
АГРЕДО е компания с богат опит в съвременното земеделие. Нашата цел е да 
предоставим активни решения на българските земеделци. Изборът на подходящи 
семена е една от най-важните задачи пред всеки фермер. Tрезвият анализ на на-
шата индустрия през последните години показа, че успехът спохожда тези, кои-
то ограничават стреса и управляват процесите на производство. Ние работим 
активно в тези две посоки:

 o Предлагане на качествени семена.

 o Преодоляване на стреса и ограничаване влиянието на неблагоприятните 
фактори по време на вегетация с подкрепата на нашите партньори DAYMSA 
и KWS MOMONT.

DESARROLLO AGRI’COLA Y MINERO, S.A – DAYMSA е компания, посветена на разработ-
ването, производството и пускането на пазара на фитопротектори и специални 
продукти за селското стопанство.

DAYMSA започва своето производство и търговска дейност в Испания през 1979  
с една много специфична мисия: да разработи неотдавна разкритите находища 
на Леонардит и да произвежда уникални продукти за земеделието: физиологични 
стимулатори, активатори на метаболизма, подобрители на добива, подобрители 
на почвата, защитни индуктори, микроелементи.

KWS MOMONT е част от KWS и е водеща в съвременната селекцията на расти-
телни видове. Създадена през 1860 г. във Франция KWS MOMONT разполага с важни 
ресурси за посрещане на нуждите на пазара за семена с широк и ефективен набор 
от сортове и хибриди. Силно желани и търсени от земеделците са сортовете 
житни култури, хибридите маслодайна рапица, царевица, грах и др.

Добре дошли в АГРЕДО, началото на вашата промяна с активни решения!

Димитър Петков

LA FORCE FERTILE
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Натурамин-WSP

Подобряване на вегетативните процеси в периоди на най-усилено 
развиие на културата, с цел постигане възможно най-висока произ-
водителност.

Подпомага културите да превъзмогнат стреса, предизвикан от 
фитотоксичност, воден дисбаланс, неприятели, екстремни тем-
ператури и болести.

НАТУРАМИН - WSP стимулира хармоничния растеж на растенията. Taka те преодоляват 
влиянието на неблагоприятни условия, с цел постигане на най-високи добиви. 

Препоръчва се когато растенията изискват по-голямо потребление на енергия и в моменти, 
когато културите се намират в неблагоприятни условия (презасаждане, високи или 
ниски температури, градушка, вятър, излишък или недостиг на вода, засоляване, 
фитотоксичност и т.н.).

Защитни действия срещу стреса.

 o Тази уникална формула, богата на Серин и Пролин защитава растенията от вред-
ното въздействие на високи, ниски температури, солеви и воден стрес.

Ефекти  върху фотосинтезата.

 o Глицин, Аланин и Глутаминова киселина, са основни метаболити за образуване на 
хлорофил в растителната тъкан. Те  повишават нивото на хлорофил като засилват 
фотосинтезата и в резултат на това се получават по-здрави растения и по-
високи  добиви.

Опрашване, растеж и образуване на плодовете.

 o L-Пролин и Глутаминова киселина са основни в процеса на опрашване. Валин, 
Изолевцин и Левцин са тясно свързани с процесите на узряване на плода.

Фитохормонален и метаболитен ефект.

 o НАТУРАМИН - WSP стимулира образуването на Ауксини, повишава ефективността на 
кореновата система, подобрява растежа и цъфтежа на растенията.

 o НАТУРАМИН – WSP стимулира образуването на ензими и синтеза на основни проте- 
ини за правилна физиология и развитие на културите.

Баланс на почвената флора.

 o Съставките на НАТУРАМИН - WSP съдържат азотни форми, позволяващи микробната 
флора на земната повърхност да се поддържа в равновесие. 

МОЩНА ФОРМУЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ  
ФИЗИОЛОГИЧНАТА АКТИВНОСТ НА РАСТЕНИЯТА



МЕТАБОЛИТЕН АКТИВАТОР
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Биоземеделие
Съгласно Държавни биологични стандарти 
USDA-NOP; JAS; Регламент (ЕО) N° 834/2007 
и 889/2008;  Контрол  ECOCERT SAF - 32600. 
Контрол СААЕ.

  Дози и приложение

Пшеница, рапица,  
соя и бобови (листно)

2–3 третирания по време на вегетация  
20–30 г/дка

Царевица, слънчоглед  
(листно)

2–3 третирания по време на вегетация 
30 г/дка

Зеленчуци, лозя, овощни култури 
листно 

 
почвено

 
3–5 третирания по време на вегетация 
50–100 г/100 л вода
300–500 г/дка. Прилага се 2-3 пъти

INSUMO CERTIFICADO

No Certificado: NVT-01
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НАТУРАМИН - WSP е най-богатият на аминокиселини продукт на пазара (80%), 
отличаващ се с високо съдържание на Серин и Пролин, Глицин-Бетаин стимула-
тори, основни защитни вещества при термичен и воден стрес.



4 / 5

МЕТАБОЛИТЕН АКТИВАТОР

 o  Фармацевтичен клас аминокиселини.

 o  Балансирана аминограма.

 o  Висока концентрация на основни аминокиселини.

 o  Високо съдържание на микроелементи 

НАТУРАМИН – ПЛЮС  е продукт, който има стимулиращ ефект върху растението по вре-
ме на фазите на активен растеж и цъфтеж. Формулата му съдържа перфектен баланс 
между свободни аминокиселини и олигопептиди. Този продукт е обогатен с важни микро-
елементи.

НАТУРАМИН – ПЛЮС  стимулира растенията особено в стресови ситуации, които мо-
гат да повлияят неблагоприятно върху развитието им като: коренова асфиксия, засу-
шавания, градушка, фитотоксичност причинена от пестициди и др. Културите 
реагират особено добре при листно приложение, въпреки че може да се използва и чрез 
капково напояване.

НАТУРАМИН – ПЛЮС е обогатен с микроелементи, които са хелатирани от глюконова 
киселина, която е основен кофактор за максималната им ефективност.

  Гарантирано Съдържание

 Общо аминокиселини 40.0 % w/v 

 Свободни аминокиселини 20.0 % w/v 

 Азот (N)   7.5 % w/v 

 Желязо (Fe) 1.25 % w/v 

 Манган (Mn) 0.75 % w/v

 Бор (B) 0.13 % w/v 

 Мед (Cu) 0.12 % w/v 

 Молибден (Mo) 0.05 % w/v

 Цинк (Zn)  0.25 % w/v

  Дози и приложение

Пшеница, ечемик,царевица (листно) 2–3 третирания 0,1-0,15 л/дка

 Люцерна (листно) след втори откос: 0,2 – 0,25 л/100л вода

Зеленчуци, лозя, овощни култури (листно) 
почвено

2–3 третирания 0,2-0,25 л/100л вода  
1,0–1,5 л/дка. Прилага се 2-3 пъти.

СИЛА ЗА РАСТЕНИЯТА

Натурамин плюс
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МЕТАБОЛИТЕН АКТИВАТОР

 o  Мощен метаболитен активатор с Калций и Бор

 o  Високо ефективен коректор на недостиг

НАТУРАМИН-Ca/B се възползва от химичните и биологични свойства на аминокисе-
лините, за да се подобри усвояването на Калций и Бор от културата. Аминокисели-
ните, които продуктът съдържа са в комплекс с Калций, така че веднъж приложен 
те лесно го запазват в усвоимa форма.

НАТУРАМИН-Ca/B съчетава метаболитни активатори с Калций и Бор за подобрява- 
не на качеството и съхранението на продукцията.

Контролира липсата или небалансираното приемане на Калций, което причинява:

 o  Върхово гниене при краставици, пипер и домати.

 o  Изсъхване на върховете при марули.

 o  Разпукване на плодовете.

 o  Горчиви петна по ябълката.

 o  Изсъхване на младите листа при ягоди.

  Гарантирано Съдържание

 Свободни аминокиселини 6.5% w/v 

 Калций (CaO) 13.0% w/v 

 Бор (B) 0.26 % w/v 

 Общо азот (N) 8.0% w/v

 

 Дози и приложение

При зеленчуци, житни и овощни култури приложенията започват след образу-
ване на плодовете или формирането на репродуктивните органи

Маслодайна рапица (листно) 0,1-0,2 л/дка преди цъфтеж, в начало на 
стрелкуване и второ приложение при образу-
ване на съцветията.

Овощни, лозя, зеленчуци (листно) 
почвено 

0,25-0,35 л/100л вода, 2-3 третирания .  
1 л/дкa.

КАЧЕСТВО И ТРАЙНОСТ

Натурамин - Ca/B
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ИМУНОСТИМУЛАТОР + МЕ

НАТУРФОС-Zn/Mn   лесно се абсорбира от растенията, независимо от метода на прило-
жение, със забележителен възходящ и низходящ системен ефект.

НАТУРФОС-Zn/Mn използва този системен ефект и коригира цинковия и манганов дефи- 
цит при културите, където се използва.

 o Прилагането му се препоръчва при култури, чувствителни към недостиг на тези 
микроелементи и при почвени условия, които блокират тяхното усвояване.

 o Фосфора участва в метаболизма на растението, подобрява здравословното му със- 
тояние и играе важна роля в синтеза и натрупването на въглехидрати, плодообра-
зуването и зрелостта.

  Гарантирано Съдържание

 Фосфор (P
2
O

5
) 20.7 % w/v 

 Азот (N) 8.2 8% w/v 

 Цинк (Zn) 6.9 % w/v 

 Манган (Mn) 4.1 % w/v

Препоръки: 

 o Царевицата е силно чувствителна при липса на Цинк и най-подходящата фаза за 
приложение е 4–6 лист

 o Може да се прилага листно или чрез напояване при овощни, зеленчуци, декоративни, 
ягоди и лозя.

 o Трябва да се прилага най-вече в етапите на интензивно развитие на културите.

  Дози и приложение

Царевица (листно) 0.1 – 0.15 л/дка, във фаза 4-6 лист

Овощни, лозя и зеленчуци: 
листно 

почвено

 
0.3 до 0.35 л/100 л вода – 2–3 третирания 
0.5 до 2 л/дка, разделено на няколко приложения

Натурфос - Zn/Mn
КЛЮЧ КЪМ ЕДНО ДОБРО НАЧАЛО
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ИМУНОСТИМУЛАТОР + МЕ

НАТУРФОС-Mg  стимулира естествените защитни механизми на растенията. 

НАТУРФОС-Mg  стимулира процеса на фотосинтеза, води до общо укрепване, жиз-
неност, вегетативен растеж, цъфтеж и плододаване. Азотът подпомага разви-
тието на растенията, Магнезият подобрява усвояването на CO

2
, абсорбцията на 

Фосфор и синтеза на въглехидрати.

Независимо от формата на приложение НАТУРФОС-Mg се усвоява лесно от расте-
нията и има забележителен низходящ и възходящ системен ефект.

  Гарантирано Съдържание

 Фосфор (P
2
O

5
)  56,0 % w/v 

 Магнезий (MgO) 14,0 % w/v 

 Азот (N) уреа  5,6 % w/v

Растенията използват свойствата на фосфитните йони да подобряват усвояване-
то на хранителни вещества и стимулират образуването на фитоалексини в рас-
тенията.

Фитоалексините имат изразено фунгицидно действие, те се образуват в тъка-
ните на растенията като отговор на вирусни или гъбни инфекции, на механични или 
химични повреди. Фитоалексините имат системно действие и засилват естест-
вената защита на растенията.

 Дози и приложение

Зеленчуци и ягоди 
 

почвено 
листно

от 15 дни след разсаждане до един месец преди 
прибиране на реколтата 
0,7-0,8 л/дка 
0,25-0,30 л/100 л вода - няколко приложения

Семкови овощни 
почвено 
листно 

 
0,6 – 0,8 л/дка 
0,15 – 0,25 л/100 л вода

Лозя  
почвено 
листно 

от начало на прорастване до затваряне на чепката 
0,6 – 0,8 л/дка 
0,15 – 0,25 л/100 л вода

Натурфос - Mg
ЕСТЕСТВЕНА ЗАЩИТА
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Пленифлор

ФИЗИОСТИМУЛАТОР

ПЛЕНИФЛОР съдържа естествени цитокинини, алгининова киселина, манитол, малки ко-
личества микроелементи, полизахариди и витамини, всички извлечени от водорасли.

ПЛЕНИФЛОР съчетава цитокинини с Бор и Молибден за по-добър цъфтеж и плодо- обра-
зуване. Неговата формула позволява отлична усвояемост от растението, при листно и 
кореново приложение.

  Гарантирано Съдържание
  Разтворим  екстракт от водорасли

 Бор (B) 11,7% w/v 

 Молибден (Mo) 1,3% w/v 

ПЛЕНИФЛОР подобрява усвояването на основните хранителни вещества по време на 
цъфтеж и плодообразуване и играе ролята на мощен биостимулатор.

 o Стимулиране на физиологичните процеси на маслодайните култури по време на цъф-
теж за получаване на по-високи добиви.

 o Биостимулаторите със съдържание на цитокинини стимулират деленето на клет-
ките и увеличават размера на плодовете.

 o Предназначен за всички култури, които са чувствителни на Бор и Молибден като 
домати и др.

  Дози и приложение

Прилага се при маслодайни, зеленчукови (пъпеш, диня, краставица, тиква, домати, 
пипер, фасул, зеле, карфиол, спанак, грах, маруля), овощни, цветя, тютюн. При лист-
но приложение – когато има достатъчно листна маса за усвояване на продукта.

Слънчоглед  0.05–0.1 л/дка във фаза 4–6 лист  
и преди цъфтеж

Овощни култури 0.2–0.3 л/100 л вода преди цъфтеж  
и при образуване на плода 

Зеленчукови и декоративни (листно) 
Почвено (капково напояване)

0.15–0.2 л/100л вода; 
0.15–0.2 л/дка.

СТИМУЛИРА ЦЪФТЕЖА И 
ПЛОДООБРАЗУВАНЕТО
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ПРИЛЕПИТЕЛ

Спрейфикс

СПРЕЙФИКС придава на работния разтвор оптимизирани свойства на разпределяне, 
задържане и фиксиране на активните вещества върху повърхността на растенията.

Прилепител
 o Увеличава количеството на активното вещество в растението.

 o Ключов фактор за повишаване ефективността на контактни, проникващи и 
системни продукти. Намалява UV-разграждането.

Фиксатор

 o Повишава устойчивостта на измиване на активното вещество.

 o СПРЕЙФИКС увеличава повърхността на равновесен контакт.

Анти-дрейф

 o Хомогенизира размерът на капчиците, намалява отвяването.

  Гарантирано Съдържание  
  борово масло 

  Доза и приложение

Прилага се в доза 50 мл/дка в 20-40 л работен разтвор или 100 мл/дка в 80-100 л 
работен разтвор.  Дозата може да се увеличи до 0,2% концентрация. Прилага се в 
резервоарна смес с продукти за растителна защита. 

СПРЕЙФИКС  силно подтиска разпенването на разтвора. 

СПРЕЙФИКС намалява повърхностното напрежение при листно третиране. 

СПРЕЙФИКС може да се използва с различни видове пръскачки включително и тези за 
малообемно пръскане. Неговите характеристики позволяват намаляване на обема 
на водата, която ще се използва.

Начин на употреба: Напълнете резервоара на пръскачката до средата,  добавете 
СПРЕЙФИКС при включена бъркалка. След това добавете продукта, който трябва да 
се приложи и изпълнете пръскането съгласно указанията за използване на продукта.

Биологично земеделие
Одобрен за употреба съгласно Държавни биологични стандарти 
USDA-NOP; Регламент (ЕО) N° 834/2007 и 889/2008;  Контрол  
ECOCERT SAF - 32600. Контрол СААЕ, Контрол INTER ECO.

ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО 
НА ИЗПРЪСКВАНЕ  

INSUMO CERTIFICADO

No Certificado: NVT-01
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Райса Микс

РАЙСА МИКС  е уникална комбинация на висококачествен екстракт от водорасли, свобод-
ни аминокиселини и микроелементи. 

РАЙСА МИКС действа като биостимулатор на кореновата система, и е особено полезен, 
както за развитието на корените, така и за увеличаване количеството на усвоените 
хранителни вещества. Подобрява общото развитие на растението. 

  Гарантирано Съдържание 
  Разтворим екстракт от водорасли

 Свободни аминокиселини 14,16% w/v

 Общо азот (N) 2,27% w/v

 Бор (B) 0,24% w/v

 Мед (Cu) 0,12% w/v

 Желязо (Fe) 1,30% w/v

 Манган (Mn) 2,27% w/v

 Молибден(Mo) 0,024% w/v

 Цинк (Zn) 0,24% w/v

 o Високо съдържание на ауксини

 o Стимулира кълняемостта

 o Подобрява развитието на корена

 o Бърз и балансиран растеж

 
 

Прекурсори 
за развитието на 
кореновата система

 
 

Бързо усвояване 
на хранителни 
вещества

Естествени  
фитохормони

Осмопротекторни  
агенти

АКТИВАТОР НА РАЗВИТИЕТО  
НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА



Б
И

О
СТ

И
М

УЛ
АТ

О
Р

И

ФИЗИОСТИМУЛАТОР

РАЙСА МИКС съдържа пълен набор естествени фитохормони – ауксини, гиберелини, 
цитокинини, бетаини; осмопротекторни агенти, олигопептиди, алгинати, мани-
тол, олиго и полизахариди, полиамиди и витамини.

РАЙСА МИКС има много балансирана аминограма с преобладаване на важни аминоки-
селини като Серин и Пролин, които помагат за преодоляване на стреса след пре-
засаждане. Наличието на значителни количества Аргинин действа стимулиращо за 
развитието на кореновата система.

  Дози и приложение

Tретиране на семената 
царевица и пшеница 

слънчоглед 
рапица, соя, памук

 
150 мл/100кг семена. 
400 мл/100кг. семена. 
200 мл/100кг семена.

Листно приложение 
Рапица, пшеница, царевица, 

слънчоглед и люцерна

40-75мл/дка

След презасаждане 
Зеленчукови култури, ягоди, и 

декоративни растения

 
300-400 мл/дка при първите поливания след  
презасаждане

Нови насаждения 4-5 пъти от първото поливане нататък, след  за-
саждане, през интервал от две седмици, приблизи-
телно 400 мл/дка 

Трайни насаждения 2-3 пъти в началото на всеки вегетативен цикъл, 
около 500 мл/дка

с Райса Микс нетретирано

Биологично земеделие
Одобрен за употреба съгласно 
Регламент (ЕО) N° 834/2007 и 889/2008;  
Контрол  ECOCERT SAF - 32600. 
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АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

РАЙСА МИКС: Стимулатор на ко-
реновата система за повишена 
активност и висок капацитет 
на усвояване на хранителни ве-
щества и вода.
Дружно поникване, растенията 
са по-устойчиви на неблагопри-
ятни климатични условия.

НАТУРАМИН-WSP: Стимулира рас-
тенията по време на активни-
те фази на растеж и по-специ-
ално в ситуации, които могат 
да повлияят неблагоприятно на 

тяхното развитие, като напри-
мер: коренова асфиксия, суша, 
градушка, фитотоксичност, 
причинени от пестициди и т.н.      

НАТУРАМИН ПЛЮС:  Стимулиращ 
ефект върху растението по 
време на фазите на активен 
растеж и цъфтеж. Формулата 
му съдържа перфектен баланс 
между свободни аминокиселини 
и олигопептиди. Този продукт е 
обогатен с важни микроелемен-
ти.

НАТУРАМИН-CA/B: Подобрява сила-
та на клетъчната стена и броя 
зърната в клас. Формулиран с 
аминокиселини, които повиша-
ват приемането и транспорта 
на калций и бор в растението.

СПРЕЙФИКС е естествен приле-
пител за подобряване на ефикас-
ността на  листни торове и пре-
парати за растителна защита.

Пшеница

Третиране 
на семена Сеитба 2–3 лист Братене

Преди 
цъфтеж Цъфтеж

o Райса Микс  –   
150 мл/100кг

o Райса Микс –40-70 мл/дка
o Натурамин WSP –20-30 г/дка

o Натурамин WSP – 20-30 г/дка
o Натурамин Плюс – 100-150 мл/дка

o Натурамин-Ca/B – 100-150 мл/дка

o Натурамин-Ca/B – 100-150 мл/дка

o Спрейфикс: 0,1%
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Маслодайна рапица
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РАЙСА МИКС: Стимулатор на 
кореновата система за пови-
шена активност и висок капа-
цитет за усвояване на храни-
телни вещества и вода.
Дружно поникване, растения-
та са по-устойчиви на небла-
гоприятни климатични усло-
вия.

НАТУРАМИН-WSP: Стимули-
ра растенията по време на 
активните фази на растеж 
и по-специално в ситуации, 

които могат да повлияят не-
благоприятно тяхното разви-
тие, като например: коренова 
асфиксия, суша, градушка, фи-
тотоксичност, причинени от 
пестициди и т.н.      

НАТУРАМИН-CA/B: Подобрява си-
лата на клетъчната стена и 
увеличава броя зърна в шушул-
ката. Формулиран с аминоки-
селини, които повишават при-
емането и транспорта през 
растението на калций и бор.

ПЛЕНИФЛОР: Съчетава ци-
токинини с Бор и Молибден. 
Стимулира физиологичните 
процеси на маслодайните кул-
тури по време на цъфтеж за 
получаване на по-високи доби-
ви.

СПРЕЙФИКС: е естествен при-
лепител за подобряване на 
ефикасността на  листни то-
рове и препарати за расти-
телна защита.  

Третиране 
на семена Сеитба

4- лист 

розетка

Преди 

цъфтеж Цъфтеж

o Райса Микс  –   
200 мл/100кг o Натурамин WSP20-30 г/дка

o  Райса Микс: 40-70 мл/дка

o Натурамин-WSP  
20-30 г/дка

o Пленифлор
50-100 мл/дка

o Натурамин-Ca/B
100-200 мл/дка

o Спрейфикс: 0,1%
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Една наистина фантастична пшеница

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Слънчоглед

РАЙСА МИКС: Стимулатор на ко-
реновата система за повишена 
активност и висок капацитет 
на усвояване на хранителни ве-
щества и вода. Дружно пониква-
не, растенията са по-устойчиви 
на неблагоприятни климатични 
условия.

НАТУРАМИН ПЛЮС:  Стимулиращ 
ефект върху растението по вре-
ме на фазите на активен растеж 
и цъфтеж. Формулата му съдър-
жа перфектен баланс между сво-
бодни аминокиселини и олигопеп-
тиди. Този продукт е обогатен с 
важни микроелементи.

ПЛЕНИФЛОР: съчетава извлек 
от водорасли с висока концен-
трация на  цитокинини с  Бор и 
Молибден. Стимулира физиоло-
гичните процеси на маслодай-
ните култури по време на цъф-
теж за получаване на по-високи 
добиви.

НАТУРАМИН-WSP: Стимулира рас-
тенията по време на активни-
те фази на растеж и по-специ-
ално в ситуации, които могат 
да повлияят неблагоприятно на 
тяхното развитие, като напри-
мер: коренова асфиксия, суша, 
градушка, фитотоксичност, 

причинени от пестициди и т.н.  
Особено подходящ при отглеж-
дане на  КлиърФилд технология

НАТУРАМИН-CA/B: Подобрява сила-
та на клетъчната стена и уве-
личава броя на семки в питата. 
Формулиран с аминокиселини, 
които повишават приемането 
и транспорта на калций и бор в 
растението.

СПРЕЙФИКС: е естествен приле-
пител за подобряване на ефикас-
ността на  листни торове и пре-
парати за растителна защита.  

Третиране 
на семена V2 V4-V6 … R1 R5

o Райса Микс 
400мл/100 кг семена

o Натурамин Плюс
100-150 мл/дка

o Райса Микс  
40-75 мл/дка

o Пленифлор 
50-100 мл/дка

o Натурамин-WSP 
20-30 г/дка

o Пленифлор 
50-100 мл/дка

o Натурамин-WSP 
20-30 г/дка

o Натурамин-Ca/B 
100-150 мл/дка

o Спрейфикс: 0,1%
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LA FORCE FERTILE

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Царевица

Третиране 
на семена V2 V4                V8-V10

o Райса Микс  
0,2 kg/100  
кг семена

o Натурамин Плюс 100-150 мл/дка
o Райса Микс 40–150 мл/дка

o Натурфрос Zn/Mn 0,1л/дка
o Натурамин WSP 30 г/дка

o Натурамин WSP  
30 г/дка

o Спрейфикс: 0,1%

РАЙСА МИКС: Стимулатор на 
кореновата система за по-
вишена активност и висок 
капацитет за усвояване за 
хранителни вещества и вода. 
Дружно поникване, растения-
та са по-устойчиви на небла-
гоприятни климатични усло-
вия.

НАТУРАМИН ПЛЮС:  Стимулиращ 
ефект върху растението по 
време на фазите на активен 
растеж и цъфтеж. Форму-
лата му съдържа перфектен 
баланс между свободни амино-
киселини и олигопептиди. Този 

продукт е обогатен с важни 
микроелементи.
НАТУРФОС ZN/MN:  се    аб-
сорбира от растенията  със 
забележителен възходящ и 
низходящ системен ефект и 
коригира цинковия и манганов 
дефицит при царевицата

НАТУРАМИН-WSP: Стимули-
ра растенията по време на 
активните фази на растеж 
и по-специално в ситуации, 
които могат да повлияят 
неблагоприятно на тяхното 
развитие, като например: 
коренова асфиксия, суша, 

градушка, фитотоксичност, 
причинени от пестициди и 
т.н.  

СПРЕЙФИКС: е естествен при-
лепител за подобряване на 
ефикасността на  листни то-
рове и препарати за расти-
телна защита.  
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Една наистина фантастична пшеница

АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Лозя

КОМЕНТАР

Третиране 
на семена

Цъфтеж Образуване  
на чепка

Начало на 
узряване

o  Натурамин-WSP  
50-100 г/дка

o  Натурамин-WSP 50-100 г/дка
Стимулира растенията по време на активните фази 
на растеж и по-специално в ситуации, които могат да 
повлияят неблагоприятно на тяхното развитие, като 
например: коренова асфиксия, суша, градушка, фито-
токсичност, причинени от пестициди и т.н.      

Листно: пови-
шава действие-
то на фунгици-
дите

o  Натурамин 
 плюс 200 мл/дка  
Стимулиращ ефект 
върху растението 
по време на фазите 
на активен растеж 
и цъфтеж. Форму-
лата му съдържа 
перфектен баланс 
между свободни 
аминокиселини,  оли-
гопептиди и важни 
микроелементи.

o Натурфос Mg  
200 мл/дка 
Стимулира процеса 
на фотосинте-
за, води до общо 
укрепване, жизне-
ност, вегетативен 
растеж, цъфтеж и 
плододаване. 

o  Натурамин-Ca/B 
 250 мл/дка 
Подобрява силата 
на клетъчната 
стена. Формулиран 
с аминокиселини, 
които повишават 
приемането и 
транспорта през 
растението на 
калций и бор.

o Спрейфикс 100 мл/100 лит вода. 

Спрейфикс е естествен прилепител за подобряване на ефикас-
ността на  листни торове и препарати за растителна защита.

Листно:  при 
всички агрохими-
чески приложе-
ния 
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АКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Ябълка

КОМЕНТАР

Миши уши Цъфтеж Образуване  
на плода

Нарастване  
на плода

o  Натурамин-WSP  
50-100 г/дка

o  Натурамин-WSP 50-100 г/дка
Стимулира растенията по време на активните фази 
на растеж и по-специално в ситуации, които могат да 
повлияят неблагоприятно на тяхното развитие, като 
например: коренова асфиксия, суша, градушка, фито-
токсичност, причинени от пестициди и т.н. 

Листно: 
повишава 
действие-
то на фун-
гицидите

  

o Пленифлор  
0.2–0.3 л/100 л 
вода преди цъф-
теж и при образу-
ване на плода

Съчетава извлек от 
водорасли с висока 
концентрация на  
цитокинини с  Бор и 
Молибден. Стимули-
ра физиологичните 
процеси по време на 
цъфтеж за получа-
ване на по-високи 
добиви.

o Натурамин-Ca/B 250 мл/дка 
Подобрява силата на клетъчната 
стена. Формулиран с аминокисели-
ни, които повишават приемането 
и транспорта през растението 
на калций и бор.

Листно: за 
подобряване 
качеството 
на плодове-
те

o  Натурфос Mg 200 мл/дка 
Стимулира процеса на фотосинтеза, води 
до общо укрепване, жизненост, вегетати-
вен растеж, цъфтеж и плододаване.  

Листно: 
Стимулира 
образува-
нето на 
фитоале-
ксини

o Спрейфикс 100 мл/100 лит вода. 

Спрейфикс е естествен прилепител за подобряване на ефикасност-
та на  листни торове и препарати за растителна защита. 

Листно:  
при всички 
агрохимиче-
ски прило-
жения 
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Праскова

КОМЕНТАР

Набъбване на 
пъпките

Цъфтеж Образуване на 
плодовете

Нарастване на 
плодовете 

o  Натурамин-WSP: 
50-100 г/дка

o Натурамин-WSP 50-100 г/дка
Стимулира растенията по време на активните фази 
на растеж и по-специално в ситуации, които могат 
да повлияят неблагоприятно тяхното развитие, като 
например: коренова асфиксия, суша, градушка, фито-
токсичност, причинени от пестициди и т.н. 

Листно: запаз-
ване на турго-
рното налягане в 
клетката.
Повишава 
действието на 
фунгицидите

o Пленифлор 0.2–0.3 
л/100 л вода преди 
цъфтеж и при 
образуване на плода
Съчетава извлек от 
водорасли с висока 
концентрация на  
цитокинини с  Бор и 
Молибден. Стимули-
ра физиологичните 
процеси по време на 
цъфтеж за получа-
ване на по-високи 
добиви.

o  Натурамин-Ca/B: 250 мл/дка  
Подобрява силата на клетъчната стена. 
Формулиран с аминокиселини, които пови-
шават приемането и транспорта през 
растението на калций и бор.

Листно: за 
подобряване 
качеството на 
плодовете

o  Натурфос Mg 200 мл/дка 
Стимулира процеса на фотосинтеза, води 
до общо укрепване, жизненост, вегета-
тивен растеж, цъфтеж и плододаване. 

Листно: Стиму-
лира образуване-
то на фитоале-
ксини

o Спрейфикс 100 мл/100 лит вода. 
За  подобряване на ефективността при листно третиране  с 
инсектициди, фунгициди,хербициди  и листни торове.

Листно:  при 
всички агрохими-
чески приложения 
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Люцерна

Засяване След поникване 7дни след всеки 
откос

Всеки втори откос

o  Райса Микс 40-70  
мл/дка 
Стимулатор на 
кореновата сис-
тема за  повишена 
акти- вност и  
висок  капацитет 
на усвояване  на 
хранителни ве- 
щества и вода. 
Растенията са  
по-устойчиви на 
неблагопри-ятни 
климатични усло-
вия.

o  Натурамин WSP  
30 г/дка
Стимулира растете-
нията, особено полезен 
за намаляне на стреса 
след косене. Стимулира 
растенията по време 
на активните фази  на 
растеж и по-специално  
в  ситуации, които  мо-
гат да  повлияят небла 
гоприятно на тяхното 
развитие, като напри-
мер: коренова асфиксия, 
суша, градушка, фито-
токсичност, причинена 
от пестициди и т.н.

o  Натурамин Плюс 
200-250 мл/100л вода
Коригира недостига 
на микроелементи. 
Формулата му съдържа 
перфектен баланс меж-
ду  свободни   аминоки-
се-лини и олигопепти-
ди. Стимулиращ ефект 
върху растението по 
време на фазите на 
активен растеж и 
цъфтеж.

o Спрейфикс – 01% 

Естествен прилепител за подобряване на ефикасността на листни  торове 
и препарати за растителна защита.
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Екзотик
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ХАРАКТЕРИСТИКА

EКЗОТИК е нисък сорт ранна зимна осилеста пшеница. Отлични резултати 
при различни почвено-климатични условия.

EКЗОТИК е толерантен към засушаване. Характерно за него е силното бра-
тене, висок хектолитър, едро зърно, отлично съдържание на протеин и 
високо W.

ЕКЗОТИК е с много добра устойчивост на ниски температури и полягане.

Високите добиви, стабилните качествени показатели и ранозрялост 
правят ЕКЗОТИК предпочитан от всички земеделски стопани сорт. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ и ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и началото на ок-
томври. Посевната норма е мин. 250–350 кълняеми семена на м2 в зависи-
мост от датата на засяване.

ХЕРБИЦИДИ: Толерантен към Хлортолурон (Chlortoluron).

ФУНГИЦИДИ: Особено внимание към Кафява ръжда и Септориоза (Septoria spp.)
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ХАРАКТЕРИСТИКА

БАСМАТИ е осилест сорт мека пшеница, средно ран във фаза вретенене 
и пълна зрялост.

БАСМАТИ е изключително устоичив на полягане, с плътни и изравне-
ни класове. Слабо чувствителен на ниски температури и много висока 
степен на братимост.

БАСМАТИ е с висока толерантност на кафява и жълта ръжда,  брашнес-
та мана и с много добра толерантност към Септориоза (Septoria spp.) 
и Фузариум (Fusarium spp.).  

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ: Последната седмица на септември и началото на октомври. Посев-
ната норма е норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ХЕРБИЦИДИ: БАСМАТИ е чувствителен към Хлортолурон (Chlortoluron)
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ХАРАКТЕРИСТИКА

СОЛЕХИО е нисък осилест сорт мека зимна пшеница, нискочувствителен 
на полягане, с ранно вретенене и узряване.

СОЛЕХИО отлично комбинира добри качествени показатели с изключител-
но висок добивен потенциал.

 o Ниска чувствителност на болести. 

 o Много добър хектолитър 

 o високо съдържание на протеин, със средно P/L (0.9)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ и ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и началото на ок-
томври.  Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ХЕРБИЦИДИ: Толерантен към Хлортолурон (Chlortoluron).

ФУНГИЦИДИ: СОЛЕХИО притежава много добра толерантност на болести. Въпреки 
това ние ви препоръчваме да следите внимателно посева за развитие на 
болести.

Солехио
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ХАРАКТЕРИСТИКА

КАЛИСОЛ е безосилеста пшеница, средно ранна във фаза вретенене с 
ранно изкласяване.

КАЛИСОЛ е с много ранна жътва и отлично усвояваване на пролетната 
влага, слабо чувствителна на ниски температури , ниско чувствител-
на на полягане. Толерантна към Хлортолурон (Chlortoluron).

КАЛИСОЛ съчетава високо качество на брашното с отлични хлебопе-
карни свойства.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и началото на 
октомври.  Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: 

o Високо хектолитрово тегло (77 до 80)

o Добро съдържание на протеин (11 - 12%)

o Ниско P/L (0,6 - 0,8) 

o Добро W (180 - 230)

ФУНГИЦИДИ:  Много ниска чуствителност към Фузариум (Fusarium spp.)
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ХАРАКТЕРИСТИКА

ФЕНОМЕН е осилеста зимна пшеница, средно ранна във фаза вретенене, 
със средно ранно до ранно изкласяване. Много слабо чувствителна на 
ниски температури, много слабо чувствителна на полягане. Толерантна 
към Хлортолурон (Chlortoluron).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и началото на ок-
томври.  Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Високо до много висо-
ко хектолитрово тегло (77–80), високо съдържание на протеин  
(11,5–12%), много добро W (средно 210), висока до много висока маса на 
1000 семена 

ПРЕДИМСТВА: Много добра устойчивост на полягане; много добро хектолитрово 
тегло и много добро съдържание на протеини; добри хлебопекарни ка-
чества

 УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много ниско чувствителна на мана, жълта ръжда и Сеп-
ториоза (Septoriosa spp.) и средно чувствителна на Фузариум (Fusarium spp.). 

Феномен
НОВ!
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Форкали 

ХАРАКТЕРИСТИКА

ФОРКАЛИ е ранна осилеста зимна пшеница. 

ФОРКАЛИ е изключителна хлебна пшеница с удивителни качествени 
показатели

Толерантна към Хлортолурон (Chlortoluron).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и началото на 
октомври.  Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Много високо хектолитрово тегло (78–81), мно-
го високо съдържание на протеин (14–15%), ниско P/L (0,6–0,8), средно 
до висока маса на 1000 семена

ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница, много високо съдържание на протеин, което 
може да се повиши с подходящо азотно торене, 

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много ниска чувствителност  към кафява ръжда, ниска 
чувствителност към жълта ръжда, мана и Септориоза (Septoriosa spp.),  
ниска чувствителност  на Фузариум (Fusarium spp.) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА

МОДЕРН е осилеста зимна пшеница средно ранна във фаза вретенене, със 
средно ранно до ранно изкласяване и високо братене. Слабо чувствителна 
на ниски температури, ниско чувствителна на полягане.

Чувствителна към Хлортолурон (Chlortoluron).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРЕДИМСТВА: Висок хектолитър, средно съдържа-
ние на протеин, висока маса на 1000 семена, добро W (160–200) и ниско  
P/L (0,7).

ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница с висок добивен потенциал, добро специфично те-
гло и ниско P / L. Притежава подходящи характеристики за леки почви 
(фертилен клас и  висока маса на 1000 семена).

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Ниска чувствителност към мана и кафява ръжда, чувст-
вителна до ниско чувствителна към Септориоза (Septoriosa spp.)  и толе-
рантна към  Фузариум (Fusarium spp.).

Модерн
НОВ!
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ХАРАКТЕРИСТИКА

МН 14.11 е зимна пшеница средно ранна във фаза вретенене с ранно 
изкласяване, в пълна зрялост е средно ранна до ранна. 

 o слабо чувствителна на ниски температури

 o много ниско чувствителнна на полягане

 o висок коефициент на братимост.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Началото на Октомври

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Много висок хектолитър (77-80), 
Висока маса на 1000 семена (43/47), брой семена на клас 50/55, ниско 
P/L (0,6), добро W (180).

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: 
 o ниска чувствителност към кафява ръжда, мана и Септориоза 

(Septoriosa spp.)

 o много ниска чувствителност на жълта ръжда,

 o толерантна към Фузариум (Fusarium spp.).

МН 14.11
НОВ!
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Аугусто

ТВЪРДА ПШЕНИЦА

Нов!

ХАРАКТЕРИСТИКА

АУГУСТО  перфектно комбинира висок добивен потенциал с много високи 
качествени показатели, висок протеин и глутен и много добра стъкло-
видност

АУГУСТО  е средно ран сорт твърда пшеница

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Преоръчителната посевната норма при оптимални 
срокове на сеитба и добре подготена почва е 350–450  кълняеми семена 
на м2.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Отлично хектолитрово тегло), ви-
сока до много висока маса на 1000 семена – 45–50 г 

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Ниска чувствителност към брашнеста мана и Септо-
риоза (Septoriosa spp.), средна толерантна към  Фузариум (Fusarium spp.) и 
кафява ръжда.
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Гига

ЕЧЕМИК

ХАРАКТЕРИСТИКА

 o Много ран до ран

 o Устойчив на жълт ечемичен мозаечен вирус

 o Добра устойчивост на ниски температури и полягане

 o Много добра обща устойчивост на болести

 o Много добър размер на зърното

 o Добър хектолитър

ЗАСЯВАНЕ: Oт края на септември до края на октомври.

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ: Използването на растежни регулатори зависи от потен-
циала на полето и гъстотата на посева на пролет.

ФУНГИЦИДИ: Препоръчваме широкоспектърни фунгициди

ДОМИНО е 6-редов ран зимен ечемик

 o Ранозрял сорт

 o Слабо чувствителен на ниски температури и на полягане

 o Толерантен на мозайка Y1.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРЕДИМСТВА: Средно до високо хектолитрово те-
гло, средно съдържание на протеин, много добър размер на зърното и висока 
маса на 1000 семена. Конкурентен добив, студоустойчив и устойчив на боле-
сти

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много слабо чувствителен на вджуджаваща ръжда и 
мрежести петна, слабо чувствителен на брашнеста мана и  листен пригор.

ФЪНКИ  е 6-редов средно ран зимен ечемик. Слабо чувствителен на ниски темпе-
ратури, устойчив на полягане и толерантен на мозайка Y1.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и  ПРЕДИМСТВА: 

o Много висок хектолитър (64-67) 

o Висока маса на 1000 семена (44/46)

o Ниско съдържание на протеин (10,6%)

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Слабо чувствителен на вджуджаваща ръжда, мрежести 
петна и листен пригор и чувствителен на брашнеста мана.

Домино

Фънки
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ЕКИП е ран хибрид зимна маслодайна рапица с много добро начално разви-
тие и добра толерантност на Фома. 

ЕКИП е с отлична разклоняемост, която му позволява да компенсира евен-
туалното прореждане на посева. Хибридът е  нискочувствителен на по-
лягане със слабо разпукване на шушулката.  

ПРЕДИМСТВА

 o Масло : 43–46 % o  Omega-3 : 10,5–12,5 %

 o Много добро начално развитие o  Ниско чувствителен на Фома

 o Ниско чувствителен на полягане o   Слабо разпукване

ХУСАР е средноран хибрид зимна маслодайна рапица с много добро начално 
развитие и добра толерантност на ниски температури. 

ХУСАР отлично съчетава  високия си добивен потенциал и ранозрелост, 
което го прави желан хибрид за много производители на рапица. Него-
вата ниска склонност към полягане осигурява малко загуби по време на 
жътва.  

ПРЕДИМСТВА

 o Масло : 45,5–46 % o  Ниско чувствителен на Фома

 o Много добро начално развитие o  Високо съдържание на масло

 o Ниско чувствителен на полягане o  височина 1,55–1,60 

начално развитие

полягане

фома

вертицилиум

начално развитие

полягане

фома

вертицилиум

Земеделския производител Тим Ламиман от 
Линкълншир отново е носител на световен 
рекорд при маслодайна рапица за 2015г с 
феноменален добив 6,7 т/ха.

Г-н Ламиман постави рекорд и през август 2014 
година с 6,14 т/ха който временно му бе отнет 
от Крис Денисон от Нова Зеландия с 6,31 т/ха.

„Работя с агронома Саймън Шоу, той препоръча 
храненето на рапицата да е на често с малки 
торови норми. Храненето бе разделено на 
седем подхранвания по време на вегетацията 
с цел да предотвратим хранителен стрес 
при растенията и да поддържаме посева в 
оптимално състояние за максимално висок 
добив.

Важно за нас бе това, че последните две 
подхранвания бяха с високо съдържание на 
калций, като последното бе във фаза цъфтеж 
заедно с фунгицид.

Осигурявайки калций на рапицата, ние 
подобряваме здравината на шушулките и  
даваме възможност за образуване на по-големи 
шушулки.“

СВЕТОВЕН РЕКОРД  
В РАПИЦАТА  

СЪС СЕЛЕКЦИЯТА  
НА KWS MOMONT



ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Екип

ЕКИП е ран хибрид зимна маслодайна рапица с много добро начално разви-
тие и добра толерантност на Фома. 

ЕКИП е с отлична разклоняемост, която му позволява да компенсира евен-
туалното прореждане на посева. Хибридът е  нискочувствителен на по-
лягане със слабо разпукване на шушулката.  

ПРЕДИМСТВА

 o Масло : 43–46 % o  Omega-3 : 10,5–12,5 %

 o Много добро начално развитие o  Ниско чувствителен на Фома

 o Ниско чувствителен на полягане o   Слабо разпукване

ХУСАР е средноран хибрид зимна маслодайна рапица с много добро начално 
развитие и добра толерантност на ниски температури. 

ХУСАР отлично съчетава  високия си добивен потенциал и ранозрелост, 
което го прави желан хибрид за много производители на рапица. Него-
вата ниска склонност към полягане осигурява малко загуби по време на 
жътва.  

ПРЕДИМСТВА

 o Масло : 45,5–46 % o  Ниско чувствителен на Фома

 o Много добро начално развитие o  Високо съдържание на масло

 o Ниско чувствителен на полягане o  височина 1,55–1,60 

чувствителност толерантност

начално развитие

полягане

фома

вертицилиум

бързо

чувствителност толерантност

начално развитие

полягане

фома

вертицилиум

бързо

Хусар СЕ
ЕМ

ЕН
А
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