026

0,013

0,0013

0,013

Upper е биостимулатор, специално създаден да осигури на растенията 
необходимия азот (N), сяра (S) и микроелементи по време на периоди на 
активна вегетация, във формула, която лесно се усвоява чрез листно нанасяне. 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

      

      Молекулярният комплекс Nutrifolium повишава ефективността на 

фитосанитарните продукти, когато се прилагат заедно.

      Сярата играе важна роля в метаболизма на растенията. Сярата е от с

ъществено значение за образуването на аминокиселини и протеини, някои 

витамини и ензими. Заедно с азота, сярата е от съществено значение за 

образуването на аминокиселини, необходими за синтеза на протеини. 

Upper успешно покрива тази нужда, чрез балансирано снабдяване с азот 

(N) и сяра (S).

Молекулярният комплекс Nutrifolium - патентована формула, 

разработена в лаборатории Cich, с ефект на биостимулация на вегетативния и 

листен растеж чрез подобряване усвояването на хранителните вещества, 

намаляване на риска от аборт на цветовете и повишаване толерантността на 

културите към воден стрес.

ПОЛЗИ

        Спомага за по-добро братене на зърнените култури.

        Попълва необходимостта от сяра на растения, като рапица, 
пшеница или захарно цвекло.

        Повишава качеството на зърнените култури, като осигурява 
висок процент на протеини и съдържание на масло в маслодайните семена.

        Осигурява балансирано вегетативно и продуктивно развитие.

Характеристики:
pH (20°C)                                   
Плътност (20°C)       
                       

прибл. 1,31 кг/л              
7 - 8                    

www.cich.ro22

Картофи - От развитието на листата до началото на цъфтежа

2-5л/ха (1-2 нанасяния)

2-5л/ха (1-2 нанасяния)

2-5л/ха (1-2 нанасяния)

2-5л/ха (1-2 нанасяния)

2-5л/ха (1-2 нанасяния)

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ ПРИ ОСНОВНИТЕ КУЛТУРИ

за добър растеж
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NUTRIFOLIUM
®

MEGA-NMEGA-N

MEGA-NMEGA-N

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА НАНАСЯНЕ ДОЗА

Житни култури

Рапица 

Слънчоглед

Царевица

Соя, грах, боб

- От началото на удължаването на стеблото

- От 4-8 листа до третото междувъзлие

- От развитието на листата до началото на 
цъфтежа

- Преди и след цъфтежа

3-5 л/ха

- От удължаване на стеблото до цъфтеж 3-5 л/ха

3-5 л/ха

3-5 л/ха

3-5 л/ха

Картофи

Захарно цвекло

- От образуването на грудки

- От 4-6 листа

3-5 л/ха

3-5 л/ха

МЕГА 
ПРОДУКЦИИ

NUTRIFOLIUM
®

Състав                        

Общ азот (N)

Амонячен азот (N-NH )4

Нитратен азот (N-NO )3

Урея азот (амид N-NH )2

Цинк (Zn), хелатиран с EDTA

%,w/v  

31

7,5

7,5

16,1

0,12

Mega-N е биостимулатор с високо съдържание на азот и молекулярен 
комплекс Nutrifolium, с роля за осигуряване на необходимия азот на 
растенията в критични периоди, във фазите на образуване на глутен 
и протеини.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

       

       Молекулярният комплекс Nutrifolium повишава ефективността на 

фитосанитарните продукти, когато се прилагат заедно

Молекулярният комплекс Nutrifolium - патентована формула, разработена 

в лаборатории Cich, с ефект на биостимулация на вегетативния и листен растеж 

чрез подобряване усвояването на хранителните вещества, намаляване на риска 

от аборт на цветовете и повишаване толерантността на културите към воден 

стрес.

       Mega-N съдържа всички форми на азот (уреинов 16,1%, азотен 7,5% и 
амонячен 7,5%). Mega-N позволява по-добро листно проникване, бързо се 
абсорбира в листата и младите тъкани с активен растеж
 
       Съдържанието на цинк стимулира хормоналната активност чрез 
производството на ауксин.

       Нанасянето на Mega-N стимулира възстановяването на посеви, засегнати 
от климатични условия или технологични грешки.

       Mega-N има ефект „stay green” и при сламено-житните култури удължава 
живота на стандартния лист, като по този начин осигурява висока и качествена 
продукция.

Характеристики:
pH (20°C)                                   
Плътност (20°C)       
                       

прибл. 1,24 кг/л              
7 - 7,5                    

www.cich.ro 23

MEGA
PRODUCȚII

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ ПРИ ОСНОВНИТЕ КУЛТУРИ

за добър растеж



ILSAMIN N90 

ПОВИШАВА ТОЛЕРАНТНОСТТА КЪМ СТРЕСА

БЪРЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА РАСТЕНИЯТА

ПОВИШАВА ЕФЕКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА

НА АГРОХИМИЧНИТЕ ОБРАБОТКИ

ПОДПОМАГА ТОЛЕРАНТНОСТТА НА РАСТЕНИЯТА 

КЪМ ЗАСОЛЕНОСТТА НА ПОЧВАТА

ПОВИШАВА АКТИВНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА 

РАСТЕНИЯТА КЪМ АТАКАТА НА ПАТОГЕНИТЕ

СТИМУЛИРА ЦЪФТЕЖА И ПОЗВОЛЯВА КАЧЕСТВЕНО 

И КОЛИЧЕСТВЕНО ПОДОБРЯВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА

www.cich.ro24



Greutate neta 20 kg

ILSAMIN
Biostimulator cu aminoacizi ( >50% ) și peptide

®

R O M Â N I A
pentru o bunã creºtere

1 lt = 1,22 kg

FOLIOPermite depășirea momentelor de stres și echilibrează activitatea nutritivă

Crește producțiile și calitatea lor în ansamblu

Îmbunătățește starea de bine a plantelor

Permite recuperarea țesuturilor vegetale deteriorate

Beneficii:

25www.cich.ro

БИОСТИМУЛАТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ 
НА СТРЕС, НА ВЕГЕТАТИВНИТЕ 
СТАДИИ, НА ЦЪФТЕЖА  И НА 
КАЧЕСТВОТО НА РЕКОЛТИТЕ

Характеристики:
pH (20°C)                                             5,6 ± 0,5

                  

Течен продукт с висока стабилност 
и ниска соленост

Препоръчителна доза:
1-2 л/ха 

Плътност (20°C) прибл. 1,22 кг/л   

Разтворим органичен азот (N)
Органичен въглерод (C)
Свободни аминокиселини, 
главно levogiri

8,9%
25,0%
> 10%

ILSAMIN N90ILSAMIN N90
Ilsamin N90 е висококачествен биостимулатор и тор, с високо съдържание 
на органичен азот и свободни аминокиселини, получен от Gelamin чрез 
ензимна хидролиза на колаген.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

      Стимулира възобновяването на биохимичните дейности на 

растенията подложени на стрес, позволявайки балансирано 

развитие на растенията, намалявайки времето им за възстановяване 

в случай на увредени растителни тъкани (температурни промени, 

градушка, воден или хранителен дисбаланс и др.);

      Подобрява процеса на фотосинтеза и стимулира цъфтежа;

      Подпомага биосинтезата на въглехидрати, осигурявайки 

превъзходно и по-качествено производство при зърнени, индустриални, 

градински и овощни култури

ПОЛЗИ

      Подобрява ефективността на фитосанитарните обработки;

      Повишава нивото на усвояване на азота от внесените торове;

      

      Повишаване на протеиновото съдържание на културите

Стимулира цъфтежа и броя на цветовете и прехвърлянето на 
захари в плодовете;

КУЛТУРА ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА НАНАСЯНЕ ДОЗА

Житни култури

Рапица 

Царевица

Слънчоглед

Соя, грах, боб

- От братене до след цъфтеж

- От 2 листа до цъфтежа

- От 2-4 листа

- Започва с 2 истински листа

1-2 л/ха

- От образуването на странични издънки 
до цъфтежа

1-2 л/ха

1-2 л/ха

1-2 л/ха

1-2 л/ха

Лоза 

Зеленчуци на полето, 
в оранжерии и парници

- При започване на вегетация
- Издънка 5-7 см
- Издънка 10 см

- След пресаждане

1-2 л/ха

1-2 л/ха

за добър растеж

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ ПРИ ОСНОВНИТЕ КУЛТУРИ



NUMBER ONE

UPPER

MEGA-N

P-MAX

NUMBER ONE

FACTOR

ILSAMIN N90

BBCH 13 22 29 393230 41 6149 7369
фаза втория 

възел
фаза на 

началния 
лист

началото
 на 

изкласяването

цъфтеж
10 11 16 17 21 59

във 
фаза 3-6 

листа

при развитието 
на листата, в 

началото 
на братенето

братене краят на 
братенето

началото на 
удължаване 
на стеблото

изкласяване началото 
на млечната 

зрялост

TOP-CAL

MISTER X

Зи
м

ен
 с

ъ
н

ТЕХНОЛОГИЯТА CICH ЗА БИОСТИМУЛАЦИЯ 
НА ПЪЛНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

NUMBER ONE

UPPER

MEGA-N

FACTOR

BBCH 10 19 21 29 3930 5950 60 69 71 79 80 89

до развитието на листата 
(формирането на розетка)

Развитие 
на странични 

издънки

Растежът 
на главната

 издънка

Развитие 
на цветни 

пъпки

Цъфтеж Развитието 
на шушулките

Зрялост

NUMBER ONE

MISTER X

FACTORTOP-CAL

ILSAMIN N90

Зи
м

ен
 с

ъ
н

ТЕХНОЛОГИЯТА CICH ЗА БИОСТИМУЛАЦИЯ 
НА РАПИЧНАТА КУЛТУРА
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BBCH 10 19 29 39 69 80 89

Листообразуване Удължаване 
на стъблото

Появата на 
съцветието

Цъфтеж Развитие 
на ахени

Стареене

0 19 39

Покълване

NUMBER ONE

UPPER

ILSAMIN N90

MISTER X

FACTOR

TOP-CAL

FACTOR

ТЕХНОЛОГИЯТА CICH ЗА БИОСТИМУЛАЦИЯ 
НА СЛЪНЧОГЛЕДОВАТА КУЛТУРА

NUMBER 
ONE

MISTER X

MEGA-N

BBCH 10 31 5951 61 69 71 79 83 89

по време на 
развитието на листата

цъфтеж образуване 
на зърна

зрелостпри развитието 
на стеблото

при развитието 
на съцветието

ILSAMIN N90

UPPER

ТЕХНОЛОГИЯТА CICH ЗА БИОСТИМУЛАЦИЯ 
НА ЦАРЕВИЧНАТА КУЛТУРА
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ILSAMIN N90

NUMBER ONE

MISTER X

UPPER

MEGA-N

FACTOR

TOP CAL

08-09 10-13 40 65 70 81-90 91-9721

ТЕХНОЛОГИЯТА CICH ЗА БИОСТИМУЛАЦИЯ 
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ДИНАМИКА НА УСВОЯВАНЕТО 
НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Царевица 

зърна  (kg/t)

растителна 
част (kg/t)

Общо експорт семена и 
растителна част

10

8

12.0

9.0

6.0

2.7

5.0

19.5

4.0

3.5

1.3

1.2

192.0 81.6 206.0 68.0 22.6

N
2

P O
5 2

K O
3

SO MgO

Слънчоглед

семена (kg/t)

растителан 
част (kg/t)

Общо експорт семена и 
растителна част

4

3

26.0

20.0

11.0

4.5

10.0

17.0

6.5

6.5

4.5

4.5

164.0 56.0 91.0 45.5 31.0

Захарно 
цвекло

корени (kg/t)

растителна 
част (kg/t)

Общо експорт семена и 
растителна част

60

40

1.8

3.5

1.0

2.0

3.7

9.5

0.7

0.7

0.4

0.7

248.0 140.0 602.0 70.0 49.0

грудки (kg/t)

растителна 
част (kg/t)

Общо експорт семена и 
растителна част

45

15

2.8

2.2

1.5

0.8

6.0

3.5

0.6

0.6

0.3

0.4

159.0 78.0 322.0 36.0 18.0
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Динамика на усвояване на хранителни вещества за 15,5 MT/ha
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Пълна абсорбция на хранителни вещества за производство от 3,5 MT/ха
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Динамика на усвояване на хранителни вещества - Картофена грудка
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MgO

Na O2
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P O52

K O2

N

P O52

K O2

N
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Култура продукт Експорт на хранителни вещества на тон продуктРеколта 
(тонове)

Есенна 
рапица

Семена (кг/т)

Растителна част

Общо експорт семена и 
растителна част

4

5

N
2

P O
5 2

K O
3

SO MgO

35.0

15.0

18.0

6.0

12.0

30.0

10.0

20.0

3.5

3.0

215.0 102.0 198.0 140.0 29.0

N
2

P O
5 2

K O
3

SO MgO

пшеница

зърна (кг/т)

слама (кг/т)

общо експорт зърна и 
растителна част

8

8

20.0

9.0

8.0

2.5

5.0

20.0

4.5

6.5

1.9

0.9

232.0 84.0 200.0 88.0 22.0

Култура продукт Експорт на хранителни вещества на тон продуктРеколта 
(тонове)

Култура продукт Експорт на хранителни вещества на тон продуктРеколта 
(тонове)

Култура продукт Експорт на хранителни вещества на тон продуктРеколта 
(тонове)

Култура продукт Експорт на хранителни вещества на тон продуктРеколта 
(тонове)

Култура продукт Експорт на хранителни вещества на тон продуктРеколта 
(тонове)
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ОРГАНИЧНО 
ФЕРМЕРСТВО



BIOPHOSBIOPHOS

FERTIL 12,5FERTIL 12,5

органични азотни торове с превъзходно качество с естествено бавно освобождаване;

AGROGEL® осигурява максимална безопасност по отношение на състава - продуктът е хомогенен, 
стандартизиран и се характеризира с контролирано освобождаване на азот в почвата чрез микроорганизми;

Високо съдържание на напълно достъпна органична субстанция с комплексно биостимулиращо действие, което подобрява 
естествените условия на земята и позволява на растенията да реализират пълния си производствен потенциал;

Всички елементи се усвояват от културите, непрекъснато, през вегетационния период, без отрицателно въздействие 
върху околната среда

важен източник на фосфор, калций и магнезий;

спомага за реминерализиране на почвите;

проявява колоидна активност - Подобрява обменната способност на почвата, 
позволявайки задържане на катиони - калций, калий, микроелементи до усвояването 
им от растенията, без загуба;

средство за подобряване на почвата (включително песъчлива) чрез колоидната си 

активност – колоидните минерали предлагат ползи за здравето на микрофлората в 

почвата и подпомагат дейността на рамките;

лесен за разпределение - гранулиран продукт;

задържа амоняка, който е обект на загуби от изпаряване, когато се използва за 
производство на компост;

компостирането с BIOPHOS благоприятства освобождаването на хранителни 
вещества в разтворима йонна форма.

Органични твърди торове, получени от AGROGEL с високо съдържание на азот с естествено 
модулирано освобождаване, комплекс от микроелементи и органични вещества.

Гранулиран твърд тор с високо съдържание 
на фосфор, калций и магнезий

Общ фосфорен анхидрид 
Калциев оксид CaO
Магнезиев оксид MgO

P2O5 26,0%
46%

0,35%

БИО ТВЪРДИ ПРОДУКТИ

100% 

натурален 

продукт

PROGRESS MICRO 6 - 5 -13PROGRESS MICRO 6 - 5 -13

Общ органичен азот (N)
- Органичен азот (N)
Общ фосфорен анхидрид 
Разтворим калиев оксид 
Разтворим магнезиев оксид MgO
AРазтворим серен анхидрид 
Органичен въглерод (C)
Органично вещество
Аминокиселини

P2O5

K2O

So3

6,0%
6,0%
5,0%

13,0%
2,0%

10,0%
18,0%

43%
30-40%

Общ органичен азот (N)
  - Разтворим органичен азот (N) 
Органичен въглерод (C) 
  - CИзвличаем органичен 
                         въглерод (C) 
Органична материя 
 - Аминокиселини

12,5%
5,0%

40,0%
95,0%

70%
80-85%
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- приложимост в почвата по време 
на подготовка на земята и изобщо 
по време на вегетацията при всички 
култури (етикет на продукта*)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗИРОВКА
/ пелети 4,5 мм:
150-300 кг/ха

- приложимост в почвата по време 
на подготовка на земята при всички 
култури (етикет на продукта*)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗИРОВКА
/ пелети 4,5 мм:
150-300 кг/ха

- приложимост в почвата по време 
на подготовка на земята при всички 
култури (етикет на продукта*)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗИРОВКА
/ гранули между 2 и 5 мм, 
минимум 90%:

150-300 кг/ха

ОРГАНИЧНО 
ФЕРМЕРСТВО

ОРГАНИЧНО 
ФЕРМЕРСТВО

ОРГАНИЧНО 
ФЕРМЕРСТВО

за добър растеж
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 АДЮВАНТИ

ПРОНИКВАЩИ

ПРОТИВОПЕНИТЕЛИ

КОНДИЦИОНИРАНЕ 
НА ВОДАТА

by

Magnet P-Hidro 

за добър растеж
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P-HIDROP-HIDRO

MAGNETMAGNET
гликоли                                                          6.5%

 10% 
 5%

Doza recomandată:
50-100 мл на 100 литра вода. Прилагат се заедно 
с всички третирания и не се смесват с други 
адюванти / кондиционери на водата

Коадювант, пронкиващ, противопенител

by

Magnet

коригира алкалната реакция на водата, използвана за извършване на третиранията - като цяло водите в Румъния 
имат алкално pH, което не е подходящо за прилагане на листни продукти;

високото ниво на pH на разтвора за пръскане може да доведе до бързо разграждане на някои от 
пестицидите чрез утаяване или хидролиза; 

P-HIDRO е решението, като в този случай е продукт с интензивно киселинно действие:

rзначително намалява стойностите на pH на хранителните и защитните разтвори, прилагани 
върху културите;

подобрява листната абсорбция на хранителни вещества и повишава ефективността на 
фитосанитарните обработки;

може да се използва за дълбоко почистване на тръбопроводи / инсталации, използвани за обработка и 
оборудване (вани, цистерни, контейнери и др.), както и за почистване на инсталации за капково напояване 
от отлагания на минерални соли и варовикови отлагания.

Общ фосфорен анхидрид P2O5              25,0%

Характеристики:
pH (20°C)                                    0,61 - 0,73
Плътност (20°C)                   cca. 1,24 kg/l

Препоръчителна доза:
Препоръчителната доза за намаляване на pH на водата между 
8-9 до pH 5 е 75-115 мл на 100 литра вода.

За почистване на инсталациите пригответе 1,5% разтвор 
(1,5 литра на 100 литра вода) и обработете за 15 минути

Продукт за инсталации за кондициониране
 и почистване на вода

P-Hidro 

Адюванти / Проникващи / Противопенители / Кондициониране на водата

Характеристики:
Плътност (20°C)                              1кг/л

е коадювант, който благодарение на наличието на специални вещества 
благоприятства хомогенното разпределение на торовете върху ламинарната 
повърхност на третираните листа;

високата сила на проникване води до увеличаване на контактната повърхност между хранителните 
разтвори и растителната тъкан, като по този начин се постига по-ефективно проникване и последователна 
асимилация на елементите за торене и други вложени средства; 

има значително противопенно действие

Диметилполисилоксанова 
емулсия на в концентрати на

за добър растеж



АЗОТ (N) 
Компонент на аминокиселини,

 протеини, хлорофил и нуклеинови 
киселини. Подпомага бързия растеж, пълното 

вегетативно развитие 
и производителност на растенията.

ФОСФОР (P)
Компонент на протеини, коензими, 
нуклеинови киселини – участва във 
фотосинтеза/преноса на енергия.

Подпомага хранителните процеси, 
растеж, цъфтеж и плододаване.

КАЛИЙ (K)
Участва във фотосинтезата, транслокацията 

на въглехидрати и протеиновия синтез.
Регулира използването на вода чрез
участието й в стоматалната дейност

 - увеличава капацитета 
на растенията да абсорбират вода и 

да са устойчиви 
на замръзване и суша.

КАЛЦИЙ (Ca)
Структурен елемент на клетъчните стени и мембрани.
Поддържа киселинно-алкалния баланс на клетките,
 свързва ги заедно и подпомага тяхното подходящо делене и 
удължаване (напр. увеличаване дължината на корена и др.). 
Предпазва растенията от термичен стрес, като участва в 
контролирането на функционалността на устицата и съответно 
чрез участие в индуцирането на синтеза на протеини, 
специфични за термичните шокове. Забавя процеса 
на стареене и влияе върху качеството на плодовете

МАГНЕЗИЙ (Mg)
Активатор на ензими, компонент на хлорофила. 

Участва в метаболитни, ензимни, процеси на 
усвояване на други хранителни вещества

 (напр. фосфор) и подпомага производството 
на аминокиселини/протеини

БОР (B)
Участва в транслокацията на захарта и въглехидратния 

метаболизъм. Съществена роля в деленето и удължаването 
на клетките и в транслокацията на калций, в жизнеспособността 

на полена, в плододаването и в образуването на семена.

СЯРА (S)
Компонент на някои ензими и протеини.

Участва в производството на някои 
аминокиселини, 

витамини и в ензимните процеси

ХЛОР (Cl)
Участва в производството на 

кислород и в процеса на фотосинтеза. 
Участва в удължаването на клетките на 
корена и листата, растежа на свежа и 

суха биомаса, използването на CO2. Това прави 
използването на вода и азот по-ефективно.

МЕД (Cu)
Компонент на ензимите 

- катализатор на
процеса на дишане. Участва във

фотосинтезата и в преноса на 
вода в тъканите.

ЖЕЛЯЗО (Fe)
Участва в синтеза на хлорофил и преноса на
електрони, в дихателните процеси, в синтеза

на хормоните и в усвояването на някои 
хранителни елементи - азотния 

метаболизъм, както и 
в при образуването на въглехидрати.

МАНГАН (Mn)
Контролира процесите на окисление, редукция 

и фотосинтеза. Ускорява и подобрява покълването 
на семената. Участва в метаболизма на въглехидратите, 

на азота и в усвояването на желязо, каротин 
и витамин С - комбинира се с желязо, мед и цинк, за да 

осигури хормонален баланс.

МОЛИБДЕН (Mo)
Участва в азотната фиксация, превръщането 

на нитратите в амоний в растението, протеиновия 
синтез, ензимните процеси, метаболизма 

на фосфатите и желязото

НИКЕЛ (Ni)
Подпомага функционирането 

на уреазата и покълването на семена

ЦИНК (Zn)
Участва в ензимната активност, синтеза 

на хормони (ауксин) и нуклеинови киселини.
Роля в протеиновия синтез, метаболизма на
въглехидрати - повишава съдържанието на 

разтворима захара и в абсорбцията, и 
ефективността на използването на водата.

14 ОСНОВНИ 
ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

14 ОСНОВНИ 
ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА РАСТЕНИЕТО

ВОДОРОД (H)
Въглехидратен компонент – поддържа

осмотичния баланс, участва в 
биохимични реакции.

КИСЛОРОД (O)
Въглехидратен компонент - необходим

при процеса на дишане.

ВЪГЛЕРОД (C)
Компонент на въглехидратите,

необходими за процеса на фотосинтеза.
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45%

45%

5-6%

1-5%

0,1-0,5%

0,5-1%

0,5-1%

0,1-0,4%

0,1-0,4%

0,01-0,1%

6-60 ppm

50-2
50 p

pm

20-200 ppm

0,1-1 ppm

25-150 ppm

5-20 ppm

0,5-0,2 ppm

Концентрация 
в тъканите

за добър растеж



ДЕФИЦИТ НА 
ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
ДЕФИЦИТ НА 
ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

МАГНЕЗИЙ (Mg)
Хлороза с промяна в цвета между 

жилките, листата понякога червени 
или с петна от некроза

ХЛОР (Cl)
Ясна хлороза и некроза с 

локализирани петна,
стръмни ръбове между 
мъртвия и живия тест.

МАНГАН (Mn)
Млади листа с хлороза между жилки; 

няма ясно разграничение между
жилки и хлоротични зони;

МОЛИБДЕН (Mo)
Светлозелени растения;

петна от некроза по листата; 
бледи листа,понякога с изгорял, 

нагънат или навит вид
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КАЛЦИЙ (Ca)
Младите листа на крайната 

пъпка отначало имат формата 
на кука, след това стават 

кафяви и умират;

СЯРА (S)
Младите светлозелени листа, 

обикновено без
хлоротични петна или 

хлороза в ленти

МЕД (Cu)

КАЛИЙ (K)
Без хлороза между жилките; 

хлоротични зони с изгаряния по ръбовете 
на листата, петна понякога по 

ръбовете на листата.

АЗОТ (N)
Светлозелени растения с 

листа в светлозелен или жълт 
цвят, без некротични петна

ЦИНК (Zn)
Листата от средата на растението с

хлороза между жилките; спрян растеж;

ЖЕЛЯЗО (Fe)
Млади листа с хлороза между жилките;

ясно разграничение между жилки 
и хлоротични зони

БОР (B)
Младите листа или крайните пъпки стават

светло зелени в основата; листата се усукват и 
стават крехки, върхът на растежа умира; 

хлороза в младите листа.

ФОСФОР (P)
Тъмнозелени растения, много 

често се появява червен или лилав цвят

Хлороза в младите листа;
върховете изглеждат изсъхнали 

и ще умрат в крайна сметка

за добър растеж



GV1D торене с UREE NG
ЕСЕН И ПРОЛЕТ

Общо бактерии (µg/g)
Общо гъбички (µg/g)
Активни бактерии (µg/g)
Активни гъби (µg/g)
Диаметър Хифал (µm)
Активни гъби / активни бактерии 

998
225
20.1
17.6
2.89
0.88

GV2D торене с UREE NG 
ПРОЛЕТ ЕДИНИЧНА ДОЗА

Общо бактерии (µg/g)
Общо гъбички (µg/g)
Активни бактерии (µg/g)
Активни гъби (µg/g)
Диаметър Хифал (µm)
Активни гъби / активни бактерии

531
183

22.9
26.0
2.87
1.14

Общо бактерии (µg/g)
Общо гъбички (µg/g)
Активни бактерии (µg/g)
Активни гъби (µg/g)
Диаметър Хифал (µm)
Активни гъби / активни бактерии

651
217

16.9
12.6
2.92
0.74

GVMD Стандартно торене контрола

За да си осигурят своя растеж и развитие, растенията 

разчитат на подкрепата на почвените микроорганизми 

през вегетационния период, които играят съществена 

роля в разграждането на органичната материя и 

минерализацията на хранителните елементи. Като 

активно участва в изследването и разработването на 

торове с последно поколение технологии за поддържане 

и подобряване а качеството на почвите, CICh РУМЪНИЯ 

демонстрира чрез извършените анализи на 

микробиологичната активност положителното въздействие 

от използването на технологията N-GUARD:

общата биомаса на бактерии и гъбички е висока във 

всички тествани варианти, регистрирайки стойности 

далеч над оптималните стойности. Заслужава да се 

отбележи все пак фактът, че прилагането на UREE NG

 в дробни дози при вегетация, съответно една трета 

в началото на зимата и две трети в началото на март, 

регистрира след прибиране на реколтата стойности 

на биомасата на микроорганизмите над 50% по-високи 

от неоплоден вариант

стойностите на активните бактерии и активните гъби са 

ниски по неторената земя, в сравнение със земята, 

върху която е използвана технологията N-GUARD, 

което показва, че в неторената земя преобладава а

ктивността на анаеробните микроорганизми. За 

предпочитане е активността на аеробните микроорганизми 

да има предимство, така че да се увеличи максимално 

минерализацията на растителните остатъци и имплицитно 

разграждането на прости въглеродни съединения, като по 

този начин се гарантира задържането и непрекъснатото 

снабдяване на културите с хранителни вещества.

Положителното влияние на дейността на аеробните 

микроорганизми при преструктурирането на почвата не 

може да бъде пренебрегнато.

записаните стойности на съотношението между активни 

гъбички и активни бактерии показват, че в случай на 

използване на технологията N-GUARD се стимулира

балансираното развитие както на бактерии, така и на 

аеробни гъби - за предпочитане са стойности близки 

до стойност 1.

Резултатите от изследването, проведено в 

рамките на техническия отдел на CICh РУМЪНИЯ 

относно въздействието на използването на 

професионалната технология N-GUARD 

върху микробиологията на почвата, 

подчертават следното:

ТЕХНОЛОГИЯТА  NG
РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЯ НА ПОЧВАТА
ТЕХНОЛОГИЯТА  NG
РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЯ НА ПОЧВАТА
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Определяне / спецификация

pH

N (мг/кг)

Фосфор (ppm)

Калий (ppm)

Органична материя (%)

Потенциално минерализиращ 
се азот (кг/N/ха)

Микробна биомаса (мг/кг)

Съотношение C:N

Общ азот (%)

C02 - C (мг/кг)
²

Органичен въглерод (%)

CICh1 CICh2

Налични 
елементи

ОБЩО 
(мг/кг)

ОБЩО 
(мг/кг)

6,5

-

16

121

3,00

-

-

10-12

-

>70

-

6,4 6,5

12 12 7

2098

488

6572

2357

534

6777

1891

472

6221283

3,9

58

2076

10,8

0,210

93

2,3

-

-

-

-

-

-

-

-

284

4,2

43

1482

10,2

0,240

66

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

198

3,1

55

1834

9,5

0,190

82

1,8

- -

ГРАНИЦИ
референция

Свидетел

Налични 
елементи

Определяне / спецификация

pH

N (мг/кг)

N - NH (ppm) 

N - NO (ppm)

4

3

Фосфор (ppm)

Калий (ppm)

Потенциално минерализиращ се азот 
(кг/N/ха)

Микробна биомаса (мг/кг)

Съотношение C:N

Общ азот (%)

C0 - C (мг/кг)
²

Органичен въглерод (%)

ГРАНИЦИ
референция

RVA (преди приложение) RVA (след прилагане)

ОБЩО 
(мг/кг)

Elemente
disponibile

TOTAL
(mg/kg)

Налични 
елементи

6,5 6,0 5,9

21

1,6

5,4

130 1170

38

4,0

8,6

16 26 510

6031

506

5528266

46

1768

11,6

0,130

79

1,5

10-12

>70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

239

81

3528

13,1

0,120

159

1,6

Почвените анализи, извършени върху посевите от рапица преди прилагането на технологията N-GUARD, еднократно, през пролетта
и непосредствено след прибиране на реколтата, показват значително увеличение (почти двойно) на количеството п отенциално 
минерализиращ се азот и активността на почвените микроорганизми, както и подобрено задържане на органичен въглерод в почвата.

Изследването на използването на професионалната технология N-GUARD при отглеждане на царевица, в сравнение с контролни 

площи, торени с торове с конвенционално съдържание на азот, очевидно е, че използването на технологията N-GUARD влияе 

положително на микробиологията на почвата, което води до значително увеличаване на микробната биомаса след прилагане, между 20-40% 

(метод за анализ на почвата, базиран наизмерването на съдържанието на CO2, произхождащ главно от дишането на микроорганизмите).

ТЕХНОЛОГИЯ NG 
ПРЕДИ И СЛЕД ТОРЕНЕ ПРИ РАПИЦАТА
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Интересно е също, че технологиите NUTRI-TOP и N-GUARD осигуряват особено високи нива на използване на съдържанието на 
активни вещества в торовете - получените производствени резултати в този случай са постигнати практически без съществени 
промени в наличното и общото съдържание на фосфор в почвата.

ТЕХНОЛОГИЯТА NG срещу Стандартно торене контрола
С КОНВЕНЦИОНАЛЕН АЗОТ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА
ТЕХНОЛОГИЯТА NG срещу Стандартно торене контрола
С КОНВЕНЦИОНАЛЕН АЗОТ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА

ОБЩО 
(мг/кг)

Налични 
елементи

6,1
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ORGANIC M+ORGANIC M+
             За да осигурят своята рентабилност и устойчивост (като същевременно предоставят важни ползи за околната 

среда), фермерите могат да възприемат и прилагат в собствените си стопанства иновативни технологии за торене, 

специфични както за интензивни, така и за екологични земеделски системи, заедно със земеделски практики за 

управление на земята, които са подходящи за специфичната им среда.

          
               В този смисъл CICh РУМЪНИЯ в момента работи върху разработването на нова гама гранулирани органо-минерални 

торове, предназначени за селскостопански и градинарски култури, торове, чиито компоненти включват минерални елементи, 

въглерод и хранителни вещества от изключително биологичен произход.

               Органо-минералните торове са оптималният резултат от органични и минерални вещества, в зависимост от хранителните 

нужди на растенията, което ще доведе до продукти, които освобождават хранителни вещества (азот, фосфор, калий, магнезий и 

други микроелементи), които освен че доставят дефицитни хранителни вещества на растенията, те също имат качества за 

подобряване на свойствата на почвата (Blaga, Gh. et al., 2008). 

             Тези продукти, заедно с подходящия метод на торене, съставляват и представляват модерни технологии със 

значителни количествени и качествени ефекти върху производството и положително икономическо и екологично въздействие.

Единственият сертифициран гранулатор
ECO от Източна Европа

В бъдеще се очаква площите с БИО 
култури да нарастват постоянно

Процес на ECO сертифициране, напълно 
нова линия за гранулация, 100% екологична

0 емисии

Природосъобразен

В атмосферата не се разпръскват 
вредни оксиди

Максимална 
ефективност

ИНОВАТИВЕН производствен процес

Висококачествени суровини,
ЕКО сертификати

Продукти, които отговарят на 
нуждитерастение

            В контекста, за да се увеличи максимално ефективността на използването на приложените органо-минерални торове, 

земеделските земи трябва да имат добри физически характеристики, позволяващи на корените на растенията да имат достъп 

до вода и хранителни вещества - повърхността на почвата трябва да бъде защитена от образуване на кора и ерозия, за да се 

увеличи максимално проникването на вода, а самата почва не трябва да има уплътнени слоеве (които биха представлявали 

бариера за растежа на корените и движението на водата) и позволяват подходящо местообитание за разнообразието от 

полезни организми.
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         По отношение на въздействието от използването на органо-минерални торове върху земите на земеделските стопанства 

и ползите от тях за околната среда в специализираната литература се споменава следното:

    Те се интегрират по-лесно в почвата, като абсорбират водата, налична на повърхността на 

гранулите (те имат благоприятен ефект върху структурата на почвата и наличието на вода в 

непосредствена близост до гранулите)

     Подобряват наличността, използването и усвояването на минералните елементи в състава

  Подобряват микробната активност - повишава се активността на 

микроорганизмите с до 75%, което води до по-голямо разнообразие 

от коренови биостимулатори 

(вещества, които се държат като растителни хормони)

-    Насърчават и подпомагат дейността на корените / повишават 

асимилационния капацитет на растенията

-    Подобряват минерализацията на органичните вещества

-    Намаляват изтичането на нитрати чрез подобряване рециклирането 

на хранителни вещества

-    Подобряват съдържанието на хуминови вещества/хуминови киселини

-    Осигуряват здрава и плодородна почва

за добър растеж
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РЕД ЗА ДОБАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ 
В РЕЗЕРВОАРА НА ПРЕЧИСТВАЩАТА 
ИНСТАЛАЦИЯ (TANK-MIX)

РЕД ЗА ДОБАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ 
В РЕЗЕРВОАРА НА ПРЕЧИСТВАЩАТА 
ИНСТАЛАЦИЯ (TANK-MIX)

Напълнете половината от чистия резервоар на спринклера с вода, започнете да разбърквате и добавете на свой ред:

Сухи формулирани продукти - водоразтворими гранули (WSG/SG), мокрими прахове 

(WP), вододиспергируеми гранули (WDG/WG)2

Продукти, формулирани като водоразтворими пакети/торби (WSB)1

Агентите за съвместимост и/или половината от количеството антипенител – изчакайте 

2-3 минути преди добавяне на други продукти, като продължавате да разбърквате.3
Суспензионни концентрати (SC), суспензионни емулсии (SE), емулсии във вода (EW), 

микрокапсули (CS)4

Течни антидрифтови агенти, преди добавяне на концентрирани емулсионни формулировки (EC)5
Течни формулирани продукти като емулсионни концентрати (EC) на базата на масла или 

разтворители, микроемулсионни формули (MEC) и/или маслени дисперсионни формули 

(OD) - разклатете течните формулирани продукти преди да ги поставите в сместа
6

Водоразтворими концентрати (WSC), водни разтвори (AS/SN) и разтворими течности (SL)7
Концентрирани адюванти на базата на масла (COC), повърхностно активни вещества, 

стикери и др.8

9 Течни торове, биостимулатори и останалата вода до напълване на резервоара9
Продуктите за коригиране на pH до желаната крайна стойност и останалата половина от 

количеството антипенител10
За да увеличите ефективността на разтвора за пръскане, не забравяйте да използвате 

продукти за кондициониране на водата
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MAGNET   și    P-Hidro
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ЗАВОД ЗА ХИМИЧНИ ТОРОВЕ НАВОДАРИ

cich.ro

Повече от                         години до теб20

COMBINATUL DE  

ÎNGRÃªÃMINTE 

CHIMICE S.R.L.

Romania, Constanta, Navodari
Strada Principala, nr.1,
Административен офис, et. II
Tel. +40 241 255 175
Fax. +40 241 618 640

Седалище

Търговски офис
România, București
Șos. Gheorghe Sisești, nr. 75B, sector 1
E-mail: comercial@cich.ro

www.cich.ro

Снимките на продуктите в този каталог са с презентационна, рекламна и информационна цел, могат да претърпят промени в 
зависимост от използваната суровина или други фактори.

за добър растеж
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