
ЛЕОНАРДИТ – истинско черно злато за 
             плодородна и здрава земя!

Ново поколение органоминерални торове, които се препоръчват 
за подобряване на плодородието на почвата, за насърчаване 
и засилване на развитието на корените, за увеличаване на 
наличността и усвояването на хранителните вещества от 
почвата.

Чиста  храна  
  Силен корен 
    Структурирана почва
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Поникване на семената (кълняемост) Глутамин, Валин, Тироизин, Лизин,  
Аспаргинова киселина

Развитие на кореновата система Аргинин

Катализиране на синтеза  
на хормони за бърз растеж

Триптофан

Транспортиране на азот Аспаргинова киселина

Производство на хлорофил Серин, Глутамин, Глицин, Аргинин, 
Аланин, Лизин

Регулиране на устицата Серин, Глутамин

Образуване на лигнини Фениланин

Опазва от засоляване и засушаване Пролин, Серин, Изолевацин, 
Тирозин, Таурин, Треснин, Валин

Толерантност към високи  
и ниски температури

Серин, Пролин

Покълване на полени, опрашване Серин, Пролин, Глутамин, 
Изолевцин, Тирозин.

Синтез на хормони, определящи цвета 
на плодовете

Аргинин

Зреене на плодовете Хистидин

Аминокиселините са от съществено значение за храненето и развитие-
то на всеки жив организъм. Те определят нормалното протичане на фи-
зиологичните процеси при растенията. Аминокиселините съществуват 
в 2 изомерни форми. 

Най-качествените биостимулатори съдържат САМО L-свободни аминокисели-
ни. Тази форма се усвоява най-пълно от клетките на растенията.

Продуктите от фамилията НАТУРАМИН съдържат САМО L-свободни аминоки-
селини. Те  са основни структурни звена за образуване на протеини, ензими, фи-
тохормони и са изходен материал за синтеза на основни и важни за растенията 
вещества. Тези продукти стимулират развитието на културите и им помагат 
да превъзмогнат стреса. НАТУРАМИН съдържа спектър от аминокиселини, с кои-
то влияе в различните фази от развитието на растенията. Аминокиселините 
имат своята важна роля в една или повече фази: 

Растенията рядко се развиват в опти-
мални условия и често са подложени на 
абиотичен (засушаване, преовлажня-
ване, големи температурни амплитуди, 
градушки, засоляване - Ph на почвата и 
др.)   и биотичен (неподходящи почвени 
обработки,  дълбочина на сеитбата, 
растителнозащитни мероприятия, 
повреди от болести и неприятели и др.) 
стрес. 
Аминокиселините подкрепят растени-
ята в преодоляването на всички небла-
гоприятни условия    и фактори по време 
на тяхното развитие.  Всички биости-
мулатори от фамилията НАТУРАМИН  
съдържат само L свободни аминоки-
селини и са комбинирани в оптимални 
съотношения, осигуряващи максимално  
положително въздействие върху посе-
вите. 
Всяка аминокиселина има различен на-
чин на действие в растенията: важно 
е използването на продукти с баланси-
рана и постоянна аминограма. 
L-СЕРИН  Регулира водния баланс и вли-

яе на температурния стрес. 
Той е прекурсор на, и е в осно-
вата на важните осмопро-
тектори, известни като 
Глицин - Бетаин.

L-ПРОЛИН Подобрява фертилността 
на полена и заздравяването 
на клетъчните стени. Защи-
тава клетъчната мембра-
на и протеините от високи 
концентрации на неорганич-
ни йони (засоляване),  воден 
стрес и стреса от високи 

температури. Предотвра-
тява денатурацията (раз-
граждането) на белтъчини-
те. 

L-АРГИНИН Участва в развитието на 
кореновата система и обра-
зуването на хлорофилните 
молекули. Има важна роля по 
време на цъфтеж и формира-
нето на зърното и залагане-
то на плодовете. 

L-ГЛУТАМИНОВА КИСЕЛИНА Ускорява 
транспорта на азота в рас-
тенията. Много добър хела-
тиращ агент. Влияе върху 
развитието на меристем-
ните тъкани и хлорофила, по-
вишава стресовата устой-
чивост на растенията. 

L-ГЛИЦИН Основен метаболит за об-
разуване на хлорофил и за-
силване на фотосинтезата. 

L-ФЕНИЛАЛАНИН  Участва в синте-
зата Лигнин и повишава 
устойчивостта на полягане, 
влияе в натрупването на ан-
тоциани.

L-АЛАНИН Регулира физиологични про-
цеси,които повишават съ-
държанието на хлорофил в 
растенията. 

L-АСПАРГИНОВА КИСЕЛИНА Улеснява 
усвояването на азота от 
растенията. Стимулира 
кълняемостта. Базова ами-
нокиселина, участваща в 
синтеза на други важни ами-
нокиселини.
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НАТУРАМИН - WSP стимулира хармо-
ничния растеж на растенията. Taka 
те преодоляват влиянието на небла-
гоприятни условия, с цел постигане на 
оптимални добиви. 
Препоръчва се, когато растенията 
изискват по-голямо потребление на 
енергия и в моменти, когато култури-
те се намират в неблагоприятни ус-
ловия (презасаждане, високи или ниски 
температури, градушка, вятър, изли-
шък или недостиг на вода, засоляване, 
фитотоксичност и т.н.).

Защитни действия срещу стреса.
Тази уникална формула, богата на Се-
рин и Пролин, защитава растенията 
от вредното въздействие на високи, 
ниски температури, солеви и воден 
стрес.

Ефекти  върху фотосинтезата.
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 резул-
тат на това се получават по-здрави 
растения и по-високи  добиви.

Опрашване, растеж и образуване на 
плодовете.
L-Пролин и Глутаминова киселина са 
основни в процеса на опрашване. Ва-
лин, Изолевцин и Левцин са тясно свър-
зани с процесите на узряване на плода.

Фитохормонален и метаболитен 
ефект.
НАТУРАМИН - WSP стимулира обра-
зуването на Ауксини, повишава ефек-
тивността на кореновата система, 
подобрява растежа и цъфтежа на 
растенията.
НАТУРАМИН - WSP стимулира образу-
ването на ензими и синтеза на основ-
ните протеини за правилна физиоло-
гия и развитие на културите.

Баланс на почвената флора.
Биологично активните съставки на  
НАТУРАМИН - WSP  съдържат азотни 
форми, позволяващи микробната фло-
ра да се поддържа в равновесие. 

Пшеница, ечемик, рапица,  нахут и 
бобови (листно)

2–3 третирания по време на вегетация  
30–50 г/дка

Царевица, слънчоглед  (листно) 2–3 третирания по време на вегетация 
30–50 г/дка

Зеленчуци, лозя,   
овощни култури – листно

почвено

3–5 третирания по време на вегетация 
50–100 г/дка

300–500 г/дка. Прилага се 2-3 пъти

Етерично-маслени 2–3 третирания по време  на вегетация 
50 г/дка

Ягодоплодни 2–3 третирания по време  на вегетация 
50 г/дка
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L-свободни аминокиселини

%

INSUMO CERTIFICADO

No Certificado: NVT-01

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

НАТУРАМИН - WSP е най-богатият на L-свободни аминокиселини продукт на па-
зара (80%), отличаващ се с високо съдържание на Серин,  Пролин, Глицин-Бета-
ин, основна защита на растенията  при термичен и воден стрес.

Фармацевтичен клас аминокиселини

Подобряване на вегетативните процеси в периоди на най-усилено  
развитие на културата, с цел постигане на най-висока производителност.  
Подпомага културите да превъзмогнат стреса, предизвикан от 
фитотоксичност, воден дисбаланс, неприятели, екстремни температури  

и болести. Хармонично развити растения.
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Гарантирано съдържание

L-свободни  
аминокиселини

40,0 % w/v 400 г/л

Азот (N)  7,5 % w/v 75 г/л

Желязо (Fe) 1,25 % w/v 12 г/л

Манган (Mn) 0,75 % w/v 7,5 г/л

Бор (B) 0,13 % w/v 1,3 г/л

Мед (Cu) 0,12 % w/v 1,2  г/л

Цинк (Zn) 0,25 % w/v 2,5 г/л

Молибден (Mo) 0,05 % w/v 0,5 г/л

Дози и приложение

Пшеница, ечемик, 
царевица, 

слънчоглед (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.

Етерично-маслени 2–3 третирания по 
време на вегетация 
0,2 л/дка

НАТУРАМИН – ПЛЮС  е продукт, 
който има стимулиращ ефект 
върху растението по време на 
фазите на активен растеж и 
цъфтеж. Формулата му съдър-
жа перфектен баланс между 
свободни аминокиселини и оли-
гопептиди. Този продукт е обо-
гатен с важни микроелементи.

НАТУРАМИН – ПЛЮС  стиму-
лира растенията особено в 
стресови ситуации, които 
могат да повлияят неблаго-
приятно върху развитието 
им като: коренова асфиксия, 
засушавания, градушка, фи-
тотоксичност, причинена от 
пестициди и др. Културите 
реагират особено добре при 
листно приложение, въпреки че 
може да се използва и чрез кап-
ково напояване.

НАТУРАМИН – ПЛЮС е обога-
тен с микроелементи, които 
са хелатирани от глюконо-
ва киселина, която е основен 
кофактор за максималната им 
усвоимост и ефективност.

Фармацевтичен клас аминокиселини Нова формулация,  
ключ към едно добро началоВисока концентрация на основни  аминокиселини

Високо съдържание на микроелементи

Дози и приложение

Царевица (листно) 0,1 – 0,15 л/дка, във 
фаза 4-6 лист

Житни култури 0,1 – 0,15 л/дка, във 
фаза братене

Овощни, лозя  
и зеленчуци:  

листно

почвено

0,25 до 0,35 л/100 л 
вода –  
2–3 третирания

0,5 до 2 л/дка, разде-
лено на няколко прило-
жения

НАТУРАМИН-Zn/Mn   лесно 
се абсорбира от расте-
нията, независимо от 
метода на приложение, 
със забележителен възхо-
дящ и низходящ системен 
ефект.

НАТУРАМИН-Zn/Mn из-
ползва този системен 
ефект и коригира цинко-
вия и манганов дефицит 
при културите, където се 
използва.

Прилагането му се препо-
ръчва при култури, чувст-
вителни към недостиг на 
тези микроелементи и при 
почвени условия, които 
блокират тяхното усво-
яване. Аминокиселините 
в продукта спомагат за 
пълното усвояване на ми-
кроелементите.

ПРЕПОРЪКИ: 
 Царевицата е силно чувствителна при липса на Цинк и най-подходя-

щата фаза за приложение е 4–6 лист
 Може да се прилага листно или чрез напояване при овощни, зеленчу-

ци, декоративни, ягоди и лозя.
 Трябва да се прилага най-вече в етапите на интензивно развитие 

на културите.
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Гарантирано съдържание

L-свободни 
аминокиселини

8.00% w/w (9.60% w/v)

Общ азот (N) 1.28% w/w (1.54% w/v)

Органичен азот (N) 1.28% w/w (1.54% w/v)

Манган (Mn) 
водоразтворим

3.50% w/w (4.20% w/v)

Цинк (Zn) 
водоразтворим

5.00% w/w (6.00% w/v)
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ва Високо съдържание на фосфохумати и фосфофулвати, основни хранителни 

вещества, микроелементи, осмопротекторни агенти като пролин, серин, 
аргинин и естествени вещества с хормонална активност, които подобря-
ват развитието на корените. 

ТЕРЕНОВА се препоръчва за подобряване плодородието на почвата, насърчаване 
и засилване развитието на корените, увеличава наличността и усвояването на 
хранителните вещества от почвата. 

ПРЕДИМСТВА

 Чиста храна

 Силен корен ‘

 Структуриране на почвата

 Доставя усвоим Фосфор и осво-
бождава  фосфор в почвата

 Активира полезната микробиал-
на флора

 Протектор за посева (намаля 
физиологичното забавяне при не-
благоприятни условия)

 Стимулира разтежа

 Увеличава катионния обмен

ПРЕПОРЪКИ
ТЕРЕНОВА подобрява плодородието на почвата, насърчава развитието на ко-
рените, увеличава наличността и усвояването на хранителни вешества, осо-
бено на фосфора в почвата.

ТЕРЕНОВА може да се използва както при смеси с течни торове, така също и 
самостоятелно по време на вегетацията. 

ТЕРЕНОВА може да се използва при смеси, но силно препоръчваме първо да про-
ведете изпитания за потвърждаване на съвместимостта. 

Ново поколение оргaно-минерален тор 
Гарантирано съдържание

Общ хуминов екстракт 18.2% w/v 182 rp

Хуминови киселини 9.1% w/v 91 rp

фулвинови киселини 9.1% w/v 91 rp

Общо съдържание на  ор-
ганичното вещество

23.9% w/v 239 гр

Общ азот (М) 0.91% w/v 9.1 rp

Органичен азот 0.91% w/v 9.1 rp

Дифосфорен пентаоксид 
(Р205)  водоразтворим

11,4 W/V 57 rp

Калиев оксид (K20)  водо-
разтворим.

11.4% w/v 114 rp

Свободни аминокиселини 5.7% W/V 57 rp

Дози и приложение

За всички полски култури - зърнени кул-
тури, маслодайни и технически култури. 

1 - 1.5 л/ха

При интензивни култури, в частност:

Зеленчуци, плодови дървета, лози насаж-
дения, ягоди, декоративни растения и 
тревни площи. 

5-10 л/ха

При UAN разтвори, първо изпитвайте сместа в бур-
кан.
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НАТУРФРУТ OРГАНИЧЕН КАЛИЙ е специален продукт с висока концентрация на орга-
ничен Калий. Бързо се асимилира, транспортира и осигурява Калий и органични кисе-
лини в растението с максимална ефективност и води до пряко увеличение на добива.  
Продуктът е с pH 7 и не съдържа неорганични соли като карбонати, сулфати, тио-
сулфат, нитрати, хлориди, фосфати. НАТУРАМИН-Ca/B се възполз-

ва от химичните и биологични 
свойства на аминокисели-
ните, за да се подобри усво-
яването на Калций и Бор от 
културата. Аминокиселините, 
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 подобряване 
на качеството и съхранение-
то на продукцията. 

Контролира липсата или не-
балансираното приемане на 
Калций, което причинява:

 Върхово гниене при крас-
тавици, пипер и домати.

 Изсъхване на върховете 
при марули.

 Разпукване на плодовете.
 Горчиви петна по ябълка-

та.
 Изсъхване на младите 

листа при ягоди.

Гарантирано съдържание

Свободни  
аминокиселини

6,5 % w/v 65 г/л

Калций (CaO) 13,0 % w/v 130 г/л

Бор (B) 0,26 % w/v 2,6 г/л

Общо азот (N) 8,0 % w/v 80 г/л

Дози и приложение

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

Маслодай-
на рапица 

(листно)

0,1-0,2 л/дка преди цъф-
теж, в начало на стрел-
куване и второ прило-
жение при образуване на 
съцветията.

Овощни, лозя, 
зеленчуци 

 
почвено

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

Мощен метаболитен активатор  с Калций и Бор
Високо ефективен коректор.

Дози и приложение

При слънчоглед, рапица и 
житни се препоръчва в доза: 

0.08–0.1 л/дка.

Овощни култури 
Листно:  

Почвено с капково напояване: 

 
0.25–0.3 л/100л вода 
3–4 л/дка.

Зеленчукови и декоративни  
листно 

Почвено с капково напояване)

 
0.2–0.3 л/100л вода; 
2–3 л/дка.

ПРЕДИМСТВА
 Натурфрут К е с неутрално pH и не 

алкализира работния разтвор.
 Натурфрут К – висока съвместимост 

с други агрохимикали.
 Натурфрут К – нисък риск от фито-

токсичност.
 Натурфрут К – лесно усвояване и 

транспортиране.
 Натурфрут К – ефективен при тран-

слокация и асимилация на хранителни 
вещества

 Натурфрут К – фактът, че не съ-
държа азот, позволява използването 
му в последната фаза на растеж и 
узряване на плодове и зеленчуци, без 
да се отразява отрицателно след 
прибирането на реколтата върху 
нейното качество.

ПОЛЗИ
 Натурфрут К увеличава пластич-

ността при засушаване и контролира 
скоростта на фотосинтеза.

 Натурфрут К е от съществено зна-
чение за образуването на протеин и 
масло.

 Натурфрут К подобрява и ускорява 
формирането и мобилизирането на 
захари в плодовете.

 Натурфрут К увеличава съдържание-
то на сухо вещество в плодове, зърна, 
стъбла, листа и грудки.

 Натурфрут К осигурява твърдост, 
консистенция, аромат и цвят на пло-
довете и листата, повишавайки ка-
чеството на реколтата.

 Натурфрут К предотвратява нерав-
номерното узряване и получава по-до-
бро изхранване на плодовете.

Гарантирано съдържание

Калий (К2О) 
водоразтворим 380 гр/л

Органични 
киселини 574 гр/л
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ПЛЕНИФЛОР съдържа естест-
вени цитокинини, алгининова 
киселина, манитол, малки коли-
чества микроелементи, поли-
захариди и витамини, високока-
чествен извлек от водорасли.

ПЛЕНИФЛОР съчетава цитоки-
нини с Бор и Молибден за по-до-
бър цъфтеж и плодообразуване. 
Неговата формула позволява 
отлична усвояемост от расте-
нието, при листно и кореново 
приложение.

ПЛЕНИФЛОР подобрява усвоява-
нето на основните хранителни 
вещества по време на цъфтеж 
и плодообразуване и играе роля-
та на мощен биостимулатор.

 Стимулиране на физиоло-
гичните процеси на масло-
дайните култури по време 
на цъфтеж за получаване на 
по-високи добиви.

 Биостимулаторите със 
съдържание на цитокини-
ни стимулират деленето 
на клетките и увеличават 
фертилността на расте-
нията.

 Предназначен за всички кул-
тури, които са чувствител-
ни на Бор и Молибден

Гарантирано съдържание

Разтворим  екстракт от водорасли

Бор (B) 11,7% w/v 117 г/л

Молибден (Mo) 1,3% w/v 13 г/л

Стимулира цъфтежа и плодообразуването

Дози и приложение

Прилага се при маслодайни, 
зеленчукови, овощни, цветя, тютюн. 
Листно приложение – когато има 
достатъчно листна маса за усвояване 
на продукта.

Маслодайни  0,05–0,1 л/дка след 
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

 
 
0,15–0,2 л/100л вода; 
0,15–0,2 л/дка.

Етерично-
маслени

преди цъфтеж 
 100 мл/дка

В растенията съществува стро-
га    йерархия и съгласуваност в 
протичането на всички процеси 
от покълване  до узряване. Kон-

тролът на протичащите физиологични 
процеси се осъществява чрез расти-
телните хормони (фитохормоните).  В 
различните фази на развитието си рас-
тенията имат повишена или понижена 
нужда от определени фитохормони. 
Естествените фитохормони, получени 
след прецизно извличане от водорасли 
Ascophyllum nodosum, активно влияят 
върху основни физиологични процеси в 
растенията. 
 Ауксини: Синтезитат се основно 

в младите листа и бързо се пред-
вижват базипетално към корена на 
растенията. Участват в изгражда-
нето на здрава и ефективна коре-
нова система.

  Гибералини:  Стимулират растежа 
и контролират мобилизирането на 

резервните вещества в плодовете 
и семената.

  Цитокинини: Ускоряват деленето 
на клетката, ускоряват и контро-
лират важни процеси в органогене-
за, цъфтеж и опрашване.

Неумелата човешка намеса по време 
на растежа с неподходящи биостиму-
латори може да доведе до забавяне, 
ранно форсиране или най - общо каза-
но объркване на растенията с насоч-
ване на тяхната енергия в неправилна 
посока в неподходящо време. 
Вътрешната конкуренция между земе-
делците, както и конкуренцията меж-
ду държави и райони производителки 
налага все по-прецизно и професио-
нално отношение към отглеждането 
на всичи земеделски култури. Правил-
ното използване на богати на фито-
хормони продукти, точната фаза и 
доза е един от основните фактори на 
успеха в земеделието. 

П
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Cd3+
Zn2+
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РАЙСА МИКС  е уникален високока-
чествен извлек от водорасли на 
ауксини и фитохормони, комбиниран 
със свободни аминокиселини и микро-
елементи. 

РАЙСА МИКС има много балансира-
на аминограма с преобладаване на 
важни аминокиселини като Серин и 
Пролин, които помагат за преодоля-
ване на стреса след презасаждане. 
Наличието на значителни количества 
Аргинин действа стимулиращо за 

развитието на кореновата система.

РАЙСА МИКС действа като биости-
мулатор на кореновата система, и е 
особено полезен, както за развитие-
то на корените, така и за увеличава-
не количеството на усвоените храни-
телни вещества. 

РАЙСА МИКС съдържа пълен набор 
естествени фитохормони – ауксини, 
гиберелини, цитокинини, бетаини; ос-
мопротекторни агенти, олигопепти-
ди, полиамиди и витамини.

Гарантирано съдържание

Разтворим екстракт от водорасли

L-свободни 
аминокиселини

14,16 % w/v 142 г/л

Общо азот (N) 2,27 % w/v 22,7 г/л

Бор (B) 0,24 % w/v 2,4 г/л

Мед (Cu) 0,12 % w/v 1,2 г/л

Желязо (Fe) 1,30 % w/v 13 г/л

Манган (Mn) 2,27 % w/v 22,7 г/л

Молибден(Mo) 0,024 % w/v 0, 2 г/л

Цинк (Zn) 0,24 % w/v 2,4 г/л

Дози и приложение

Tретиране на семената 
царевица и пшеница 

слънчоглед 
рапица, нахут, грах

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

Листно приложение 
Рапица, пшеница, ечемик, 

царевица, слънчоглед и 
люцерна, етерично-маслени

 
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  засаждане, през интервал от две 
седмици, приблизително 400 мл/дка 

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

нетретиранос Райса Микс

Високо съдържание на ауксини
Стимулира кълняемостта
Подобрява развитието на корена   
Бърз и балансиран растеж

Биологично земеделие: одобрен за употреба 
съгласно Регламент (ЕО) N° 834/2007 и 
889/2008;  Контрол  ECOCERT SAF - 32600. 
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Здрав, ефективен  корен

Осмопротекторни агенти

Бързо усвояване на  
хранителни вещества

Естествени фитохормони   

ВКОРЕНИТЕЛ
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Дози и приложение

Житни култури 0,1 – 0,15 л/дка

Зеленчуци и ягоди:  
почвено 

 
 
 

листно

от 15 дни след разсаж-
дане до един месец 
преди прибиране на ре-
колтата 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 про-
растване до затва-
ряне на чепката 
0,6 – 0,8 л/дка 
0,15 – 0,25 л/100 л вода

Гарантирано съдържание

Фосфор (P2O5) 56,0 % w/v 560 г/л

Магнезий (MgO) 14,0 % w/v 140 г/л

Азот (N) уреа 5,6 % w/v 56 г/л

НАТУРФОС-Mg  стимулира про-
цеса на фотосинтеза, води до 
общо укрепване, жизненост, ве-
гетативен растеж, цъфтеж и 
плододаване. Азотът подпомага 
развитието на растенията, 
Магнезият подобрява усвояване-
то на CO2, абсорбцията на Фос-
фор и синтеза на въглехидрати.

Независимо от формата на при-
ложение НАТУРФОС-Mg се усво-
ява лесно от растенията и има 
забележителен низходящ и възхо-
дящ системен ефект.

Растенията използват свой-
ствата на фосфитните йони да 
подобряват усвояването на хра-
нителни вещества и стимули-
рат образуването на фитоале-
ксини в растенията.

Фитоалексините имат изразено 
фунгицидно действие, те се об-
разуват в тъканите на растени-
ята като отговор на вирусни или 
гъбни инфекции, на механични или 
химични повреди. Фитоалексини-
те имат системно действие и 
засилват естествената защи-
та на растенията.

 

Дози и приложение

Прилага се в доза 100 мл/дка 
в 80-100л работен разтвор. 

Дозата може да се увеличи до 
0,2% концентрация. Прилага се в 
резервоарна смес с продукти за 

растителна защита

Гарантирано съдържание

борово масло

Подобрява качеството на изпръскване и 
проникване на активните вещества.

Антипенител

Аджувант
 Увеличава количеството на ак-

тивното вещество в растение-
то.

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

Фиксатор
 Повишава устойчивостта на из-

миване на активното вещество.
 Спрейфикс увеличава повърхност-

та на равновесен контакт.

Анти-дрейф
 Хомогенизира размерът на капчи-

ците, намалява отвяването.

СПРЕЙФИКС  силно потиска разпенва-
нето на разтвора. 

СПРЕЙФИКС намалява повърхностно-
то напрежение при листно третира-
не. 

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

INSUMO CERTIFICADO

No Certificado: NVT-01

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

Натурфос-Мg  стимулира естествените  
                   защитни механизми на растенията. 

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

третиране 
на семена

след 3-ти 
лист

4-ти лист 
розетка

братене стрелкуваневретенене флагов 
лист

преди  
цъфтеж

цъфтеж цъфтеж

РАЙСА МИКС
вкоренител 

150 мл/100 кг

РАЙСА МИКС
вкоренител 

200 мл/100 кг

РАЙСА МИКС
вкоренител 

50 - 75 мл/дка

РАЙСА МИКС
вкоренител 

40 - 75 мл/дка

ТЕРАНОВА 150 мл/дка
НАТУРАМИН ZnMn   100 - 150 мл/дка

НАТУРФОС Mg   100 - 150 мл/дка

ТЕРАНОВА 150 мл/дка 
НАТУРАМИН WSP  30 г/дка

или НАТУРАМИН ПЛЮС  100 мл/дка
ПЛЕНИФЛОР 75-100 мл/дка

НАТУРАМИН Ca/B  100-150 мл/дка
НАТУРФРУТ К 80-100 мл/дка

СПРЕЙФИКС 100 мл / 100 л вода

пшеница 
и ечемик

активни решения зимна  
маслодайна рапица

активни решения

НАТУРАМИН WSP  30 г/дка през цялата вегетация
или НАТУРАМИН ПЛЮС  100 мл/дка през цялата вегетация

СПРЕЙФИКС   100 мл/100 л вода

приложение продукт доза площ количество приложение продукт доза площ количество
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Третиране  
на семена

Третиране  
на семена

4-ти – 6-ти 
лист

бутонизация начало  
на цъфтеж

РАЙСА МИКС  
вкоренител 

50-75 мл/дка

РАЙСА МИКС  
вкоренител 

50-75 мл/дка

след 3-ти лист

СПРЕЙФИКС 100 мл / 100 л вода

 

СПРЕЙФИКС 100 мл / 100 л вода

НАТУРАМИН WSP 30 г/дка
или НАТУРАМИН ПЛЮС 100 –150 мл/дка

ПЛЕНИФЛОР 50-100 мл/дка
НАТУРФРУТ К 100 –150 мл/дка

слънчоглед царевицаактивни решения активни решения

РАЙСА МИКС  
вкоренител 

400 мл/100кг

РАЙСА МИКС  
вкоренител 

200 мл/100кг

НАТУРАМИН  Zn/Mn100 мл/дка 
НАТУРФОС Mg - 100мл/дка 

НАТУРАМИН WSP 30 г/дка  
или НАТУРАМИН ПЛЮС 100 мл/дка

приложение продукт доза площ количество приложение продукт доза площ количество

ТЕРЕНОВА  
150 мл/дка

ТЕРЕНОВА  
150 мл/дка
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люцерна етерично- 
маслени

активни решения активни решения

РАЙСА МИКС  
40-75  мл/дка 
Стимулатор на коре-
новата система за  
повишена активност 
и висок  капацитет 
на усвояване  на хра-
нителни вещества и 
вода. 

Растенията са  
по-устойчиви на не-
благоприятни клима-
тични условия.

НАТУРАМИН WSP  
50 г/дка
Особено полезен след 
косене.  
Стимулира растенията  
в  ситуации, които  мо-
гат да  повлияят небла 
гоприятно на тяхното 
развитие, като: корено-
ва асфиксия, суша, гра-
душка, фитотоксичност, 
причинена от пестициди 
и т.н.

НАТУРАМИН ПЛЮС 
200-250 мл/100л 
вода
Коригира недостига 
на микроелементи, 
съдържа перфектен 
баланс със  свобод-
ни аминокиселни. 
Стимулиращ ефект 
върху растението 
по време на активен 
растеж и цъфтеж.

СПРЕЙФИКС – 01% 
Естествен прилепител за подобряване на ефикасността на листни  торове 
и препарати за растителна защита.

 Засяване След поникване 7дни след всеки  Всеки втори 
   откос откос

преди разсаждане засаждане рано напролет при стрес

РАЙСА МИКС  ВКОРЕНИТЕЛ 40-75  мл/дка 
Стимулатор на кореновата система за повишена 
активност и висок капацитет на усвояване на храни-
телни вещества и вода. 

НАТУРАМИН WSP 50 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, 
фитотоксичност, причинена от пестициди и т.н.

НАТУРАМИН ПЛЮС  200 мл/дка
Коригира недостига на мик роелементи. Формулата 
му съдържа перфектен баланс със свободни амино-
киселини. Стимулиращ ефект върху растението по 
време на фазите на активен растеж и цъфтеж

НАТУРФРУТ К:  

Увеличава пластичността при засушаване, контро-
лира скоростта на фотосинтеза и е от съществено 
значение за образуване на  масло.

РАЙСА МИКС 
ВКОРЕНИТЕЛ 
Потапяне на растенията 
в  0,5% р-р или при капково 
напояване мин. 6 часа

или
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лозя овощниактивни решения активни решения

Преди цъфтеж Цъфтеж Образуване  
на чепка

Начало на  
узряване

НАТУРАМИН  ПЛЮС 
200 мл/дка  
Стимулиращ ефект 
върху растението 
по време на фазите 
на активен растеж и 
цъфтеж. Формулата 
му съдържа перфек-
тен баланс между 
свободни аминокисе-
лини и важни микрое-
лементи.

НАТУРФОС Mg 
 200 мл/дка 
Стимулира про-
цеса на фотосин-
теза, води до 
общо укрепване, 
жизненост, веге-
тативен растеж, 
цъфтеж и плодо-
даване. 

НАТУРАМИН Ca/B 
250 мл/дка 
Подобрява сила-
та на клетъчната 
стена. Формулиран 
с аминокиселини, 
които повиша-
ват приемането и 
транспорта през 
растението на кал-
ций и бор.

НАТУРФРУТ К: 
Увеличава пластичността при засушаване, контро-
лира скоростта на фотосинтеза и е от съществено 
значsение за образуване на протеин и масло.

СПРЕЙФИКС 100 мл/100 лит вода. 
Спрейфикс е естествен прилепител за подобряване  на ефикасността на  листни торове и препа-
рати  за растителна защита.

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

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

ПЛЕНИФЛОР 0.2–0.3 л/100 л 
вода преди цъфтеж и при 
образуване на плода
Съчетава извлек от водорасли с 
висока концентрация на  цитоки-
нини с  Бор и Молибден. Стимулира 
физиологичните процеси по време 
на цъфтеж за получаване на по-ви-
соки добиви.

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.

НАТУРФОС Mg 200 мл/дка 
Стимулира процеса на фотосинтеза, 
води до общо укрепване, жизненост, 
вегетативен растеж, цъфтеж и пло-
додаване. 

НАТУРФРУТ К
 Увеличава пластичността при за-
сушаване, контролира скоростта 
на фотосинтеза и е от съществено 
значsение за образуване на протеин и 
масло.

СПРЕЙФИКС  
100 мл/100 лит вода. 
Спрейфикс е естествен прилепи-
тел  за подобряване на ефикас-
ността на  листни  торове и пре-
парати за растителна защита. 

Миши уши Цъфтеж Образуване  
на плода

Нарастване  
на плода

Набъбване на 
пъпките Цъфтеж Образуване  

на плода
Нарастване  

на плода
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KWS  ЕКСТАЗ
мека пшеница

KWS  ФЛЕКСУМ
мека пшеница

KWS  ЕКСКУИЗ
ечемик

KWS ЛАЗУЛИ е ранна осилеста 
зимна пшеница със силно брате-
не. Слабо чувствителна на ниски 
температури, слабо чувствител-
на на полягане.  Толерантна към 
Хлортолурон (Chlortoluron). 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Пър-
вата седмица на октомври. По-
севната норма е мин. 350 кълняеми 
семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ 
ПОСЕВИ.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПРЕДИМСТВА: Висок хектолитър, 
средно съдържание на протеин, 
висока маса на 1000 семена, и ниско 
P/L (0,7). 

ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница с 
висок добивен потенциал, добро 
специфично тегло и ниско P / L. 
Притежава подходящи за услови-
ята в България характеристики  
(фертилен клас и висока маса на 
1000 семена). 

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: слаба 
чувствителност към мана и жъл-
та ръжда, ниско чувствителна към 
Септориоза (Septoriosa spp.) и то-
лерантна към Фузариум (Fusarium 
spp.).

KWS  ЛАЗУЛИ

KWS  ФЛЕКСУМ
KWS ФЛЕКСУМ  е осилеста зимна 
пшеница ранна във фаза врете-
нене и изкласяване, a в пълна зря-
лост е средно ранна до ранна. 

Слабо чувствителна на полягане с 
висок коефициент на братимост. 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: На-
чалото на октомври. Посевната 
норма е мин. 350 кълняеми семена 
на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕ-
ВИ. 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПРЕДИМСТВА: Висок хектолитър 
(76-80), Висока маса на 1000 семена 
(43/46), брой семена на клас 50/55, 

ниско P/L (0,6), добро W (180-220). 

Толерантна на Хлортолурон

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много 
добра обща толерантност към 
важните болести.

Слаба чувствителност към, 
брашнеста мана и Септориоза 
(Septoriosa spp.) 

Много слаба чувствителност 
на жълта и кафява ръжда, толе-
рантна към Фузариум (Fusarium 
spp.).

мека пшеница

мека пшеница
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СИЛВЕРИО е ранна осилеста зимна 
пшеница с висока абсолютна маса и 
реални предимства при динамични 
климатични условия. Слабо чувст-
вителна на ниски температури, 
слабо чувствителна на полягане и 
със силно братене.  Толерантна към 
Хлортолурон (Chlortoluron). 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Пър-
вата седмица на октомври. По-
севната норма е мин. 350 кълняеми 
семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ 
ПОСЕВИ.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и 
ПРЕДИМСТВА: Високо съдържание 
на протеин, висока маса на 1000 
семена. 

ПРЕДИМСТВА: Пшеница с висок до-
бивен и качествен потенциал. 
Притежава комплексна пластич-
ност към различни почвено-клима-
тични условия.

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Слаба 
чувствителност към мана и ка-
фява ръжда, слабо чувствител-
на към Септориоза (Septoriosa 
spp.) и толерантна към Фузариум 
(Fusarium spp.).

KWS ЕКСТАЗ  е безосилеста зимна 
пшеница средно ранна във фаза вре-
тенене и изкласяване, в пълна зря-
лост е средно ранна до ранна. Слабо 
чувствителна на ниски темпера-
тури. Mного слабо чувствителна на 
полягане, висок коефициент на бра-
тимост. 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Нача-
лото на Октомври. Посевната нор-
ма е мин. 350 кълняеми семена на м2. 
ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ. 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Висока маса на 1000 семена, брой се-
мена на клас средно 50/52, ниско P/L 
(0,4-1,2), много добро W (210). 

Толерантна на Хлортолурон.

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много 
добра обща толерантност към ва-
жните болести.

Слаба чувствителност към кафява 
ръжда, брашнеста мана и Септори-
оза (Septoriosa spp.) .

Много слаба чувствителност на 
жълта ръжда, толерантна към Фу-
зариум (Fusarium spp.).

ФОРКАЛИ е ранна осилеста зим-
на пшеница. Изключителна хлебна 
пшеница с удивителни качествени 
показатели . 

Толерантна към Хлортолурон 
(Chlor toluron). -

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Пър-
вата седмица на октомври. По-
севната норма е мин. 350 кълняеми 
семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ 
ПОСЕВИ. 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Много високо хектолитрово те-
гло (78–81), много високо съдържа-

ние 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 про-
теин, което може да се повиши с 
подходящо азотно торене. 

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много 
слаба чувствителност към кафя-
ва ръжда, слаба чувствителност 
към жълта ръжда, мана и Септори-
оза (Septoriosa spp.), ниска чувст-
вителност на Фузариум (Fusarium 
spp.).

СТРОМБОЛИ е безосилеста зимна 
пшеница средно ранна във фаза вре-
тенене с ранно изкласяване, в пъл-
на зрялост е средно ранна до ранна. 
слабо чувствителна на ниски тем-
ператури. Mного слабо чувстви-
телна на полягане, висок коефици-
ент на братимост. 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Нача-
лото на Октомври. Посевната нор-
ма е мин. 350 кълняеми семена на м2. 
ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕДИМСТВА: Много висок хекто-
литър (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:
Слаба чувствителност към ка-
фява ръжда, мана и Септориоза 
(Septoriosa spp.) .

Много слаба чувствителност на 
жълта ръжда, толерантна към Фу-
зариум (Fusarium spp.).

KWS СИЛВЕРИОKWS  ЕКСТАЗ
мека пшеница

KWS  ФОРКАЛИKWS  СТРОМБОЛИ
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KWS Екскуиз е 6-редов средно ран зи-
мен ечемик. Слабо чувствителен на 
ниски температури, добра устой-
чивост на полягане, толерантен на 
мозайка Y1. 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕДИМСТВА: 

Висок хектолитър. 

Висока маса на 1000 семена.  

Ниско съдържание на протеин. 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Oк-
томври. Посевната норма е мин.350 
кълняеми семена на м2 

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Слабо 
чувствителен на мозайка Y1 и то-
лерантен вджуджаваща ръжда, 
мрежести петна и листен пригор и 
брашнеста мана.

АУГУСТО е средно ран осилест сорт 
твърда пшеница. Той перфектно 
комбинира висок добивен потен-
циал с много високи качествени по-
казатели, висок протеин и глутен и 
много добра стъкловидност 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Оп-
тимален срок на сеитба – среда-
та на октомври. Препоръчителна 
посевна норма – 350–450 кълняеми 
семена на м2. 

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

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Слаба 
чувствителност към брашнеста 
мана и Септориоза (Septoriosa spp.), 
средна толерантна към Фузариум 
(Fusarium spp.) и кафява ръжда.

KWS  ЕКСКУИЗ

KWS  ФИЛАНТЕ

ечемик

ечемик
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твърда пшеница

Нов 6-редов ран зимен ечемик, 
с висок добивен потенциал, с 
отлична толерантност към 
основните заболявания и толе-
рантност към мозайка Y1.

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: 
Oктомври. Посевната норма е 
мин.350 кълняеми семена на м2 

се
м

ен
а



София 1111, ул. „Н. Коперник“ 22, офис 3 • office@agredo.bg •  www.agredo.bg

Димитър Петков 
управител 

АГРЕДО ЕООД

Мирослав Петров 
търговски представител  

Северна България 
0889 804 397,  

miroslav.petrov@agredo.bg

Иван Нейков 
търговски представител  

регион Стара Загора 
0897 831 111 

 ivan.neikov@agredo.bg

 Йордан Урдов
търговски  представител 
Пловдив  
0882 520 441,  
yordan.urdov@agredo.bg

Ненчо Цветков 
търговски представител 
Северна България  
0887 80 55 65,  
nencho.cvetkov@agredo.bg

Анна Димитрова 
търговски представител 

Варна – Добрич 
0882520883,  

anna.dimitrova@agredo.bg

Антон Пейчинов 
логистика 
0884091241  
anton.peychinov@agredo.bg

Явор Параланов 
търговски директор  

0884 951 610,  
yavor.paralanov@agredo.bg

 Проф. д-р А.  Василев
ръководител  

изследователска дейност


