
NEWCAL 

Източник на калций за добре балансирано растително хранене 

NEWCAL е изключително чист течен тор, съдържащ висока концентрация на 
калциев хлорид. Позволява превенцията и борбата с физиологични болести 
като горчивите ямки при ябълката и върховото гниене при доматите. Като 
допълнителен ефект подобрява качеството, аромата и транспортабилността на 
продукцията.  

Продукта съдържа високо усвоим калций, прилепващи и омокрящи 
субстанции, което го прави подходящ за смесване с други продукти 

Продукта е разрешен за биологично земеделие 

Съдържание Концентрация в % 
Калциев оксид (CaO) разтворим във вода 16,8 

 

 

Култури Доза (листно приложение) Фенофаза 

Ябълки и круши 600 – 1200 г/дка 

Начало: 15 дена след 
завързване на плодовете. 
Прилага се 4-6 пъти през 

вегетация. 

Костилкови 400 – 600 г/дка 

Начало: 15 дена след 
завързване на плодовете. 
Прилага се 2 - 4 пъти през 

вегетация. 

Консервни домати 300 – 600 г/дка 

Начало: 7 дена след 
завързване на плодовете от 
първата китка. Прилага се 4 

пъти. 
Третиране за съхранение на 

продукцията Потапяне на плодовете в 1,5 % разтвор за 30 – 60 секунди 

С поливната вода При максимална концентрация 0,1 – 0,2 % 
 

 



BOROGREEN L 

Превенция на дефицита на бор. Подобрява узряването на полена, синтеза на 
захари и протеини. 

BOROGREEN L е течен тор, който благодарение на високата си концентрация, 
чистота и формулировка, подобрява проникването на елементите и 
придвижването им във вегетативните части. Приложението на бор спомага за 
синтеза на захари и протеини.  

Формулата е базирана на бор в комплекс с органични молекули и е идеална за 
превенция и борба с дефицита на бор. Подобрява завръзването при овощните 
дървета и маслините, намалява мелирандажа при лозите, предотвратява 
некрозата на вегетативния връх. 

 

Съдържание Концентрация в % 
Бор (B) разтворим във вода 11 

 

Култури С поливната вода Листно Фенофази 

Овощни дървета, 
лозя, цитруси, 

маслини 
300 – 600 г/дка 150 – 200 г/дка 

Преди цъфтеж, след 
завръзване на 

плодовете и след 
беритба 

Оранжерийни култури 500 г/дка 100 – 150 г/дка 

Преди цъфтеж, по 
време на зреене в 

случай на дефицит на 
бор 

Полски култури 300 – 600 г/дка 100 – 150 г/дка 

Преди цъфтеж, по 
време на зреене в 
случай на дефицит на 
бор 

Цветя и декоративни 
култури 300 г/дка 80 - 100 г/дка 

Преди цъфтеж в 
случай на дефицит на 
бор 

 



MICROHAS L 

Превенция и борба с дефицита на микроелементи.  

MICROHAS L е течен тор, който благодарение на специалната си 
формула, осигурява бърза проникване на всички хранителни елементи.  

MICROHAS L широк набор от микроелементи нужни за правилното 
развитие на растенията. 

Продукта може да се прилага в съчетание с NPK и други торове, за 
балансиран хранителен режим. Особено подходящ е за приготвяне на 
концентрираните разтвори, използвани в хидропонното отглеждане. 

Съдържание Концентрация в % 
Бор (B) разтворим във вода 0,7 

Мед (Cu) хелатирана EDTA разтворима във 
вода 0,1 

Желязо(Fe) хелатирано EDTA разтворимо във 
вода 0,6 

Манган(Mn) хелатиран EDTA разтворим във 
вода 0,5 

Молибден(Mo) разтворим във вода 0,02 
Цинк(Zn) хелатиран EDTA разтворим във вода 0,2 

 

Култури С поливната вода Листно Фенофази 

Овощни дървета 1000 – 3000 г/дка 150 – 200 г/дка 

По време на 
вегетативното 

нарастване, 
нарастването на 
плодовете, след 

беритба 

Едногодишни култури 2000 - 5000 г/дка 100 – 150 г/дка 

По време на 
вегетативен растеж и 

уголемяване на 
плодовете. 

Цветя и декоративни 
култури 2000 – 4000 г/дка 80 – 150 г/дка По време на 

вегетативен растеж 
Субстратни култури За концентрирания разтвор: 200 – 400 г/хл 

 

 

 

 

 



FOLIACON 22 

Превенция на физиологичните болести, причинени от калциев и 
магнезиев дефицит 

FOLIACON 22 е изключително пречистен течен тор, който позволява 
незабавното и добре балансирано поемане на калции и магнезии, дори в 
условия на воден дефицит и екологичен стрес. Високо ефективен във 
всяка фаза от развитието на растенията, както вкючен в поливната вода, 
така и с листно прилоцение.  

Наличието на бързо действащ азот подпомага растенията в етапа на 
нарастване на плодовете 

Предимства: 

- при овощните видове – предпазва и противодейства на много от 
физиологичните болести като горчиви ямки и изсъхване на рахиса. 

- при полско отглеждани видове – предпазва и лекува 
физиологични болести причиниени от дефицит на калции и магнезии – върхово  
гниене при домат и пипер, пригор по ръбовете на листата при пъпеш и др. 

- при цветя – укрепва стъблата, стимулира растежа на листа и цветове 
 

Съдържание Концентрация в % 
Общо азот (N) 8,8 
Нитратен азот 8,8 

Калциев оксид (CaO) разтворим във вода 10 
Магнезиев оксид (MgO) разтворим във вода 5 

 

Култури С поливната вода Листно Фенофази 
Овощни дървета, 
лози, цитрусови 

култури, маслини 
2500 – 5000 г/дка 300 – 600 г/дка Фази усилен растеж и 

растеж на плодовете 

Оранжерийни култури 2500 - 5000 г/дка 200 – 300 г/дка Фази усилен растеж и 
растеж на плодовете 

Полски култури 2500 – 5000 г/дка 250 – 350 г/дка Фази усилен растеж и 
растеж на плодовете 

Разсадници 1200 г/дка 100 - 200 г/дка 
В началото на 
развитие на 
растенията 

Цветя и декоративни 
култури 1200 – 2500 г/дка 150 – 200 г/дка 

При рязането на 
цветове, при усилен 

растеж 
Дозата е за количество вода 1хл 

 

 



MESOCAL 

Превенция и борба с дефицита на калций и магнезий 

MESOCAL осигурява растенията с бързо усвоим магнезий и калций без да 
включва във формулацията си азот или хлор. Благодарение на специалните 
съставки, включващи органични активатори, продукта може бързо и лесно да се 
придвижва във растителните тъкани.  

MESOCAL въздейства върху транслокацията на калций и магнезий – елементи 
известни със своята неподвижност. По този начин те могат бързо да достигнат 
дори до периферните части на растението. Формулацията предотвратява и 
лекува физиологичните болести като горчиви ямки при семковите и върхово 
гниене при зеленчуците, както и пригорите по периферията на листата при 
листните зеленчуци. 

 

Съдържание Концентрация в % 
Калциев оксид (CaO) разтворим във вода 9 

Магнезиев оксид (MgO) разтворим във вода 1 
 

Култури Доза (листно приложение) Фенофаза 

Семкови овощни 350 – 400 кг/ха 
От опадването на  цветовете, 

3 – 4 приложения през 
вегетацията през 8 – 10 дена 

Костилкови овощни 350 – 400 г/дка 
От опадването на цветовете, 

4 – 5 приложения през 
вегетацията през 15 – 20 дена 

Ягода 300 – 400 г/дка 
Начало: преди цъфтежа, 3 – 5 

приложения през 8 -12 дни 

Лози 350 – 400 г/дка От завръзване, 3 – 5 
приложения през 15 – 20 дни 

Листни зеленчуци 300 – 400 г/дка 3 -5 приложения през 10 – 15 
дни 

Зеленчуци от сем. Картофови 300 – 400 г/дка От завръване, 3 -5 
приложения през 10 – 15 дни 

Декоративни 300 – 400 г/дка От преди цъфтеж, 3 – 5 
приложения през 10 – 12 дни 

 

 


