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години водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер 
в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.



Две производствени линии – Азотна и Фосфорна, с
годишен капацитет от около 1 000 000 мт. Над 10
предлагани насипни продукти, включително нови:
NPK 16:16:8 + 12S и NP 15:25 + 12 S.
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Централна изпитвателна лаборатория,
която следи изцяло за качеството на
суровините и готовата продукция.
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Съответствие на продуктите с Регламент (ЕС) 2019/1009 на
Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за
предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване, включително
правила за безопасност, качество и етикетиране.
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Лидер в България и пазарен фактор на картата на торовото производство и търговия в
Югоизточна Европа.
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02 МАКРОЕЛЕМЕНТИ:



02 МАКРОЕЛЕМЕНТИ:

Благоприятства растежа на растенията;

ЕС – консумира 10 млн. тона / година;

България - консумира над 350 000 тона / година.
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02 МАКРОЕЛЕМЕНТИ:

Благоприятства развитието на кореновата система;

ЕС – консумира около 1,10 млн. тона / година;

България - консумира над 30 000 тона / година.

Консумация на Фосфорни торове в 1000 мт, България 2012-2020
Източник: Eurostat
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Важен е за количеството и качеството на добива, както за устойчивостта

на растенията на температурни дисбаланси;

Решаващо значение в крайните етапи от развитието на растенията.
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Значение за Пшеница

Основна зърнено-житна култура за България;

През 2021 г. заема 1 247 453 ха от обработваемата земя, използваната земеделска площ и площта
със селскостопанско предназначение в България;

Годишно с пшеница в целия свят се засяват около 220 000 000 ха.
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Значение за Пшеница

N - Пшеницата се нуждае от азот през целия си вегетационен период. До начало на братене тя усвоява 3-4

% от необходимия азот, а през фаза братене 30-40 %, от началото на вретенене до изкласяване 40-45 % и

от изкласяване до узряване на зърното 20-22 %.

P - Торенето с фосфорни торове преди сеитба спомага за по доброто вкореняване на растенията

K - калия спомага за натрупване на въглехидрати и засилва зимоустойчивостта.
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Значение за Царевица

През 2021 г. заема 633 735 ха от обработваемата земя, използваната земеделска площ и площта
със селскостопанско предназначение в България;

В глобален мащаб, заема трето място след пшеницата и ориза.
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Значение на Царевица

N – През ранния си период на развитие, до 8-10 лист на царевицата, хранителните вещества постъпват по-

бавно. Във фазата на изметляване, усвоява 70% от общото количество азот;

P – Във фазата на изметляване, усвоява 40% от общото количество фосфор;

K – До края на изметляването, царевицата усвоява близо 100% от калия, след което той се преизползва от 

растенията.
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Значение за Слънчоглед

Основна маслодайна култура за България;

През 2021 г. заема 840 185 ха от обработваемата земя, използваната земеделска площ и площта
със селскостопанско предназначение в България;
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Значение за Слънчоглед

N – Постъпва най-интензивно в началото на формиране на съцветия до края на цъфтежа;

P – Доброто фосфорно хранене увеличава добива и масленото съдържание на семената;

K – Повишава абсолютната маса и маслеността на семената; Постъпването му става от образуване на 

питите до восъчна зрялост. 
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Добри и лоши примери

Оптимизиране на торовите 
норми чрез почвен анализ; 

Ориентиране към прецизно 
торене за минимизиране 
загубата на активно вещество.

Избор на по-ниска цена за сметка 
на активно вещество. 
Експлоатиране на почвата и 
недохранване на растението.

Изчакване до последния момент 
за торене, когато климатичните 
условия е възможно да не са 
оптимални и да има загуба на 
активно в-во;
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Добър пример: Почвен анализ

pH
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Добър пример: Прецизно торене

по-ниски загуби 
на N

над
по-ниски загуби 

на N
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Партньорство за производство на Специализирани торове

Водещ производител на 

листни торове

Експертни познания за 

специализирани торове

Капацитет и утвърдена

система на производство 

Водещ производител на 

азотни торове
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Лош пример: „Гладно“ растение

Проблеми при недостатъчно
хранене на растението:

• Забавен растеж;

• Отмиране на листата;

• Ниска устойчивост на абиотичен
и биотичен стрес;

• Преждевременно узряване;

• Слаба коренова система;

• Потиснато узряване;

• Силно намален и некачествен
добив.





Подайте хранителните елементи на растенията, когато те имат

нужда от тях.

Съобразете торовата норма с изискванията на културата.

В краткосрочен план - неправилното подхранване на растенията

оказва негативно влияние на реколтата, а в средносрочен план -

на почвата.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

www agropolychim.bg


