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2   Минерални торове

Заводът в гр. Шабац, носещ името на съпругата 
на крал Петър І Караджорджевич (най-голямата 
дъщеря на Черногорския княз, а по-късно крал 
Никола Петрович), заработил на 8 ноември 1938 г. 
- Димитровден, събитие, което е удостоено от 
присъствието на министър-председателя на 
Кралство Югославия, Милан Стоядинович. 
От първият завод за сярна киселина до началото 
на разпадането на СФРЮ, Zorka бе синоним на 
индустриалното развитие на гр. Шабац.

След приватизацията на гиганта, Групата компании Elixir започна изграждането на напълно 
нов завод за производство на комплексни минерални торове на мястото на съществуващия, 
включително съответните опаковки за съхранение и обновяване на резервоарите за 
съхранение на течни суровини. При разработването и проектирането на този завод са 
използвани най-съвременни технологични решения така, че той напълно да отговаря както на 
регионалните и европейски стандарти за качество, така и на най-стриктните европейски норми 
за опазване на околната среда.

Заводът за минерални торове “Zorka” е основан през 
1938 г. и отбелязва поредното десетилетие от своето 
развитие в Шабац.

80 години 
опит
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Комплексните минерални торове на Elixir Zorka се 
произвеждат чрез химическа реакция, която се 
извършва между течните компоненти в тръбен реактор, 
с добавяне на вещества с висока разтворимост, които 
лесно се адаптират към всички отглеждани култури и 
типове почви.Химическият процес на гранулиране има 
редица предимства пред другите налични технологии за 
производство на минерални торове, като например:

Възможност за получаване на широко 
разнообразие от формулации от NP, PK и NPK 
Високо и неизменно качество на гранулите на 
крайния продукт

Продукцията на Elixir Zorka включва различни формулации 
на комплексни минерални торове с най-високо качество, 
характеризиращи се с висока концентрация на хранителни 
елементи, еднородна гранулометрия и висока разтворимост 
в почвеният разтвор. Тези минерални торове напълно 
удовлетворяват нуждите от хранителни вещества на 
различните култури, независимо от особеностите на 
конкретната култура, съответните производствени 
изисквания и различията в качеството на почвата. Нещо 
повече, Elixir Zorka предлага възможности за разработване 
и производство на уникални нови формулации, които 
да отговарят на специфичните нужди на клиента. 
Тези формулации осигуряват максимални добиви.
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Стандарти
Производствените процеси в завода за 
минерални торове на Elixir Zorka в гр. 
Шабац са хармонизирали националните и 
европейските регламенти за производство 
и търговия с минерални торове в Република 
Сърбия, страни-членки на ЕС и други 
държави, които са уеднаквили своите 
регламенти с тези на ЕС, които освен всичко 
друго са свързани със следните изисквания:

Регламента REACH EU 2007
EC FERTILIZER – EU Регламент (ЕК) № 
2003/2003
Закона за продуктите за подхранване 
на растения и подобрители на почвата в 
Република Сърбия

Elixir Zorka  е изпълнила стандартите ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 и SA 8000:2014. 
Завършени са процедурите за сертификация 
по ISO 9001, ISO 14001 и OHAS 18001.
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Логистика
Заводът на Elixir Zorka се намира в източната 
промишлена зона на гр. Шабац, на 98-ия км от 
плавателния път на река Сава. Притежава пристанище 
за товарни кораби, както и дългогодишна традиция 
в използването на река Сава като воден път. Покрай 
източната промишлена зона преминава съвременна 
пътна артерия, която е свързана с регионалните пътища 
M-19 и M 21, които на свой ред свързват с европейските 
пътища E-70 и E-75. През целия производствен комплект 
преминава железопътна линия, която е свързана с 
железопътната мрежа на Сърбия. 

Особено важен логистичен възел е пристанище 
Прахово с капацитет за претоварване от над милион и 
половина тона годишно, което гарантира получаване 
и претоварване на различни видове товари, както и 
важни суровини, необходими за производството на 
минерални торове, които пристигат по река Дунав от 
черноморските пристанища.
Добре развитата железопътна инфраструктура 
също е важен фактор за логистичната свързаност на 
дъщерните компании и за транспорта на суровини и 
готови продукти.

Prahovo

Sabac
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Продуктово портфолио
Минерални торове - Elixir Zorka

ELIXIR BASIC 
Комплексните минерални торове от линията BASIC са с висока концентрация на 
хранителни вещества, характеризиращи се с наличието на всички макроелементи 
и еднородна гранулометрия. Всяка гранула е с един и същи химичен състав, и 
благодарение на формата на активната субстанция, тя се характеризира с добра 
разтворимост във вода.

ELIXIR PREMIUM
Продуктовата линия ELIXIR PREMIUM включва формулации, чието съдържание е 
специално обогатено с второстепенни и микроелементи, за да осигурят на растенията 
всички хранителни вещества, необходими им за по-бърз растеж и по-високи добиви.

ELIXIR MICRO GRAN
Микрогранулираните торове се произвеждат по иновативна технология, специално 
разработена за производството на гранули с размер 0.5-1.2 mm. Микрогранулираните 
стартови торове на Elixir Zorka са с добре балансирано съотношение на хранителни 
вещества, основни, второстепенни и незаменими микроелементи, които стимулират растежа 
на растенията в началните им фази на развитие и спомагат за по-доброто им вкореняване.

ELIXIR SUPREME
Продуктовата линия Elixir SUPREME включва комплексни минерални торове, обогатени 
с микроелементи и произведени от най-висококачествени суровини, с калий в сулфатна 
форма. Продуктовата линия се разработва така, че да обогатява формулациите с 
полезни бактерии, внимателно подбрани микроелементи и механизми за бавното им 
отделяне.

ELIXIR SUPER GARDEN
Продуктова линия за нуждите на любителите на градинарството с 5 подбрани 
формулации за треви, цветя, зеленчуци и плодове. Продуктите са обогатени с 
микроелементи и съдържат калий в сулфатна форма. Гранулите са с висока 
разтворимост, а размерът на гранулите е внимателно подбран, за да се постигне 
възможно най-добрия ефект от прилаганите торове за целевите растения.



Минерални торове  7 



8   Минерални торове

Elixir
Basic

Комплексните минерални торове от 
линията Basic са с висока концентрация на 

хранителни вещества, характеризиращи 
се с наличието на всички макроелементи 

и еднородна гранулометрия. Всяка 
гранула е с един и същи химичен състав, 
и благодарение на формата на активната 
субстанция, тя се характеризира с добра 

разтворимост във вода.
Тези минерални торове покриват напълно 

всички нужди на културите от елементи, 
независимо от тяхната специфика или 

разликите в качеството на почвата.
Чрез прилагане на формулациите 
от линията Basic, позволяваме на 

отглежданите растения да постигнат 
бърз и равномерен растеж и по-висока 

физическа стабилност. Такива растения 
са много по-устойчиви на неблагоприятни 

климатични условия и дават увереност при 
производството.

NPK 6:12:24
NPK 6:24:12
NPK 7:21:21
NPK 8:15:15
NPK 15:15:15
NPK 16:16:16
NPK 7:20:30
NP 10: 20
NP 16:20
PK 20:30
NP 20:20 
MAP
DAP
SSP
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NPK 6:12:24
NPK 6:12:24 + 6% S е неорганичен, твърд, 
комплексен минерален тор, който съдържа всички 
необходими макроелементи – азот, фосфор, калий, 
и вторичния елемент сяра. 
Декларираното съдържание на азот е в амонячна 
форма, която е най-ефективната форма на 
азот по отношение на нуждите на отглежданите 
култури. Прилагането на този тор осигурява на 
отглежданите култури бърз, равномерен растеж и 
подобрена физическа стабилност на посевите.

Общ АЗОТ (N) 6.00%

Амонячен азот 6.00%

Общ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 12.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 10.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим 
във вода 7.20%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 24.00%

Сяра (S) разтворима във вода 6.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 30-40

Рапица 25-40

Слънчоглед 20-40

Царевица 30-45

Плодове 35-80

Зеленчуци 40-90

Основни причини за прилагане
Отлично решение за култури с подчертана нужда 
от калий
Висока ефективност на оползотворяването на 
амонячната форма на азота
Съдържа добре разтворим фосфор 
Стимулира физическата стабилност на 
отглежданите култури 
Икономически приемлива формулация
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NPK 6:24:12
NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0,05% Zn 
е неорганичен, твърд, комплексен минерален 
тор, който съдържа всички необходими 
макроелементи – азот, фосфор, калий, 
второстепенните елементи калций и сяра, както 
и цинк – един от най-важните микроелементи за 
растежа на растенията.

Общ АЗОТ (N) 6.00%

Амонячен азот 6.00%

Общ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 24.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 19.20%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим 
във вода 14.40%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 12.00%

Калций (Ca) разтворим във вода 2.00%

Síra (S) rozpustná vo vode 5.00%

Цинк (Zn) общ 0.05%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-40

Ечемик 25-40

Царевица 30-45

Слънчоглед 20-40

Рапица 25-45

Плодове 30-65

Зеленчуци 30-70

Пасища 30-50

Основни причини за прилагане
Отлично решение за култури с подчертана нужда от 
фосфор
Висока ефективност на оползотворяването на 
амонячната форма на азота 
Съдържа добре разтворим фосфор
Наличието на второстепенни макроелементи (Ca и S) 
оказва влияние върху усвояването на азота, редица 
ензимни процеси и синтеза на протеини, както и 
върху устойчивостта на растенията на стрес
Наличието на цинк (Zn) стимулира растителния 
хормон (ауксин), хлорофила и синтезата на 
въглехидрати. 
Подобрен растеж на растенията през първите фази 
на развитие
Икономически приемлива формулация
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NPK 7:21:21
NPK 7:21:21 + 4% S + 0,05% Zn е неорганичен, 
твърд, комплексен тор от продуктовата линия  
Elixir Basic. Съдържа всички необходими 
макро-елементи – азот, фосфор и калий. Наред 
с основните макроелементи, той съдържа и 
вторичния елемент сяра и микроелемента цинк. 
Наличието на сяра (S) влияе върху синтезата 
на протеини, стимулира ензимните процеси на 
растението, но също така е от жизнено-важно 
значение за метаболизма на азота в растенията. 
Наличието на цинк (Zn) стимулира растителния 
хормон (ауксин), хлорофила и синтеза на 
въглехидрати.

Общ АЗОТ (N) 7.00%

Амонячен азот 7.00%

Общ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД  (P2O5) 21.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 19.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 14.70%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 21.00%

Сяра (S) разтворима във вода 4.00%

Цинк (Zn) общ 0.05%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 20-40

Рапица 20-40

Плодове 35-60

Зеленчуци 40-80

Слънчоглед 20-40

Царевица 20-50

Основни причини за прилагане
Отлично решение за култури с подчертана нужда 
от фосфор и калий
Висока ефективност при прилагането на 
амонячните форми на азота 
Съдържа добре разтворим фосфор
По-добро оползотворяване на фосфора и калий 
през годината на приложение
Съществено влияние върху формирането на 
качествените и количествените характеристики на 
плодовите насаждения
Осигурява непрекъснато отдаване на лесно 
достъпни хранителни вещества за растението
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NPK 16:16:16
NPK 16:16:16 + 10% S е комплексен минерален 
тор с висока разтворимост във вода от 
Elixir Zorka. Той се характеризира с високо 
разтворим във вода фосфор, който е повече 
от 90%. Високата разтворимост във вода на 
фосфора е съчетана с висока разтворимост 
във вода и наличност на другите елементи 
във формулацията. Благодарение на тези 
характеристики, отглежданите култури могат 
още през първата година да оползотворяват 
напълно хранителните вещества.

Общ АЗОТ (N) 16.00%

Амонячен азот 14.70%

Амиден азот 1.30%

OXID FOSFOREČNÝ (P2O5) celkový 16.00%

Фосфорен пентаоксид  (P2O5) разтворим във 
вода 14.40%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 16.00%

Сяра (S) разтворима във вода 10.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-45

Царевица 25-45

Слънчоглед 25-40

Ечемик 25-40

Плодове 30-60

Зеленчуци 35-80

Основни причини за прилагане
Разтворимостта във вода на фосфора е над 90% 
Бързина на действие и наличност на хранителни 
вещества 
Наличието на сяра (S) влияе върху синтеза на 
протеини, стимулира ензимните процеси на 
растението, но също така е от жизнено-важно 
значение за метаболизма на азота в растенията
Балансирано хранене за всички растителни видове
Максимално усвояване на фосфора и другите 
хранителни вещества през първата година от 
прилагането му
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NPK 15:15:15
NPK 15:15:15 + 11% S е неорганичен, твърд, 
комплексен минерален тор, който съдържа 
всички необходими макроелементи – азот, 
фосфор, калий, както и вторичния елемент сяра.
Сярата (S) участва в множество физиологични 
процеси в растенията: участва в състава 
на ензими, протеини, витамини и ароматни 
съединения. 
Този тор се прилага за голям брой  земеделски 
култури благодарение на специфичната си 
формулация и балансираното съотношение на 
хранителни вещества. Препоръчва се за почви, 
които съдържат еднакви количества фосфор и 
калий. Този тор може да се прилага през есента, 
преди първата обработка на почвата или през 
пролетта преди или заедно със сеитбата.

Общ АЗОТ (N) 15.00%

Амонячен азот 14.00%

Амиден азот 1.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
в NAC и вода 15.00%

Фосфорен пентаоксид  (P2O5) разтворим във 
вода 13,50%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 15.00%

Сяра (S) разтворима във вода 11.00%

Препоръки за приложение kg/ha

Пшеница 25-45

Царевица 25-45

Слънчоглед 25-40

Ечемик 25-40

Зеленчуци 40-80

Плодове 30-60

Основни причини за прилагане
Всяка гранула се характеризира с балансирано 
съотношение на хранителни елементи
Гарантира равномерен растеж на растенията през 
първите фази на развитие
По-добро оползотворяване на фосфора през 
годината на приложение 
Съдържа второстепенния елемент сяра (S)
Ускорява процеса на минерализация на 
органичните вещества
Гарантира добро качество на продукта
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NPK 8:15:15
NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S е комплексен 
минерален тор, който съдържа всички 
необходими макроелементи – азот, фосфор, 
калий, обогатен е с калций и сяра, като важни 
второстепенни хранителни вещества. Наличие на 
второстепенните макро-елементи (Ca и S) влияе 
върху усвояването на азота, редица ензимни 
процеси, и синтеза на протеини, както и върху 
устойчивостта на растенията на стрес.
Може да се прилага за голям брой земеделски 
култури благодарение на специфичната си 
формулация и балансирано съотношение на 
хранителни вещества. Препоръчва се за почви, 
които съдържат еднакви количества фосфор и 
калий. Характеризира се с висока разтворимост 
и усвояване на фосфора през годината на 
приложение.

Общ АЗОТ (N) 8.00%

Амонячен азот 8.00%

Амиден азот 1.00%

Общ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД  (P2O5) 15.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД  (P2O5)  
разтворим в NAC и вода 12.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 9.00%

КАЛИЕВ ОКСИД  (K2O) разтворим във вода 15.00%

Калций (Ca) разтворим във вода 3.00%

Сяра (S) разтворима във вода 9.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-45

Царевица 25-45

Слънчоглед 25-40

Рапица 25-40

Ечемик 25-40

Плодове 30-60

Пасища 30-50

Основни причини за прилагане
Всяка гранула се характеризира с балансирано 
съотношение на хранителни елементи
Висока ефективност на усвояването на амонячната 
форма на азота
Съдържа добре разтворим фосфор
Наличие на второстепенни макроелементи Ca и S 
Ускорява процеса на минерализация на 
органичните вещества
Икономически приемлива формулация



Минерални торове  15 

NP 20:20
NP 20:20 + 14 % S е неорганичен, твърд, 
комплексен минерален тор, който съдържа азот 
и фосфор, както и вторичния елемент сяра. 
Може да се прилага за голям брой култури, 
и е специално препоръчван за хранене на 
зимните зърнени култури. Прилагането на азот 
през есента гарантира по-голяма активност 
на микроорганизмите и ускорява процеса на 
минерализация на органичните вещества.

Общ АЗОТ (N) 20.00%

Амонячен азот 19.00%

Амиден азот 1.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
в NAC и вода 20.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 19.00%

Сяра (S) разтворима във вода 14.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-35

Ечемик 20-35

Ръж 20-40

Царевица 25-40

Слънчоглед 25-40

Основни причини за прилагане
Максимално съдържание на хранителни 
елементи, необходими за растежа и развитието на 
земеделските култури
Идеално съотношение на азотния и фосфорен 
компонент за приложение при млади растения
Наличието на второстепенни макроелементи (S) 
влияе върху доброто усвояване на азота, редица 
ензимни процеси, синтеза на протеини и освен това 
е жизнено важно за метаболизма на растенията
Значително по-голямо усвояване на фосфора през 
годината на приложение
Ускорява процеса на минерализация на 
органичните вещества
Гарантира добрата адаптация на културите към 
неблагоприятни атмосферни условия
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NP 10:20
NP 10:20 + 2% Ca + 11% S е неорганичен, твърд, 
комплексен минерален тор, който съдържа 
основни макроелементи – азот и фосфор, 
обогатен е с второстепенните елементи сяра и 
калций.
Торът NP 10:20 + 2% Ca + 11% S може да се 
прилага за голям брой култури и се препоръчва 
специално за хранене на зимни култури. 
Благодарение на високата разтворимост във вода 
на азота и фосфора, може да се използва като 
стартов тор.

Общ АЗОТ (N) 10.00%

Амонячен азот 10.00%

Общ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД  (P2O5) 20.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 18.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 12.00%

Калций (Ca) разтворим във вода 2.00%

Сяра (S) разтворима във вода 11.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-45

Ечемик 20-40

Ръж 20-40

Царевица 25-50

Слънчоглед 25-40

Пасища 30-50

Основни причини за прилагане
Максимално съдържание на хранителни 
елементи необходими за растежа и развитието на 
земеделските култури
Идеално съотношение на азотния и фосфорен 
компонент за приложение при млади растения
Значително по-голямо усвояване на фосфора през 
годината на приложение
Ускорява процеса на минерализация на 
органичните вещества
Гарантира добрата адаптация на културите към 
неблагоприятни атмосферни условия
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NP 16:20
NP 16:20 + 12% S + 0,05% B е неорганичен, 
твърд, комплексен минерален тор, който 
съдържа азот и фосфор, вторичния елемент 
сяра, както и бор, който е важен за цъфтежа. 
Сярата е необходим макроелемент, който е 
съставна част от аминокиселини, ензими и ко-
ензими, витамини, хлорофил и, който гарантира 
нормалния растеж и развитие на отглежданите 
култури.

Общ АЗОТ (N) 16.00%

Амонячен азот 10.00%

Общ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД  (P2O5) 20.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 17.50%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 13.50%

Сяра (S) разтворима във вода 12.00%

Бор (B) разтворим във вода 0.05%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-40

Ечемик 25-40

Ръж 25-40

Царевица 25-50

Слънчоглед 25-40

Пасища 30-50

Основни причини за прилагане
Максимално съдържание на хранителни 
елементи, необходими за растежа и развитието на 
земеделските култури
Идеално съотношение на азотния и фосфорен 
компонент за приложение при млади растения
Значително по-високо усвояване на фосфор през 
годината на приложение
Ускорява процеса на минерализация на 
органичните вещества
Гарантира добра адаптация на културите към 
неблагоприятни атмосферни условия
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PK 20:30
PK 20:30 + 6% Ca е неорганичен, твърд, 
комплексен минерален тор с добре изразено 
съдържание на фосфор и калий и е обогатен с 
калций.
Подходящ е за голям брой култури и се 
препоръчва специално за хранене на култури 
с подчертана нужда от фосфор и калий. 
Фосфорният компонент е над 90% водоразтворим 
и е лесно достъпен за растенията. Високата 
водоразтворимост и бързото освобождаване на 
хранителни елементи гарантира възможността 
за приложение на този тип торове не само през 
лятото, но и непосредствено преди или заедно 
със сеитбата.

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
в NAC и вода 20.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 18.00%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 30.00%

Калций (Ca) разтворим във вода 6.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Слънчоглед 20-30

Пшеница 20-35

Царевица 20-40

Рапица 20-35

Плодове 30-60

Зеленчуци 35-70

Основни причини за прилагане
Отлично решение за култури с подчертана нужда 
от фосфор и калий
Високо усвояване на фосфор и калий през 
годината на приложение
Съдържанието на  калций оказва важно 
влияние върху качествените и количествените 
характеристики на плодовите насаждения
Гарантира непрекъснато отдаване на лесно 
достъпни хранителни вещества за растенията 
Възможност за едновременно приложение, заедно 
със сеитбата
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Основни причини за прилагане
Съдържа всички необходими макро- и 
микроелементи за успешно производство
Отлично решение за култури с подчертана нужда 
от фосфор и калий
Високо усвояване на фосфор и калий през 
годината на приложение
Оказва съществено влияние върху формирането 
на качествените и количествените характеристики 
на плодовите насаждения
Гарантира непрекъснато отдаване на лесно 
достъпни хранителни вещества за растенията

NPK 7:20:30
NPK 7:20:30 +3% S е неорганичен, твърд, 
комплексен минерален тор, който съдържа 
всички необходими макроелементи – азот, 
фосфор и калий.
Той е предназначен за хранене на различни 
култури, отглеждани в различни типове почви, 
особено култури с подчертана нужда от калий. 
Прилага се по време на основната или пред-
сеитбена обработка на почвата, чрез равномерно 
разпръскване по цялата площ или локално, по 
редове. Изключително важно за земеделските 
култури е навреме да им се осигурят хранителни 
елементи, които освен това да бъдат лесно 
достъпни за тях и равномерно разпределени в 
почвата.

Общ АЗОТ (N) 7.00%

Амонячен азот 7.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
в NAC и вода 20.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 18.00%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 30.00%

Сяра (S) разтворима във вода 3.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Плодове 35-70

Зеленчуци 40-70

Рапица 20-40

Царевица 20-50

Слънчоглед 20-40

Пшеница 20-40
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MAP
Моно-амониевият фосфат (MAP) е широко 
използван източник на фосфор (P) и азот (N). 
MAP е неорганичен, твърд, комплексен тор, 
който съдържа необходими макроелементи: 
азот и фосфор. Благодарение на технологията 
на химичната реакция в тръбен реактор, всяка 
гранула съдържа уеднаквено съотношение 
на микрочастици хранителни вещества, което 
позволява равномерно разпределение на 
хранителните вещества в почвата. Азотът 
присъства под формата на амоняк. Фосфор 
присъства под формата на фосфорен пентаоксид 
и е 90% разтворим, готов за непосредствена 
абсорбция от растенията. Торът е гранулиран, сив, 
а гранулата е сферична, с размери от 2 до 5 mm.

Общ АЗОТ (N) 12.00%

Амонячен азот 11.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
в NAC и вода 52.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 46.80%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 15-25

Царевица 15-25

Слънчоглед 10-20

Рапица 10-20

Ръж 15-20

Плодове 20-30

Зеленчуци 20-30

Основни причини за прилагане
Максимален достъп до необходимите хранителни 
вещества за растежа и развитието на растенията
Идеално съотношение на азотните и фосфорни 
компоненти за употреба при млади растения
Значително по-високо усвояване на фосфор през 
годината на приложение
Ускорява процеса на минерализация на 
органичните вещества
Позволява висока адаптивност на растенията към 
неблагоприятните атмосферни условия
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Общ АЗОТ (N) 18.00%

Амонячен азот 18.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
в NAC и вода 46.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 41.40%

DAP
DAP се произвежда чрез реагиране на 
фосфорна киселина и амоняк и съдържа две 
амониеви молекули. 
При алкални почвени условия, едната от 
амониевите молекули в DAP се превръща в 
амоняк, което е отличен вариант за почви с 
ниско pH или алкални почви. Азотът присъства 
под формата на амоняк. Фосфорът присъства 
под формата на фосфорен пентаоксид и е 90% 
разтворим, готов за непосредствена абсорбция 
от растенията. Торът е гранулиран, сив, а 
гранулата е сферична, с размери от 2 до 5 mm.

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 15-25

Царевица 15-25

Слънчоглед 10-20

Рапица 10-20

Ръж 15-20

Плодове 20-30

Зеленчуци 20-30

Основни причини за прилагане
Максимален достъп до необходимите хранителни 
вещества за растежа и развитието на растенията
Идеално съотношение на азотните и фосфорни 
компоненти за употреба при млади растения
Значително по-високо усвояване на фосфор през 
годината на приложение
Ускорява процеса на минерализация на 
органичните вещества
Позволява висока адаптивност на растенията към 
неблагоприятни атмосферни условия
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SSP 18% P2O5 +8% Ca +12% S е неорганичен, 
твърд тор, който съдържа фосфор, сяра и калций. 
Фосфорният компонент е над 90% водоразтворим 
и е лесно-достъпен за растенията.
Съществено предимство на този тор е, че той 
съдържа сяра, която повишава устойчивостта 
на растенията на гъбични заболявания. Калцият 
допринася за постигане на физическа стабилност 
на растенията.
Торът SSP може да се използва за почвено 
подобряване по време на оранта през есента 
или да се прилага през пролетта. Подходящ е за 
всички култури. Ако се използва за зимни култури, 
е необходимо да се добави азот, който подпомага 
процеса на минерализация на органичните 
вещества.

SSP ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
в NAC 18.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 16.70%

Калций (Ca) разтворим във вода 8.00%

Сяра (S) разтворима във вода 12.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-60

Ечемик 25-45

Ръж 25-45

Пасища 30-55

Слънчоглед 25-45

Зеленчуци 30-70

Основни причини за прилагане
Всяка гранула се характеризира с балансирано 
съотношение на хранителни елементи
Ефективно решение за почвени мелиорации 
Съдържа добре разтворим фосфор
Повишава физическата стабилност на 
отглежданите култури и подобрява вкореняването
Икономически приемлива формулация



Минерални торове  23 



24   Минерални торове

Elixir
Premium

Линията ELIXIR PREMIUM включва 
формулации, чието съдържание е 

специално обогатено с второстепенни 
и  микроелементи, за да се осигурят 

на растенията всички необходими 
хранителни вещества за по-бърз 

растеж и по-високи добиви.

Прецизните системи за дозиране на 
микроелементи, гарантират еднаквото 

съдържание на микроелементи във 
всяка една гранула. Микроелементите 

са в сулфатна форма и са високо 
водоразтворими, което ги прави 

изключително достъпни за 
растенията. Микроелементите 

допълват влиянието върху растежа и 
развитието на растенията, осигурени 

от основните и второстепенните 
елементи. Тези микроелементи са бор 

(B), манган (Mn), мед (Cu), Молибден 
(Mo), желязо (Fe), и цинк (Zn).

AmoSulfan
NutriMAP
NutriVeg
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AmoSulfan е азотен тор, който е изключително 
подходящ за хранене на всички земеделски 
култури. Амониевият йон не е подвижен в 
почвата, тъй като се свързва в междупластовите 
празнини на глинените минерали. Фиксирането 
на амониевия йон е полезен процес, тъй като 
предотвратява загубите на азот при изпарение, 
отмиване и денитрификация, като така гарантира 
баланса на азота в почвата. От гледна точна 
на самите растения, фиксирането му също е 
положителен процес, тъй като  амониевият йон, 
който се освобождава постепенно действа като 
бавно-действащ източник на азот за растенията. 
Сярата в този тор влияе върху по-доброто 
оползотворяване на азота и нарастването му в 
растенията.
Прилагането на AmoSulfan съществено 
подобрява усвоимостта на фосфора ,който е 
блокиран в почвата.

AmoSulfan
Амонячен азот 20.00%

Обща сяра (S) 24.00%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 20-40

Плодове 25-55

Зеленчуци 25-60

Рапица 25-50

Царевица 30-60

Слънчоглед 25-35

Соя 15-30

Основни причини за прилагане
Препоръчва се за всички земеделски култури, 
особено за тези, които са богати на въглехидрати 
(царевица, ечемик)
Подходящ за растения, които имат подчертана 
нужда от сяра, като например: рапица, зеле, лук 
и чесън, бобови култури (грах, фасул, люцерна, 
детелина), захарно цвекло, картофи, домати и 
тютюн
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NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn  
е минерален тор, произведен с цел да предложи на 
земеделските производители цялостно решение за 
хранене на максимален брой земеделски култури. 
Характеризира се с балансирано съотношение на 
най-важните хранителни елементи: азот, фосфор,
калций, сяра и цинк. Хомогенният химически и 
еднородният гранулометричен състав на тази 
формулация гарантира равномерно разпределение 
на хранителните елементи в почвата, при което 
се повишава хранителната ефективност на 
отглежданите култури.
Приложение на NutriMAP осигурява на растенията 
всички необходими хранителни елементи в 
оптимално съотношение, съобразно биологичните 
им нужди.

NutriMAP NP 10:40
Общ АЗОТ (N) 10.00%

Амонячен азот 10.00%

Общ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 40.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 36.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим във вода 32.00%

Калций (Ca) разтворим във вода 2.00%

Обща сяра (S) 4.00%

Общ цинк (Zn) 0.10%

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 15-30

Царевица 20-30

Ечемик 15-25

Ръж 15-20

Слънчоглед 15-25

Рапица 15-20

Плодове 20-30

Зеленчуци 20-30

Основни причини за прилагане
Технологично подобрена формулация за 
балансирано хранене на повечето земеделски 
култури
Съдържа по-ефективен азот, който е лесно 
достъпен за кореновата система
Допринася за съществено повишаване на фосфорната 
ефективност през годината на приложение
Отлично решение за култури с подчертана нужда от 
фосфор
Оказва благоприятно влияние върху синтеза на 
протеини и качеството на продукцията
Гарантира равномерен растеж и физическа 
стабилност на културите 
Стимулира синтеза на ауксини, естествените 
растежни хормони
Повишава устойчивостта на растенията срещу най-
значимите гъбични заболявания
Максимални добиви, повишена рентабилност
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NutriVeg NPK 10:10:20 + 2% MgO + 9% S  
+ 0,2% B + 0,1% Zn е неорганичен, твърд, 
комплексен минерален тор, като приложението 
му гарантира, че отглежданите култури се 
хранят пълноценно с всички необходими  
макро- и микроелементи през целия им 
производствен цикъл.
Калият стимулира процесите, свързани с 
метаболизма, натрупването на въглехидрати 
и допринася за по-ефективен воден режим. 
Последните проучвания доказаха, че калият 
играе важна роля и в процесите за повишаване 
на устойчивостта на ниски температури.

NutriVeg NPK 10:10:20
Общ АЗОТ (N) 10.00%

Амонячен азот 10.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 10.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 9.00%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 20.00%

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (MgO) общ 2.00%

Обща сяра (S) 9.00%

Общ бор (B) 0.20%

Общ цинк (Zn) 0.10%

Препоръки за приложение kg/дка

Картофи 60-100

Пипер 60-90

Домати 60-90

Моркови 50-80

Зеле 60-90

Плодове 40-90

Основни причини за прилагане
Съдържа всички необходими макро- и 
микроелементи за успешно производство
Висока ефективност на оползотворяването на 
амонячната форма на азота Максимално усвояване 
на фосфорният компонент през годината на 
приложение
Влияе положително върху процеса на фотосинтеза 
и синтеза на хлорофил 
Повишава устойчивостта на растенията срещу най-
значимите гъбични заболявания
Стимулира процеса за подхранване на отглежданите 
култури и по-редовно завързване на плод
Оказва съществено влияние върху формирането 
на качествените и количествените характеристики 
на плодовите насаждения
Гарантира непрекъснато отдаване на лесно 
достъпни хранителни вещества за растенията
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Гамата Elixir Micro Gran включва 
микрогранулирани минерални торове, 
разработени с помощта на най-новите 

технологии:
Dust Prills Free (DPF) – предотвратява 

появата на  прахови частици в крайния 
продукт 

Технологията Microgran е специално 
разработена за производство на 

гранули с размери 0.5-1.2 mm.

Микрогранулираните стартови торове 
на Elixir Zorka имат добре балансирано 
съотношение на хранителни вещества, 
основни, второстепенни и незаменими 

микроелементи, които стимулират 
растежа на растенията през първите 
етапи от развитието им и допринасят 

за по-доброто вкореняване на 
растението.

Elixir
MICRO
Gran

Целта на използването 
на микрогранулирани 
торове е попрецизно 
дозиране и 
разпределение 
на минералните 
торове за по-добро 
оползотворяване на 
хранителните вещества 
от астенията. 
По-малките гранули 
позволяват поголям 
повърхностен 
контакт с почвата, 
по-бърза дифузия и 
оттук, по-ефективно 
оползотворяване от 
растенията.
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Super Start NP 10:35 +2% MgO + 5% S +2% Zn 
е микрогранулиран тор, който максимално бързо 
осигурява на растенията лесно достъпни и налични 
хранителни вещества, като така стимулира растежа 
им в първоначалните етапи от тяхното развитие. 
Благодарение на високото си съдържание на 
фосфор и наличието на цинк, той съществено 
стимулира растежа на кореновата система.
Super Start позволява на отглежданата земеделска 
култура да устои на стресови условия, които 
може да възникнат по време на първоначалните 
етапи от развитието им и оказва значително 
влияние върху самото растение и очакваните 
добиви. Икономическите ефекти от прилагането 
на тора Super Start са очевидни още от първата 
година на приложението му, особено що се отнася 
до ограничаващите условия за развитието на 
растението.

SuperStart
Общ АЗОТ (N) 10.00%

Амонячен азот 10.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 35.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим във вода 30.00%

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (MgO) общ 2.00%

Сяра (S) разтворима във вода 5.00%

Общ цинк (Zn) 2.00%

Основни причини за прилагане
Засилва и ускорява първоначалния растеж на 
младите растения 
Помага на растенията  да развият голяма и мощна 
коренова система 
Гарантира по-ефективен темп на кълнене и по-
голям брой растения за единица площ
Намалява негативните ефекти на патогените върху 
растежа и развитието на растенията 
Гарантира висока ефективност на 
оползотворяването на хранителните вещества в 
SuperStart през годината на приложение
Гарантира по-добро оползотворяване на 
хранителни вещества от почвените резерви 
Гарантира по-добро оползотворяване на водните 
запаси в почвата
Съществено облекчава отрицателното влияние на 
студената и мокра почва при абсорбирането на 
хранителните вещества от растението
При по-бързия растеж, отглежданата земеделска 
култура засенчва плевелните растения и така се 
намалява негативния ефект на плевелите
Оказва благоприятно влияние върху необходимото 
време за напълване на зърното
Подобрява качеството на продукцията
Подобрява свойствата за складиране на продукцията

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН МЕТОД НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Super Start се прилага заедно със 
сеитбата с помощта на инвентара 
за внасяне на микрогранули, 
които се монтират към сеещата 
машина. Препоръчителният метод 
за приложение е внасяне директно 
в реда, заедно със семето, като 
може да се съчетае и с физическо 
размесване с почвените 
инсектициди, за да се извърши 
едновременно подхранване и 
защита на пролетниците.

Препоръки за приложение kg/дка

Царевица 2.5-3

Рапица 2.5-4

Слънчоглед 2.5-3

Зърнени култури 2-4

Зеленчуци 2-6



30   Минерални торове

Elixir
Supreme

За да може да предложи 
най-добрите формулации за 

специфичните почви и култури 
на различните пазари, научно-

проучвателният екип на Elixir 
Zorka създаде продуктова 

линия SUPREME. Линията Elixir 
Supreme включва комплексни 

минерални торове, обогатени с 
микроелементи и произведени 

от най-висококачествени 
суровини, съдържащи калий в 

сулфатна форма. Продуктовата 
линия е разработена да обогати 

формулациите с полезни 
бактерии, внимателно подбрани 

микроелементи и 
механизми за бавното им 

отделяне.

NPK 12:11:18
NPK 12:12:17
NPK 16:27:7
NPK 5:19:10
NPK 11:22:16
NPK 16:20:0
NPK 14:14:21
NPK 5:10:22
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NPK 12:11:18
+ 3 % MgO + 12 % S + 0.01 % B + 0.02 % Zn 
Продуктът на Elixir Supreme 12:11:18 е 
комплексен, неорганичен, твърд минерален тор. 
Той съдържа основни хранителни вещества: азот 
(N), фосфор (P) и калий (K) и добавени сяра (S) и 
магнезий (Mg) и микроелементи като например, 
цинк (Zn), бор (B), манган (Mn) и желязо (Fe). 

ОБЩ АЗОТ (N) 12.00%

Амонячен азот 11.00%

Амиден азот 1.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
в NAC и вода 11.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 9.50%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 18.00%

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (MgO) общ 3.00%

СЯРА (S) разтворима във вода 12.00%

БОР (B) общ 0.01%

ЦИНК (Zn) общ 0.02%

Следи от елементи Fe, Mn

Източник на калий:

Препоръки за приложение kg/дка

Зеленчуци 25-30

Зеле 25-40

Картофи 25-30

Плодове 25-30

Дребни плодове 25-35

Основни причини за прилагане
Висока достъпност на  хранителните вещества
По-ефективен азот в амонячна форма 
Фосфорни компоненти с висока разтворимост 
във вода 
Калият е в сулфатна форма, което го прави 
отлично решение за растенията , които са 
чувствителни към хлор
Наличието на сяра (S) оказва влияние върху 
синтеза на протеини, стимулира ензимните 
процеси на растението, но също така е от 
жизнено-важно значение за метаболизма на азота 
в растенията
Магнезият (Mg) играе ключова роля в синтеза 
на хлорофил, протеин и пектин, и оказва 
влияние върху оползотворяването на фосфора и 
мобилността му в растението

MOP SOP MOP/SOP
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NPK 12:12:17
+ 2 % MgO + 14 % S + 0.1 % B + 0.1 % Zn 
Продуктът на Elixir Supreme NPK 12:12:17 е 
комплексен, неорганичен, твърд минерален тор 
със специфично съотношение на хранителни 
вещества, което позволява балансирано хранене 
на голям брой растителни сортове във всички 
типове почви.

ОБЩ АЗОТ (N) 12.00%

Амонячен азот 10.70%

Амиден азот 1.30%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)  
разтворим в NAC и вода 12.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 9.60%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 17.00%

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (MgO) общ 2.00%

СЯРА (S) разтворима във вода 14.00%

БОР (B) общ 0.10%

ЦИНК (Zn) общ 0.10%

Източник на калий:

Препоръки за приложение kg/дка

Зеленчуци 40-110

Картофи 80-110

Моркови 50-80

Плодове 40-80

Лозя 40-70

Основни причини за прилагане
Азотът (N) е в амонячната си форма и се 
абсорбира директно от растенията и е по-трудно 
да бъде отмит от почвата
Фосфорният компонент (P) с висока разтворимост 
във вода е във форма, подходяща за абсорбиране
Калият (K) е в сулфатна форма, което прави този 
продукт отлично решение за приложение върху 
култури, чувствителни към хлор (Cl)
Подходяща формулация за растения с подчертана 
нужда от калий
Наличието на сяра (S) оказва влияние върху 
синтеза на протеини, повишаването на 
качеството на продукцията и по-ефективен 
оползотворяването на азота
Наличието на цинк (Zn) подобрява синтеза 
на растителния хормон (ауксин), хлорофил и 
въглехидрати

MOP SOP MOP/SOP
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NPK 16:27:7
+ 9 % S + 0.1 % B + 0.1 % Zn 
Продуктът на Elixir Supreme NPK 16:27:7 е 
комплексен, неорганичен, твърд минерален тор. 
Той съдържа основни хранителни вещества - 
азот (N), фосфор (P) и калий (K) с добавена сяра 
(S), и микроелементите цинк (Zn) и бор (B).

ОБЩ АЗОТ (N) 16.00%

Амонячен азот 16.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)  
разтворим в NAC и вода 27.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 25.70%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 7.00%

СЯРА (S) разтворима във вода 9.00%

БОР (B) разтворим във вода 0.10%

ЦИНК (Zn) общ 0.10%

Източник на калий:

Препоръки за приложение kg/дка

Дребни зърнени култури 20-40

Царевица 25-40

Рапица 25-40

Основни причини за прилагане
Съдържа всички макро- и микроелементи 
необходими за успешно производство
По-ефективен азот в амонячна форма 
Подчертан фосфорен компонент с максимална 
разтворимост във вода
Предназначен е за почви със средно и високо 
съдържание на калий
Наличие на сяра допринася за повишаване на 
качеството на продукцията и по-ефективно усвояване 
на азота 
Микроелементите влияят върху множество 
физиологични процеси в растенията: повишаване на 
активността на някои ензими, синтеза на хормони 
и хлорофил, както и за подобряване на цъфтежа и 
опрашването на растенията 
Формулацията е отлично балансирана за приложение 
върху дребни зърнени култури и царевица

MOP SOP MOP/SOP
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NPK 5:19:10
+ 3 % Ca + 12 % S + 0.1 % B + 0.1 % Zn
Продуктът на Elixir Supreme NPK 5:19:10 е 
комплексен, неорганичен, твърд минерален тор с 
повишено съдържание на фосфор, предназначен 
за приложение върху различни растителни 
сортове.

ОБЩ АЗОТ (N) 5.00%

Амонячен азот 5.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)  
разтворим в NAC и вода 19.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 17.10%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 10.00%

КАЛЦИЙ (Ca) разтворим във вода 3.00%

СЯРА (S) разтворима във вода 12.00%

БОР (B) общ 0.10%

ЦИНК (Zn) общ 0.10%

Източник на калий:

Основни причини за прилагане
Съдържа всички макро- и микроелементи 
необходими за  успешно земеделско 
производство
Висока ефективност на азота в амониева форма
Подчертаното съдържание на фосфор във 
формулацията оказва влияние върху по-бързото 
вкореняване на растенията
Максимално усвояване на фосфорния компонент 
през периода на вегетация
Калият в сулфатна форма дава възможност за 
използване на  тора при растения, чувствителни 
към хлор (Cl) 
Съдържа сяра (S), която участва в множество 
физиологични процеси в растенията (участва в 
структурата на ензими, протеини, витамини и 
ароматни съединения)
Увеличеният дял на калций оказва съществено 
влияние върху механичната здравина на 
растението, подвижността на асимилати и 
преобразуването на въглехидрати в растенията
Наличието на микроелемента бор (B) съществено 
подобрява цъфтежа и опрашването на растението
Съдържанието на цинк (Zn) оказва положително 
влияние върху синтеза на растителния хормон 
(ауксин), хлорофил и въглехидрати

MOP SOP MOP/SOP

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-40

Царевица 25-45

Рапица 25-40

Плодове и зеленчуци 40-80
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NPK 11:22:16
+ 11 % S
Продуктът на Elixir Supreme NPK 11:22:16 е 
комплексен, неорганичен, твърд минерален 
тор с повишено съдържание на фосфор, 
обогатен с наличието на важния второстепенен 
макроелемент сяра (S).

ОБЩ АЗОТ (N) 11.00%

Амонячен азот 11.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)  
разтворим в NAC и вода 22.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 20.90%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 16.00%

Síra (S) rozpustná vo vode 11.00%

Източник на калий:

Препоръки за приложение kg/дка

Плодове 40-70

Зеленчуци 40-70

Царевица 30-50

Пшеница 25-40

Основни причини за прилагане
Балансирано хранене с ключови макро-елементи 
и високо съдържание на фосфор
Съдържа азот (N) в амонячна форма, който може 
да се натрупва директно в органичните вещества 
на растението и който е по-малко податлив на 
загуби в почвата
Високо водоразтворими фосфорни (P) 
компоненти (>90%)
Калият (K) е в сулфатна форма и е подходящ 
за всички култури, които са чувствителни към 
хлорната форма на този хранителен компонент
Наличието на второстепенните макро-елементи 
(S) влияе върху усвояването на азота, редица 
ензимни процеси и синтеза на протеини, както и 
устойчивостта на растенията на стрес
По-високото съдържание фосфор стимулира 
развитието на силна коренова система

MOP SOP MOP/SOP
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NP 16:20
+ 3 % MgO + 14 % S + 0.5 % Zn 
Продуктът на Elixir Supreme NP 16:20 е 
комплексен, неорганичен, твърд минерален тор. 
Той съдържа основни хранителни вещества 
- азот (N) и фосфор (P), и добавена сяра (S) и 
магнезий (Mg), и микроелемента цинк (Zn).

ОБЩ АЗОТ (N) 16.00%

Амонячен азот 16.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)  
разтворим в NAC и вода 20.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 18.00%

МАГНЕЗИЕВ ОКИС (MgO) разтворим във вода 3.00%

СЯРА (S) разтворима във вода 14.00%

ЦИНК (Zn) общ 0.50%

Източник на калий:

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 25-40

Царевица 25-50

Ечемик 25-40

Ръж 25-40

Пасища 30-50

Основни причини за прилагане
Препоръчва се за почви, които са добре снабдени 
с калий 
Отлично балансираното съотношение на азот (N) и 
фосфор (P), и по-специално за зимни полски култури
Повишеното съдържание на лесно достъпен 
фосфор (P) оказва положително влияние и 
стимулира върху растежа на кореновата система 
Обогатената със сяра (S) и магнезий (Mg) 
формулация подобрява множество физиологични 
процеси в растенията, които засягат повишаването 
на количеството и качеството на добивите
Наличието на цинк (Zn) стимулира множество 
физиологични процеси в растенията, които засягат 
клетъчното делене, синтеза на хлорофил и оттук 
нормалният им растеж и развитие
Високата разтворимост във вода осигурява 
възможността за приложение както през есента, 
така и през пролетта 
Продуктът може да се прилага като стартерен 
тор чрез разпръскване по цялата площ или по 
редовете, по време на сеитба

MOP SOP MOP/SOP



Минерални торове  37 

NPK 14:14:21
+ 2 % S + 1% MgO + 0.02 % B +  0.01 % Zn
Продуктът на Elixir Supreme NPK 14:14:21 е 
комплексен, неорганичен, твърд минерален тор 
с балансирано съдържание на азот (N) и фосфор 
(P) и с подчертано съдържание на калий (K).

ОБЩ АЗОТ (N) 14.00%

Амонячен азот (N-NH) 11.70%

Амиден азот (N-NH) 2.30%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5)  
разтворим в NAC и вода 14.00%

Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във 
вода 13.20%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода 21.00%

МАГНЕЗИЕВ ОКИС (MgO) 1.00%

СЯРА (S) 2.00%

БОР (B) 0.02%

ЦИНК (Zn) общ 0.01%

Източник на калий:

Основни причини за прилагане
Осигурява балансирано и пълноценно хранене с 
необходимите макро- и микроелементи
Подходящ е за растителни сортове с подчертана 
нужда от калий (K) (зеленчуци, Плодове, картофи, 
тютюн, захарно цвекло, маслодайна рапица)
Азотът (N) е в амонячна форма, която се вгражда 
директно в органичните вещества на растението, 
а в почвата е по-устойчив към загуби
Висока разтворимост на фосфорния (P) 
компонент (> 90%)
Наличието на второстепенните макро-елементи, 
основно на сярата (S) и магнезия (Mg) стимулира 
по-ефективното усвояване на азота, синтеза на 
протеини и хлорофил и активността на множество 
ензими 
Наличието на микроелементи оказва влияние 
върху множество физиологични процеси в 
растенията, които допринасят за по-добро 
качеството на продукцията
Висока степен на оползотворяване на 
хранителните вещества
Формулация, която гарантира балансиран растеж 
и развитие на отглежданите култури

MOP SOP MOP/SOP

Препоръки за приложение kg/дка

Пшеница 35-60

Рапица 30-40

Лук 50-70

Картофи 70-100



38   Минерални торове

NPK 5:10:22
+ 3 % MgO + 13 % S + 0.2 % B + 0.15 % Zn
Продуктът на Elixir Supreme NPK 5:10:22 е 
комплексен, неорганичен, твърд минерален тор, 
който съдържа отлично балансирано съотношение 
на NPK хранителни вещества и микроелементи с 
подчертано съдържание на калий (K).

ОБЩ АЗОТ (N) 5.00%

Амонячен азот (N-NH) 5.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 
разтворим в NAC и вода 10.00%

ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим 
във вода 8.00%

КАЛИЕВ ОКСИД (K2O)  22.00%

МАГНЕЗИЕВ ОКИС (MgO) общ 3.00%

СЯРА (S) разтворима във вода 13.00%

БОР (B) общ 0.20%

ЦИНК (Zn) общ 0.15%

Източник на калий:

Препоръки за приложение kg/дка

Захарно цвекло 50-70

Череши 50-70

Лук 50-80

Зеленчуци 40-90

Плодове 50-80

Основни причини за прилагане
Препоръчва се за почви, които са добре снабдени 
с калий 
Отлично балансирано съотношение на азот (N) 
и фосфор (P), по специално за зимните полски 
култури
Увеличеното съдържание на лесно достъпния 
фосфор (P) оказва положително влияние и 
стимулира растежа на кореновата система 
Обогатената със сяра (S) и магнезий (Mg) 
формулация подобрява множество физиологични 
процеси в растенията, които засягат 
повишаването на количеството и качеството на 
добивите
Високата разтворимост във вода осигурява 
възможността за приложение както през есента, 
така и през пролетта 
Продуктът може да се прилага като стартерен 
тор чрез разпръскване по цялата площ или по 
редовете, по време на сеитба

MOP SOP MOP/SOP
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Всички продукти се доставят в:

Торби (PE) с нето тегло 25 kg
 Големи торби с нето тегло 600 kg 
 (PP с вътрешен слой от PE)
 Насипно 
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ВНОСИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

      ЕЛЕКСИР Б.Г ЕООД 

ОФИС И СКЛАДОВА БАЗА: 
общ. Свищов, с. Хаджидимитрово, ул. Пета, № 18

0882 28 76 40, elixir_bg@abv.bg

www.elixir.bg

* Посочените препоръчани стойности са приблизителни.
Количествата следва да се адаптират според производствената технология, химическия анализ на 

почвата и местонахождението.


