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Семейство продукти VitaStar®

 Имаме удоволствието да Ви представим – КАТО АБСО-
ЛЮТНА НОВОСТ – семейството продукти VitaStar®. Това 
е семейство минерални торове и активатори за земе-
делските растения под формата на разтвор и модерна 
суспензионна форма.

Съдържанието на адюванти като:

Сърфектанти отговорни за 
равномерното разпределение 
на веществата върху листната 
повърхност.

Хумектанти това са овлажняващи 
агенти, които активират тора да се 
абсорбира след изсъхване върху 
листата, като по този начин удължават 
времето, в което растението усвоява 
тора.

Анти-изпарители увеличават 
прилепването на капките тор върху 
повърхността на листата, покрити 
с восъчно покритие, защитават 
хранителните вещества и ускоряват 
процеса на усвояване от листата.

Препарати повишаващи адхезията 
тоест улесняващи прилепването на 
разтвора към повърхността на листата 
и придаващи устойчивост на препарата 
на валеж, което предотвратява 
извършването на допълнителни 
коригиращи процедури.

Пенетранти, благодарение на тях 
торът бързо прониква дълбоко в 
растението.
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Технология CARPRAMID – Технология за поглъщане 
на хранителните вещества

Молекула Carpramid

НОВОСТ!

!Семейството продукти VitaStar® е обогате-
но с естествен протеин CARPRAMID за по-до-
бро използване на хранителните съставки, 
почвено и листно подавани на растенията. 
CARPRAMID се произвежда от естествена ами-

нокиселина, която се среща на практика във всич-
ки протеини. Характеристиката на CARPRAMID 
е високият капацитет на обмен на катиони поради 
отрицателните заряди, свързани с карбоксилната 
функционална група на b-протеиновите молекули.

CARPRAMID (3% технология 
карпрамид – Полиаспартан), като 
високо зареден, биоразградим 
протеин от тип β, използван за 
повишаване на абсорбцията на 
хранителните съставки от растенията. 
Тази смес позволява получаване 
на по-висока реколта с най-високо 
качество.

Листни торове
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VitaStar® – листно торене
Листното торене е най-добрият метод за осигуряване 
на растенията и осигуряване на хранителни вещества 
там, където те са най-необходими. Съвременните техно-
логии за отглеждане на растения използват методи за 
доставяне на микроелементи към растението, особено 
когато усвояването на тези хранителни вещества по 
традиционните методи от кореновата система е отсла-
бено, например при стресови ситуации като суша или 
засоляване. Често липсата на микроелементи в почвата 
пречи на растението да използва напълно други лесно 
достъпни хранителни вещества (така нареченият закон 
на Либих).

Съставките, доставени на растението листно, могат да 
бъдат усвоени веднага – затова ефективността на това 
торене е много по-висока отколкото на почвеното то-
рене. Правилно наторявани растение, тоест такива, на 
които са доставени необходимите хранителни състав-

ки като калций, калий, азот и микроелементи се харак-
теризират с по-висока устойчивост на вреди от насеко-
ми и болести, което от своя страна влияе на реколтата 
и качеството на тази реколта.

Кана според закона на 
Либих

Растителна клетка
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VitaStar® активатор – активира развитието 
на култивираните растения
Листното торене на растенията е най-краткият начин 
за постигане на удовлетворително ниво на реколтата 
и обикновено дори е необходимост за поддържане на 
здрави култури. Това е особено важно по време на кри-
тичните етапи на развитие, когато нуждата от храни-
телни вещества е огромно, но усвояването им от коре-
новата система е недостатъчно. Листното торене има 
за цел да осигури балансиран растеж и изпълнение на 
всички жизнени функции на растенията.

Още повече, че листните торове трябва да бъдат при-
ложени, когато е налице недостиг на хранителни веще-
ства: настъпват промени в листата и плодовете, когато 
почвата е сбита, а оттам – хипоксична, когато нейното 
рН е неподходящо или когато екстремните метеороло-

гични условия възпрепятстват усвояването на храни-
телни вещества.

Торенето с продуктите на VitaStar® е най-ефикасният 
начин за бързо и без загуби доставяне на растението 
хранителни съставки, необходими за неговото разви-
тие.

Представените торове VitaStar® са идеалното решение, 
ефективно и по безопасен начин подпомагат растежа 
на растенията. Вниманието към природните закони 
и използването на най-новите научни открития позво-
ли разработката на екологична формула, безопасна за 
човека и околната среда, която в същото време позво-
лява да получаване на очакваната реколта.

вода

вода

хранителни  
веществахранителни  

вещества

обикновен  
течен тор

суспензионен тор 
VitaStar®

Листни торове
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Съвременната технология в помощ на 
природата
Торовете VitaStar® под формата на суспензия по уника-
лен начин съчетават свойствата както на кристалните 
торове, така и разтворими торове.

Те позволяват да се запази висока концентрация на 
активни съставки, като същевременно са идеално раз-
творими и лесни за използване. Поради високата ефек-
тивност на тази формула, разходите за торене са значи-
телно намалени.

Суспензията се абсорбира добре и е напълно безопасна 
за културите. Също така се разтваря лесно в твърда вода и 
се смесва добре с продукти за растителна защита. Важно-
то е, че не губи свойствата си по време на съхранение.

Молекули, които попадат в целта 
– „нано” молекули
Препаратите VitaStar® се състоят от хомогенно раз-
дробени съставки. Става дума за молекулите до 100 

нанометра, характеризиращи се с невиждана досега 
химическа активност. Поради изключително малкия 
си размер те проникват по-бързо и по-дълбоко там, 
където използваните преди това торове не са могли 
да достигнат. Поради много по-добрата разтворимост 
и по-висока устойчивост, тяхната ефективност е неве-
роятна, което директно се отразява на състоянието на 
културите.

VitaStar® високо концентриран
Всеки милилитър тор VitaStar® освен необходимите хра-
нителни вещества съдържа частици, които директно 
оказват влияние върху усвояването на тези ценни със-
тавки. Повърхностно активните вещества допринасят 
за равномерното разпределение на агента върху лист-
ната повърхност, хумектантите незабавно активират 
препарата, EDTA постоянно регулира рН на течността и 
позволява бързо усвояване, анти-изпарителите предо-
твратяват изпарението на тора, а агентите, увеличава-
щи адхезията му, предотвратяват оттичането в случай 
на валежи.
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Минимално вложен препарат 
– максимална реколта
Съчетанието на богата палитра хранителни компонен-
ти, тяхната висока биологична активност, постигната 
благодарение на технологията на много малките моле-
кули и най-накрая ефективната формула на суспензия 
– всичко това допринася за идеалната композиция на 
торовете VitaStar®. Високата концентрация на съставки 
позволява многократно увеличаване на ефективността 
на представените препарати.

VitaStar® – универсален и 
многофункционален
Тайната на това, че листните торове VitaStar® са много-
функционални е в състава и технологията, както и пол-
ската традиция на тяхното производство. VitaStar® е 
подходящ за полски и овощни, така и за зеленчукови 
култури. Във всеки случай той еднакво ефективно про-
вокира растежа и развитието на растенията, като пре-
вантивно стимулира натрупването на хранителни еле-
менти в растението.

Семейството продукти VitaStar® е създадено, за да Ви бъ-
дат доставени продукти с най-високо качество. Торовете 
VitaStar® са произведени съгласно най-новите познания 
и технология на производство за съставяне на листни 
торове. Производството им се извършва в съответствие 
с най-високите стандарти на поведение, с особено вни-
мание при избора на съставки за всяка група от наши-
те продукти. Надяваме се, че VitaStar® ще отговори на 
Вашите очаквания и ще допринесе за увеличаване на 
реколтата Ви. Благодарим Ви за доверието и за избора 
на продуктите на VitaStar®!

Листни торове
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Съдържание на съставките в торовете VitaStar®

Биостимулиращи (специализирани) листни торове  
Съдържание на всички съставки в г/л или кг

Име на продукта N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Забележки

VitaStar® АскоСупер 37,00 10,00 7,00

съдържа екстракт от водорасли 
Ascophyllum, йод, естествени 
хормони на растежа, витамини и 
аминокиселини

VitaStar® 
АминоСупер 21 21 2,00 6,00 24,00 6,00 0,20 7,00

съдържа естествени растителни 
биорегулатори, витамини и 
аминокиселини

VitaStar® АминоCa 211 6,75 6,75 съдържа естествени 
аминокиселини

Суспензионни торове 
Съдържание на всички съставки в г/л или кг

Име на продукта N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Забележки

VitaStar® Макро 191 191 191 0,44 0,55 1,30 0,13 0,09 0,40
съдържа азот под формата на 
нитрати (NO3), амоний (NH4) 
и амиди (NH2)

VitaStar® Макро P 141 290 141 0,47 0,57 1,43 0,14 0,10 0,43
съдържа азот под формата на 
нитрати (NO3), амоний (NH4) 
и амиди (NH2)

VitaStar® Макро K 141 70 360 0,47 0,57 1,43 0,14 0,10 0,43
съдържа азот под формата на 
нитрати (NO3), амоний (NH4) 
и амиди (NH2)

VitaStar® Макро PK 111 222 222 0,44 0,54 1,35 0,13 0,09 0,40
съдържа азот под формата на 
нитрати (NO3), амоний (NH4) 
и амиди (NH2)

VitaStar® Mикро 121 150 40 71 4,35 7,20 14,50 21,75 0,15 14,50 съдържа азот под формата на 
амоний (NH4) и амиди (NH2)

VitaStar® СУПЕР Ca 141 210 30 0,70 0,56 0,70 1,40 0,15 0,29 съдържа азот под формата на 
нитрати (NO3) и амоний (NH4)

VitaStar® Комби 280 208 62 23 0,35 0,75 1,50 0,75 0,02 0,75 съдържа азот под формата на 
амоний (NH4) и амиди (NH2)

VitaStar® Mg 59 210 141

VitaStar® Cu 200 67,50 6,75 6,75 съдържа азот под формата на 
амиди (NH2)

VitaStar® СУПЕР Mn 71 31 231 280,00
VitaStar® СУПЕР Zn 75 31 240 200,00
VitaStar® СУПЕР 
Zn+B 61 54,80 54,80

VitaStar® СУПЕР 
Cu+Mn 61 54,80 54,80

VitaStar® СУПЕР 
Mn+B 61 54,80 54,80
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Течни листни торове
Съдържание на всички съставки в г/л или кг

Име на продукта N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Забележки
VitaStar® N 
Универсал 141 50 71 0,12 0,08 0,15 0,01 0,07 съдържа азот под формата на 

нитрати (NO3) и амиди (NH2)

VitaStar® +36 360 40 0,13 2,61 0,28 13,41 0,01 0,08
съдържа азот под формата на 
нитрати (NO3), амоний (NH4) 
и амиди (NH2)

VitaStar® P 
(Фосфорен) 61 250 60 0,12 0,09 0,50 0,17 0,01 0,07 съдържа азот под формата на 

амоний (NH4)

VitaStar® K (Калиев) 61 100 150 0,12 0,09 0,15 0,01 0,07 съдържа азот под формата на 
нитрати (NO3) и амиди (NH2)

VitaStar® Бор 150,00 съдържа бор под формата на 
боретаноламин

VitaStar® S (Серен) 190 275 0,12 0,05 0,26 0,17 0,01 0,07 съдържа азот под формата на 
нитрати (NO3) и амиди (NH2)

VitaStar® ФОС 60 EU 135 671 67 съдържа фосфор под формата на 
фосфорни йони

VitaStar® ФосМАКС 
(Бустер) 135 671 67 съдържа фосфор под формата на 

фосфорни йони

VitaStar® ОктаБор 30 120,00 съдържа бор под формата на 
боретаноламин

Оцветяващи торове за семена  
Съдържание на всички съставки в %

Име на продукта N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Забележки
VitaStar® 
СийдПауър 4 8 1 1,3 0,7 0,3 1,3

Листни торове
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Таблица за смесване на продуктите  
от семейство VitaStar®

• смесването е възможно
• смесването е допустимо при условие, че се използва веднага след приготвяне на смесения разтвор
• смесването е невъзможно
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VitaStar® +36 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® АминоCa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® АминоСупер • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® АскоСупер • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® Бор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® СУПЕР Ca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® Cu (Меден) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® K (Калиев) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® Макро • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® Макро K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® Макро P • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® Макро PK • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® Mg (Магнезиев) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® Микро • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® СУПЕР Mn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® N Универсал • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® P (Фосфорен) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® S (Серен) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® СУПЕР Zn + B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® СУПЕР Zn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® СУПЕР Mn + B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® СУПЕР Cu + Mn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® ФОС 60 EU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® ОктаБор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaStar® СийдПауър • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VitaSilic® Адювант • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Забележка: Смесимостта зависи от качеството на водата. Преди смесването в резервоара се препоръчва провеждане на проба.
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Предложение за използване на VitaStar®  
в селскостопанските култури

   препоръчително използване
  интервенционно използване
 възможно използване

Зърнени 
култури Рапица Слънчо-

глед Царевица Картофи Овощни 
култури Зеленчуци

VitaStar® АминоCa       
VitaStar® АминоСупер       
VitaStar® АскоСупер       
VitaStar® Макро       
VitaStar® Макро P       
VitaStar® Макро K       
VitaStar® Макро PK       
VitaStar® Микро       
VitaStar® СУПЕР Ca       
VitaStar® Комби       
VitaStar® Mg       
VitaStar® Cu       
VitaStar® СУПЕР Mn       
VitaStar® СУПЕР Zn       
VitaStar® СУПЕР Zn+B       
VitaStar® СУПЕР Cu+Mn       
VitaStar® СУПЕР Mn+B       
VitaStar® N Универсал       
VitaStar® +36       
VitaStar® P       
VitaStar® K       
VitaStar® Бор       
VitaStar® S       
VitaStar® ОктаБор       
VitaStar® СийдПауър    

Листни торове
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Групиране на запасяващо VitaStar®

– запасяващо и превантивно торене
Микроелементни 

за превантивно торене
С биостимулиращо действие  

за интервенционно торене
Макроелементни

за интервенционно торене

Mg
S

Ca

N

VitaStar® Бор VitaStar® АминоCa VitaStar® +36 

VitaStar® ОктаБор VitaStar® АминоСупер VitaStar® СУПЕР Ca

VitaStar® Микро VitaStar® АскоСупер VitaStar® K 

VitaStar® СУПЕР Mn VitaStar® Макро 

VitaStar® СУПЕР Zn VitaStar® Макро K

VitaStar® СУПЕР Zn+ B VitaStar® Макро P

VitaStar® СУПЕР Cu + Mn VitaStar® Макро PK

VitaStar® СУПЕР Mn + B VitaStar® Mg 

VitaStar® СийдПауър VitaStar® N Универсален

VitaStar® P 

VitaStar® S 
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Листни торове
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
листни торове



VitaStar® АскоСупер 
Биостимулиращ минерален тор с екстракт 
от морски водорасли Ascophyllum Nodosum 
с микроелементи и естествени хормони на 
растеж, аминокиселини, витамини и йод.

VitaStar® АскоСупер е високо концентриран тор за спе-
циални задачи. Може да се използва превантивно, но 
преди всичко е чудесна защита срещу пагубни фактори 
като вредители, болести или трудни метеорологични ус-
ловия (напр. суша, слана, градушка). Съдържа екстракт 
от морски водорасли, естествени хормони на растежа, 
аминокиселини, витамини и йод. Обогатен с микроеле-
менти като бор, манган, цинк – той има особен силен 
ефект върху растежа на растенията. Може да се използва 
като листен или почвен тор и чрез напоителна система.

VitaStar® АскоСупер усилва ефективността на действието 
на пестицидите и регулира pH на работната течност.

VitaStar® АскоСупер: 
  укрепва устойчивостта на растенията на 
физиологичен стрес, външни вредни фактори 
и заболявания,

  добавен към пестицидите, подобрява тяхната 
ефективност и ефикасност,

  подхранва равномерно растението, като 
възстановява биологичния му баланс и подпомага 
естественото развитие,

  повишава концентрацията на клетъчен сок,
  оптимизира цъфтежа и плододаването,
  активира растежа, подпомага правилното развитие 
и ускорява регенерацията.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + микроелементи 
+ йод + екстракт от водорасли Ascophyllum + естествен 
хормон на растежа + витамини и аминокиселини.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

захарно цвекло 1 приложение от фаза 4–6 листа  
до закриване на междуредията 200–300

царевица 1 приложение във фаза бърз растеж 200–300

рапица
1–2 третирания през пролетта от възобновяване  

на растежа до началото на фаза цъфтеж;  
1 приложение на есен от фаза 6–8 листа

200–300

полски зеленчуци 2 третирания – от фаза 4 листа на всеки 14 дни 200–300

зърнени култури 2 третирания след зимен покой, 1 приложение на есен 200–300

домати, пипер, краставици, 
тиква

1 приложение в началото на цъфтежа,  
следващото приложение след 10–14 дни 200–300

ягоди 1 приложение веднага след завършване на вегетацията,  
1 приложение във фаза плодообразуване 200–300

лозя 1 приложение веднага след завършване на вегетацията,  
1 приложение във фаза плодообразуване 300

костилкови дървета 2–3 третирания по време на цъфтеж и растеж на плодовете 200–300

семкови дървета 2–3 третирания по време на цъфтеж и растеж на плодовете 200–300

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Специализирани листни торове
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VitaStar® АминоСупер
Биостимулиращ минерален тор 
с биорегулатори, аминокиселини 
и витамини.

VitaStar® АминоСупер подпомага равномерното разви-
тие на растението, подобрява устойчивостта на болести 
и вредни външни фактори (стрес). Отличен стимулатор 
на растежа. Допълнително стимулира усвояването на ка-
лий и фосфор, които имат ключово значение за растежа. 
Добавен към пестицидите, подобрява тяхната ефектив-
ност и ефикасност. Може да се използва като листен или 
почвен тор и чрез напоителна система.

Използването на VitaStar® АминоСупер се препоръчва 
и след преминаване на стресовите условия, интервен-
ционно при спасяване на култури, при пролетни студо-
ве, суша, градушка.

VitaStar® АминоСупер:
  с помощта на биологично активни вещества, той 
активира растежа и осигурява равномерно развитие,

  подобрява устойчивостта на растенията към 
абиотични стресове, болести, вредители и други 
патогени,

  укрепва имунната система,
  ефективно предотвратява недостига на хранителни 
вещества,

  стимулира жизнените процеси, спрени в случай на 
недостиг на ключови микроелементи,

  подобрява управлението на водите.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 21 г/л N + 21 г/л 
K2O + микроелементи + естествени растителни биорегу-
латори + аминокиселини и витамини.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

царевица 1 приложение във фаза бърз растеж 200–300

рапица
2–3 третирания през пролетта от възобновяване  

на растежа до началото на фаза цъфтеж;  
1 приложение на есен от фаза 6–8 листа

200–300

полски зеленчуци 2 третирания – от фаза 4 листа на всеки 14 дни 100–300

зърнени култури 3 третирания след зимен покой, 1 приложение на есен 100–300

домати, пипер, краставици, 
тиква

2 третирания в началото на цъфтежа, следващото 
приложение след 10–14 дни 200

ягоди 1 приложение веднага след завършване на вегетацията,  
1 приложение във фаза плодообразуване 200–300

грозде 2 третирания веднага след завършване на вегетацията,  
1 приложение във фаза плодообразуване 300

костилкови дървета 2–3 третирания по време на цъфтеж и растеж на плодовете 200–300

семкови дървета 2–3 третирания по време на цъфтеж и растеж на плодовете 200–300

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Специализирани листни торове
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VitaStar® АминоCa 
Биостимулиращ, високо концентриран 
калциев тор с микроелементи и естествени 
аминокиселини.

VitaStar® АминоCa е силно концентриран източник на 
калций. Това е специализиран тор, предназначен да 
елиминира дефицита на калций. Използва се както пре-
вантивно, така и интервенционно. Влияе върху правил-
ния цвят на плодовете, предотвратява образуването на 
горчиви петна под кожата, удължава възможността за 
съхранение на плодовете и реколтите. Съдържа микро-
елементи, естествени аминокиселини и висока концен-
трация на калций. Активира регенеративните процеси 
и стимулира правилния растеж на плодовете и растени-
ята.

VitaStar® АминоCa:
  активира растежа и осигурява равномерно развитие 
на плодовете,

  висока концентрация на калций без добавка 
от N (азот).,

  гарантира оптимално снабдяване на растението 
с калций,

  укрепва имунната система,
  ефективно предотвратява недостига на хранителни 
вещества,

  стимулира жизнените процеси, спрени в случай на 
недостиг на ключови микроелементи,

  осигурява по-висока твърдост на плодовете,
  предотвратява напукването на костилковите 
плодове,

  подобрява метаболитните процеси в растението.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 211 г/л CaO + ми-
кроелементи + естествени аминокиселини.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

костилкови дървета 2–3 третирания от начало на плодообразуването  
на всеки 10–14 дни 300–500

семкови дървета 2–4 третирания в периода на плодообразуване до 2 седмици 300–500

зелеви 2–3 третирания от началото на образуване на главите 400–500

домати, пипер, краставици 2–3 третирания от плодообразуването на всеки 14 дни 400–500

салата, цикория 2–3 третирания от 2 седмица след посаждане 400–500

ягоди 2–3 третирания от начало на плодообразуването  
на всеки 14 дни 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Специализирани листни торове

23



NOVAGRA



СУСПЕНЗИОННИ
листни торове



VitaStar® Макро
Универсален тор с високо съдържание 
на макроелементи за интервенционно 
снабдяване с азот, калий и фосфор.

VitaStar® Макро съдържа перфектно балансирана доза 
макроелементи, които заедно с фосфора и други ми-
кроелементи са ключови за растенията. Предотвратява 
недостига на азот, калий и фосфор. Това е идеалното 
решение за всички видове култури, поради своята гъв-
кавост и суспензионна форма. Активира растежа, усилва 
устойчивостта и предпазва растението от ефектите на 
негативните фактори. Гарантира висока реколта с добро 
качество.

VitaStar® Макро:
  ефективно нивелира липсата на микро и 
макроелементи,

  оптимално снабдява растението с хранителни 
вещества, необходими за правилния растеж и 
плододаване,

  активира растежа и осигурява равномерно развитие 
на растенията,

  подпомага кореновата система, влияейки върху 
усвояването на хранителните вещества,

  деблокира управлението на водата в растенията,
  осигурява хранителни вещества, необходими за 
получаване на високи добиви,

  смесва се много добре с други агенти за растително 
производство.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 191 г/л N + 191 г/л 
P2O5 + 191 г/л K2O + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

захарно цвекло 2 третирания от фаза 4–6 листа до закриване на 
междуредията 200

царевица 2 третирания от фаза 3–5 листа на всеки 14 дни 300

зимна рапица 2 третирания от началото на удължаване на главното стебло 
до зимен покой, до началото на развитие на цветните пъпки 300

полски зеленчуци 3 третирания от 2 седмица след поникване/посаждане, на 
всеки 10–14 дни 300

пролетни зърнени култури 2 третирания, от фаза 3–4 листа до началото на 
изкласяването, на всеки 12–14 дни 300

 зимни зърнени култури 2 третирания след фаза зимен покой до начало на 
изкласяване, на всеки 12–14 дни 300

картофи
2–3 третирания, от фаза оформяне на летораслите до 

достигане на 40% от целевото тегло на грудките, на всеки 
12–14 дни

300

овощни дървета няколко третирания във фаза зелена пъпка и след цъфтеж, 
особено по време на суша 300–500

ягодови няколко третирания, във фаза интензивен растеж и при 
липса на макроелементи 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® Макро P
Универсален, иновативен минерален 
тор с висока концентрация на фосфор 
с микроелементи

VitaStar® Макро P е суспензионен листен тор, който 
в експресно темпо доставя на растението необходими-
те съставки, в това число главно фосфор. Формулата му 
е обогатена с адюванти, които допринасят за високото 
му усвояване. Прилагането на фосфор, обогатен с ми-
кроелементи, особено в периода, когато растенията са 
изложени на недостиг на вода, гарантира по-добра 
устойчивост на свързания с това стрес. Торът е подхо-
дящ за всички видове култури. Активира растежа, укреп-
ва имунитета, предпазва от заплахи и намалява недос-
тига на фосфор.

VitaStar® Макро P:
  благодарение на богатството на съставките, 
той активира растежа и след това подпомага 
равномерното развитие на растението,

  цялостно подхранва с фосфор,
  стимулира естествените защитни механизми,
  компенсира недостига на хранителни вещества 
с експресно темпо,

  повишава устойчивостта към физиологичен стрес 
и други вредни фактори,

  подпомага кореновата система при усвояване на 
необходимите вещества от почвата.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 141 г/л N + 290 г/л 
P2O5 + 141 г/л K2O + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

захарно цвекло 2–3 третирания от фаза 4–6 листа до пълно закриване на 200

царевица 2 третирания във фаза бърз растеж 6–10 листа 300

зимна рапица
2 третирания през пролетта от възобновяване  

на растежа до началото на фаза цъфтеж;  
1 приложение на есен от фаза 6–8 листа

200–300

полски зеленчуци 3 третирания – от фаза 4 листа на всеки 14 дни 200–300

пролетни зърнени култури 1 приложение, от фаза 3–4 листа до началото на 
изкласяването 300

зимни зърнени култури рапица
2 третирания през пролетта от възобновяване  
на растежа до началото на фаза изкласяване;  

1 приложение на есен от фаза 4–6 листа
300

картофи
2–3 третирания, от фаза оформяне  

на летораслите до достигане на 40% от целевото  
тегло на грудките, на всеки 12–14 дни

200–300

овощни дървета няколко третирания във фаза зелена пъпка и след цъфтеж, 
особено по време на суша 500

ягодови няколко третирания, във фаза интензивен растеж  
и при липса на макроелементи 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® Макро K
Универсален, иновативен минерален 
тор с висока концентрация на калий 
и микроелементи.

VitaStar® Макро K е иновативен суспензионен листен 
тор, препоръчван както за превантивно, така и за интер-
венционно използване. Изключително бързо позволява 
на растението да попълни дефицита на калий, включи-
телно на микроелементи. Калият оказва огромно влия-
ние върху азотния баланс в растението. При недостиг 
на калий растежът на растенията се възпрепятства, из-
растъците са тънки, а междувъзлията са скъсени. Върху 
листата се появяват некротични петна между жилките, 
чийто външен вид зависи от вида на културата. VitaStar® 
Макро K е подходящ за всички видове култури. Подпо-
мага устойчивостта на растенията на болести и вредни 
атмосферни условия. Преди всичко обаче, той стимули-
ра правилния растеж.

VitaStar® Макро K:
  благодарение на богатството на хранителни 
вещества и висококачествени спомагателни 
вещества, той компенсира недостига на калий 
и други микроелементи,

  активира развитието на кореновата система,
  увеличава съдържанието на нишесте, протеини, 
захар, пектин и мазнини в растенията,

  подобрява усвояването на хранителните вещества от 
почвата,

  има положителен ефект върху управлението 
на водата в растението, подобрява развитието на 
кореновата система и абсорбцията на вода,

  допринася за ефективното повишаване на 
устойчивостта на растението на температурни 
колебания.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 141 г/л N + 70 г/л 
P2O5 + 360 г/л K2O + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

захарно цвекло 2 третирания от фаза 4–6 листа до пълно закриване на 
междуредията 200–300

царевица 1 приложение във фаза бърз растеж 6–10 листа 300

зимна рапица
2–3 третирания през пролетта от възобновяване  

на растежа до началото на фаза цъфтеж;  
1 приложение на есен от фаза 6–8 листа

200–300

полски зеленчуци 3 третирания – от фаза 4 листа на всеки 14 дни 200–300

пролетни зърнени култури 1 приложение, от фаза 3–4 листа  
до началото на изкласяването 300

зимни зърнени култури 3 третирания в периода на интензивен растеж на листата,  
1 обработка в началото на цъфтежа, друга след 12–14 дни 200–300

картофи
2–3 третирания, от фаза оформяне на летораслите  

до достигане на 40% от целевото тегло на грудките,  
на всеки 12–14 дни

200–300

овощни дървета няколко третирания във фаза зелена пъпка и след цъфтеж, 
особено по време на суша 500

ягодови няколко третирания, във фаза интензивен растеж и при 
липса на макроелементи 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® Макро PK
Високо концентриран минерален тор 
под формата на суспензия с висока 
концентрация на фосфор, калий и азот 
с добавка на микроелементи.

VitaStar® Макро PK е суспензионен листен тор. Може да 
се използва както превантивно, така и интервенционно. 
С експресно темпо позволява доставяне на растението 
на липсващите макроелементи. Идеален за използване 
в есенния и ранно пролетния период. При ограничено 
усвояване от растението на фосфор и калий от почвата 
VitaStar® Макро PK е идеалното решение за листно по-
дхранване. Подходящ за селскостопански, зеленчукови 
и овощни насаждения. Подпомага устойчивостта на рас-
тенията на вредни условия.

VitaStar® Макро PK:
  бързо осигурява необходимите хранителни 
вещества,

  подобрява усвояването на необходимите хранителни 
вещества от почвата,

  подпомага управлението на водата в растението,
  допринася за повишаване качеството на семената,
  подкрепя цялостното развитие, а в случай на вредни 
фактори, подкрепя имунитета,

  обогатява растенията с фосфор и калий, когато 
усвояването им от кореновата система е затруднено.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 111 г/л N + 222 г/л 
P2O5 + 222 г/л K2O + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

захарно цвекло 2–3 приложение от фаза 4–6 листа  
до закриване на междуредията 200–300

царевица 1 приложение във фаза бърз растеж (6–10 листа) 200–300

зимна рапица

2 третирания през пролетта от възобновяването  
на растежа до началото на цъфтеж;  

1 приложение на есен от фаза 6–8 листа
3 третирания – от фаза 4 листа на всеки 14 дни

200–300

полски зеленчуци 3 третирания – от фаза 4 листа на всеки 14 дни 200–300

пролетни зърнени култури 2 третирания, от фаза 3–4 листа до началото на 
изкласяването, на всеки 12–14 дни 300

зимни зърнени култури 2 третирания през пролетта след зимен покой,  
1 приложение на есен от фаза 3–4 листа 200–300

картофи
2–3 третирания, от фаза оформяне на летораслите  

до достигане на 40% от целевото тегло  
на грудките, на всеки 12–14 дни

200–300

овощни дървета няколко третирания във фаза зелена пъпка  
и след цъфтеж, особено по време на суша 300–500

ягодови няколко третирания, във фаза интензивен  
растеж и при липса на макроелементи 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® Микро
Високо концентриран суспензионен 
тор с прецизно подбрана доза азот 
и микроелементи хелатирани с EDTA.

VitaStar® Микро е суспензионен листен тор, съдържащ 
богат набор от макро и микроелементи, допълнител-
но обогатен с оптимална доза азот. Този тор подпома-
га правилното развитие на растението. Действието му 
е многостранно, но е особено ефективно при повиша-
ване на устойчивостта на физиологичен стрес, напри-
мер замръзване. Поради това е идеален за зимни кул-
тури, които се готвят да влязат в зимен покой, както и за 
пролетни култури през пролетта. Той се смесва идеално 
с другите торове от семейството VitaStar®.

VitaStar® Микро:
  ефективно нивелира липсата на микро 
и макроелементи,

  характеризира се с висока концентрация на 
микроелементи,

  активира растежа и осигурява равномерно развитие 
на растенията,

  подпомага кореновата система, влияейки върху 
усвояването на хранителните вещества,

  деблокира управлението на водата в растенията,
  доставя необходимите хранителни вещества,
  осигурява бърз старт на растението напролет
  подобрява растежа и качеството на реколтата,
  намалява реакциите на стрес.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 121 г/л N + 150 г/л 
K2O + 40 г/л MgO + 71 г/л SO3 + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

царевица 2 третирания, от фаза 4–8 листа и отново след 10–14 дни 50–100

рапица
3 третирания през пролетта от възобновяване на растежа 

до началото на фаза цъфтеж; 1 приложение на есен от фаза 
4–8 листа

50–100

полски зеленчуци 2–3 третирания – от фаза 4 листа на всеки 7–10 дни 50–100

зърнени култури 3 третирания, от фаза 3–4 листа до началото на 
изкласяването, на всеки 12–14 дни 50–100

картофи 2 третирания – в периода на плодообразуване и след цъфтеж 50–100

овощни дървета 2–3 третирания в началото на развитие на плодовете; 
повторете след 2 седмици и след беритба 50–100

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® СУПЕР Ca 
Минерален тор, богат с калций, с добавка 
на азот и магнезий.

Като богат източник на калций, азот и магнезий, VitaStar® 
СУПЕР Ca ще бъде особено полезен при отглеждането 
на овощни и зеленчукови култури, но също така може 
да се използва и във всички други случаи. Силно влияе 
върху търговската стойност на плодовете и зеленчуци-
те. Препаратът подпомага правилното развитие на рас-
тението и осигурява повишаване на устойчивостта на 
влиянието на вредни фактори. Той противодейства на 
физиологични заболявания като: образуване на горчи-
ви петна, изгаряне, сухо гниене на домати или чушки.

VitaStar® СУПЕР Ca:
  осигурява оптимално ниво на калций увеличава 
устойчивостта на заболявания, произтичащи от 
неговия дефицит,

  благодарение на богатството на хранителни 
вещества гарантира устойчиво развитие,

  пряко влияе върху състоянието на реколтата, 
на вкуса, цвета, възможностите за съхранение,

  подпомага кореновата система за увеличаване на 
усвояването на хранителни вещества,

  когато се използва по време на боледуване 
на растенията, намалява загубите в реколтата 
и ускорява регенерацията,

  предотвратява напукване на костилковите плодове.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 141 г/л N + 210 г/л 
CaO + 30 г/л MgO + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

костилкови дървета 3–4 третирания по време на растеж и плодообразуване 300–600

семкови дървета 2–4 третирания по време на растеж и плодообразуване 200–500

домати, краставици, пипер 2–3 третирания от плодообразуването 400–500
(0,2% за оранжерии)

салата, цикория 2–3 третирания 14–21 дни след посаждането 400–500

ягоди 2–3 третирания от плодообразуването
300–600

(максимимум 3.1% 
концентрация)

зелеви растения 2–3 третирания от началото на оформяне на главите 400–500

праскови 3–4 третирания в периода на растеж и 
плодообразуване 300–600

други полски зеленчуци 2–3 третирания по време на цялата вегетация 400–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® Комби
Високо концентриран универсален тор, 
богат с калий, магнезий, азот и сяра.

VitaStar® Комби е подходящ за всички култури. Съдържа 
висока концентрация на азот, магнезий, калии и сяра. 
Може да се използва както превантивно, така и при на-
личие на недостиг на микро и макроелементи. Активи-
ра растежа и подпомага устойчивостта на заболявания 
и вредни атмосферни условия, с което директно влияе 
върху поддържането на висока ефективност на култури-
те.

VitaStar® Комби:
  бързо доставя необходимите хранителни вещества 
на растението,

  бързо нивелира недостига на сяра, магнезий, калий, 
азот,

  всестранно действие – подхранва растението 
и същевременно подпомага имунната му система,

  подпомага управлението на водата в растението,
  подпомага кореновата система за увеличаване на 
усвояването на микроелементите от почвата.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 280 г/л N + 208 г/л 
K2O + 62 г/л MgO + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

рапица 3 третирания от началото на растежа  
до началото на развитието на пъпките 200

зърнени култури 2–3 третирания от началото на фазата  
на растежа до края на изкласяването 200

картофи
3 третирания през 12–14 дни,  

3 третирания в периода на интензивен растеж на листата,  
1 обработка в началото на цъфтежа, друга след 12–14 дни

200–300

царевица 2 третирания, от фаза 3–4 листа до началото на 
изкласяването, на всеки 12–14 дни 200–300

лук, праз 2–3 третирания от фаза 3–4 листа на всеки 7–14 дни 300–500

хмел 3 третирания във фаза интензивен растеж 300

овощни дървета и храсти 3 третирания от фазата на бяла пъпка 300

зеле, карфиол, броколи 2–3 третирания от фаза 4–6 листа на всеки 7–14 дни 300–500

морков, магданоз 2–3 третирания от фаза оформяне на корена до 300–500

краставица, домат 2–3 третирания от фаза 3–4 листа на всеки 7–14 дни 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® Mg 
Минерален тор, богат с магнезий, сяра 
и азот.

VitaStar® Mg е подходящ както за превантивно, така 
и за запасяващо торене. Той е оптимален източник на 
магнезий, необходим през целия процес на развитие 
на растенията. Повишава устойчивостта и подобрява 
трайността на реколтата при съхранение. Този препа-
рат е подходящ за всички полски, овощни и зеленчуко-
ви култури, но преди всичко е най-добрият източник на 
магнезий, особено за захарното цвекло, зърнените кул-
тури и рапицата.

VitaStar® Mg:
  осигурява оптимално ниво на магнезий и увеличава 
устойчивостта на заболявания, произтичащи от 
неговия дефицит,

  благодарение на богатството на хранителни 
вещества гарантира устойчиво развитие,

  пряко влияе върху състоянието на реколтата, на 
вкуса, цвета, възможностите за съхранение,

  подпомага кореновата система за увеличаване на 
усвояването на хранителни вещества,

  когато се използва по време на боледуване на 
растенията, намалява загубите в реколтата и 
ускорява регенерацията,

  поддържа устойчивостта на растенията към стресови 
условия (суша, буря, студове и др.),

  допринася за интензивния растеж на растенията,
  повишава устойчивостта на растенията на полягане,
  помага за получаване на по-високи реколти с по-
високо качество,

  подпомага развитието на кореновата система.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 59 г/л N + 210 г/л 
MgO + 141 г/л SO3 +микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

зелеви 2 третирания, от фаза 4–8 листа и отново след 10–14 дни 200–300

рапица
2 третирания, първото третирана напролет при започване 

на растежа на главното стъбло, второто третиране по време 
на образуване и връзване на цветни пъпки

300

кореноплодни и грудкови 
зеленчуци

2 третирания във фазата на вегетативен растеж  
и 1 третиране във фаза растеж на главния корен 200

зърнени култури 2–3 третирания след зимния покой до началото на 
изкласяването 200

картофи 2 третирания – в периода на образуване  
на грудките и след цъфтеж 300

овощни дървета 3–5 третирания през вегетационния сезон 300

останали видове култури за 
култивиране 3–5 третирания във вегетационния период 200

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® Cu
Високо минерализиран тор с висока 
концентрация на мед, сяра и азот.

VitaStar® Cu е суспензионен листен тор. Може да се из-
ползва превантивно, както и запасяващо, когато се по-
яви недостиг на хранителни вещества. Подходящ е за 
земеделски, зеленчукови и овощни култури. Захарното 
цвекло, рапицата, зърнените култури и растенията, от-
глеждани в интензивно наторени почви, са особено из-
ложени на недостиг на мед – тук използването на пре-
парата е задължително. Медта е вещество, което влияе 
на развитието и строежа на тъканите, участва в азотното 
преобразуване, синтезата на протеини и витамин С.

VitaStar® Cu:
  осигурява оптимално ниво на мед,
  допълва недостига на мед в растенията, отглеждани 
върху леки почви,

  гарантира достатъчно количество на хранителни 
вещества и устойчиво развитие на растенията,

  пряко влияе върху състоянието на реколтата, 
на вкуса, цвета, възможностите за съхранение,

  подпомага кореновата система за увеличаване на 
усвояването на хранителни вещества,

  когато се използва по време на боледуване 
на растенията, намалява загубите в реколтата 
и ускорява регенерацията,

  осигурява на растенията правилен растеж и развитие,
  повишава устойчивостта на болести,
  допринася за увеличаване на преживяемостта 
на растенията след зимуване и повишава 
толерантността към физиологични стресове,

  допринася за намаляване на лягането на зърнени 
култури,

  използването на тор поддържа продължителността 
на ефекта на „зелените“ листа,

  увеличава съдържанието на протеин в зърното,
  подпомага по-доброто използване на азота, прилаган 
върху почвата.
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Съдържа: 200 г/л N + 67,5 г/л Cu + 6,75 г/л Mn + 6,75 г/л Zn + CARPRAMID.

Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

овощни дървета 2 третирания по време на образуване на пъпките, 1 
третиране след беритба 100–150

морков, лук, салата и други 
полски култури 2 третирания при недостиг на всеки 12–14 дни 100–150

пролетни зърнени култури 2 третирания от начало на братене на всеки 2 седмици 150–200

зимни зърнени култури 3 третирания напролет, 1 третиране на есен 150–200

картофи 1 третиране след цъфтеж 150–200

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® СУПЕР Mn 
Минерален тор, обогатен с високо 
концентриран манган.

VitaStar® СУПЕР Mn е суспензионен листен тор, особено 
необходим при отглеждане на култури с висока нужда от 
манган, между другото захарно цвекло put като, полски 
зеленчуци, овощни дървета. Този препарат се използва 
за превантивно торене – за по-бързо компенсиране на 
дефицита, когато се появи. Но най-вече е полезен, ко-
гато достъпът до манган в почвата е труден – по време 
на суша, замръзване и в случай на редовно варувана 
и добре аерирана почва. Манганът е важен фактор за 
биосинтезата на мастни киселини, той активира расте-
жа на растенията и свързва свободните радикали, които 
се появяват при стрес. Младите растения се нуждаят от 
най-много манган, тъй като растат бързо и се развиват 
интензивно.

VitaStar® СУПЕР Mn:
  Активира развитието на кореновата система, което 
позволява абсорбиране на необходимите вещества 
от почвата,

  използван по време на боледуване на растенията 
намалява загубите и влияе на бързата регенерация 
на растенията,

  подпомага кореновата система за увеличаване на 
усвояването на хранителни вещества,

  гарантира защита срещу много заболявания, 
причинени от недостиг на манган, сяра и азот,

  осигурява манган, от който младите растения се 
нуждаят най-много,

  осигурява правилно вкореняване на растението,
  допринася за добрата подготовка на растението за 
зимуване,

  подпомага правилното и бързо развитие на зимните 
растения през пролетта.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 280 г/л Mn + 71 г/л 
N + 31 г/л K2O + 231 г/л SO3 + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

царевица 1 третиране във фаза бърз растеж (6–10 листа) 50–100

зимна рапица
2 третирания през пролетта от възобновяване на растежа 

до началото на фаза цъфтеж; 1 приложение на есен от фаза 
6–8 листа

50–100

полски зеленчуци 2 третирания – от фаза 4 листа на всеки 14 дни 50

пролетни зърнени култури 2 третирания, от фаза 3–4 листа до началото на 
изкласяването, на всеки 12–14 дни 50–100

зимни зърнени култури 2 приложения през пролетта след зимен покой,  
1 приложение на есен от фаза 3–4 листа 50–100

картофи
2 третирания, от фаза оформяне на летораслите до 

достигане на 40% от целевото тегло на грудките, на всеки 
12–14 дни

50–100

овощни дървета 3–4 третирания превантивно, 2 третирания няколко  
седмици преди беритба, на всеки 12–14 дни 50

ягодови 2–3 третирания по време на вегетация на всеки 10–12 дни 50

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективното 
използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната намеса 
е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® СУПЕР Zn
Високо концентриран тор, богат на цинк. VitaStar® СУПЕР Zn се препоръчва особено на произво-

дителите на царевица, зърнени култури, картофи и ово-
щи. С оглед на високото съдържание на цинк торът 
е много подходящ за тези култури. Листното подхранва-
не е най-ефективната форма за снабдяване на растение-
то с цинк. По същия начин торът ще бъде необходим за 
култури, наторени с фосфор и разположени върху почви 
с високо съдържание на калций. Торът ще намери при-
ложение и за зимни култури, които се подготвят да на-
влязат в зимен покой.

VitaStar® СУПЕР Zn:
  използван по време на боледуване на растенията 
намалява загубите и влияе на бързата регенерация 
на растенията,

  пряко влияе върху реколтата, на вкуса, цвета, 
възможностите за съхранение,

  предотвратява развитието на заболявания, 
причинени от недостиг на цинк,

  осигурява правилния хормонален баланс на 
растението,

  допринася за правилния растеж и развитие 
на растението,

  подпомага правилното развитие на кореновата 
система, благодарение на което увеличава 
усвояването на микроелементи от почвата,

  подпомага ефективното протичане на процеса 
на фотосинтеза,

  помага за получаване на по-високи реколти 
и висококачествени семена.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 200 г/л Zn + 75 г/л 
N + 31 г/л K2O + 240 г/л SO3 + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

царевица 2 третирания, от фаза 3–5 листа на всеки 7–12 дни 75–100

картофи
2 третирания, от фаза оформяне на летораслите до 

достигане на 40% от целевото тегло на грудките, на всеки 
12–14 дни

50–100

зимна рапица 1 третиране през пролетта от началото на вегетацията, 
1 третиране на есен от фаза 4–6 листа 50

бобови растения 2–3 третирания от пониквани  
до образуване на цветни пъпки 50–100

полски зеленчуци с висока 
нужда от цинк

3 третирания, първото след оформяне на 8–9 листа, 
поредните на всеки 12–14 дни 50

други полски зеленчуци 1–2 третирания във фаза интензивен растеж и нужда от цинк 50

пролетни зърнени култури 2 третирания от фаза 3–4 листа до началото на 
изкласяването, на всеки 12–14 дни 30

зимни зърнени култури 2 третирания през пролетта от началото на вегетацията,  
1 третиране на есен от фаза 3–4 листа 50

ябълки и круши 3–4 третирания превантивно, 
2 третирания няколко седмици преди беритба 75–150

ягодови 3–4 допълващи третирания и 3 третирания  
след беритба, на всеки 12 дни 75–150

вишни, череши и сливи
5–7 третирания, напролет 2 третирания от фаза  

разпукване на пъпките, 1 третиране през лятото,  
след беритба до 3 третирания на всеки 14 дни

75–150

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® СУПЕР Zn+B
Минерален тор, богат с цинк и бор. VitaStar® СУПЕР Zn се препоръчва особено на произво-

дителите на рапица, зелеви зеленчуци, картофи и ово-
щи. При тези растения много често се срещат труднос-
ти с усвояването на цинк и бор от почвата. Препаратът 
бързо и по безопасен начин доставя на растението 
липсващите съставки. Активира растежа и подпомага 
устойчивостта на вредни условия.

VitaStar® СУПЕР Zn+B:
  използван по време на боледуване на растенията 
намалява загубите и влияе на бързата регенерация 
на растенията,

  пряко влияе върху реколтата, на вкуса, цвета, 
възможностите за съхранение,

  подпомага кореновата система за увеличаване на 
усвояването на микроелементите от почвата,

  предотвратява развитието на заболявания, 
причинени от недостиг на бор и цинк,

  подпомага правилния цъфтеж и опрашване 
и семеобразуването,

  влияе върху развитието и растежа на плодовете,
  повишава здравето и устойчивостта на растенията,
  допринася за създаване на хранителни резерви 
в растенията, които се използват в началото на 
вегетацията,

  подпомага процеса на производство на протеини 
и захари.

Съдържа: Białko CARPRAMID + 61 г/л N + 54.8 г/л B + 
54.8 г/л Zn + mikroelementy.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

домати, пипер 1 приложение преди цъфтеж 200

рапица 2 третирания през пролетта от началото на вегетацията на 
всеки 14 дни; 1 третиране на есен от фаза 4–6 листа 200

слънчоглед 2 третирания, от фаза 4–6 листа  
до началото на растеж на главното стъбло 200

пролетни зърнени култури 2 третирания от начало на вегетацията на всеки 14 дни 100

зимни зърнени култури 3 третирания през пролетта от началото на вегетацията;  
1 третиране на есен от фаза 3–4 листа 100

картофи
2 третирания, от фаза оформяне на летораслите до 

достигане на 40% от целевото тегло на грудките, на всеки 
12–14 дни

200

овощни дървета
2–4 третирания през лятото от фаза разпукване на пъпките, 

няколко третирания през лятото (намалена доза), след 
беритба 3 третирания на всеки 14 дни

100–200

ягоди 2 третирания след начало на вегетацията,  
1 третиране след беритба 200

зелеви растения 2 третирания от фаза 4–6 листа и следващо след 14 дни 200

кореноплодни зеленчуци 2 третирания от фаза 3–6 листа и следващо след 14 дни  
2 l/ha бобови растения 200

бобови растения 1 третиране преди цъфтеж 200

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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VitaStar® СУПЕР Cu+Mn
Минерален тор, богат с мед и манган. VitaStar® СУПЕР Cu+Mn се препоръчва особено на про-

изводителите на рапица, зелеви зеленчуци, картофи 
и овощи. При тези растения много често се срещат труд-
ности с усвояването на мед и манган от почвата. Препа-
ратът бързо и по безопасен начин доставя на растение-
то липсващите съставки. Активира растежа и подпомага 
устойчивостта на вредни условия.

VitaStar® СУПЕР Cu+Mn:
  предотвратява развитието на заболявания, 
причинени от недостиг на манган и мед,

  използван по време на боледуване на растенията 
намалява загубите и влияе на бързата регенерация 
на растенията,

  подходящ при леки почви и когато растенията са 
млади,

  пряко влияе върху качеството на реколтата, на вкуса, 
цвета, възможностите за съхранение,

  подпомага развитието на кореновата система за 
увеличаване на усвояването на микроелементите от 
почвата,

  подобрява реколтата и качеството на семената,
  предотвратява развитието на заболявания, 
причинени от недостиг на манган и мед,

  има положителен ефект върху бързото регенериране 
на растенията в резултат на физиологични стресове 
и в случай на нападение на реколта от болести,

  подпомага развитието на кореновата система.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 61 г/л N + 54.8 г/л 
Cu + 54.8 г/л Mn + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

царевица 2 третирания, от фаза 3–5 листа на всеки 7–12 дни 50–100

картофи
2 третирания, от фаза оформяне на летораслите до 

достигане на 40% от целевото тегло на грудките, на всеки 
12–14 дни

150–200

зимна рапица 1 третиране през пролетта от началото на вегетацията, 
1 третиране на есен от фаза 4–6 листа 50

бобови растения 2–3 третирания от пониквани  
до образуване на цветни пъпки 100–150

полски зеленчуци o dużym 
zapotrzebowaniu

3 третирания, първото след оформяне на 8–9 листа, 
поредните на всеки 12–14 дни 50

pozostałe полски зеленчуци 1–2 третирания във фаза интензивен растеж и нужда от цинк 50

пролетни зърнени култури 2 третирания от фаза 3–4 листа до началото  
на изкласяването, на всеки 12–14 дни 30

зимни зърнени култури 2 третирания през пролетта от началото на вегетацията,  
1 третиране на есен от фаза 3–4 листа 50

ябълки и круши 1–2 третирания превантивно, 
2 третирания няколко седмици преди беритба 75–150

ягодови 1 допълващо третиране и 3 третирания  
след беритба, на всеки 12 дни 75–150

вишни, череши и сливи
напролет 2 третирания от фаза разпукване на пъпките,  

1 третиране през лятото, след беритба до 3 третирания на 
всеки 14 дни

75–150

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективното 
използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната намеса 
е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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Vitastar® СУПЕР Mn+B
Минерален тор, богат на манган и бор 
за превантивно и интервенционно 
намаляване на недостига при интензивно 
култивирани култури.

Vitastar® СУПЕР Mn + B оказва значително влияние върху 
структурата на кореновата система, като значително по-
добрява зимуването на растенията по време на есенно-
то приложение и намалява податливостта към суша по 
време на пролетни обработки на полето. Добавянето на 
бор перфектно допълва концентрацията на този елемент 
в младите растения, когато се образуват цветни пъпки. 
Борът е много важен елемент за органите, отговорни за 
растежа, а приложението му заедно с манган покрива нуж-
дите на двата елемента в интензивно развиващите се час-
ти на растенията и повишава ефективността на листното 
торене. Листното приложение позволява да се избегнат 
проблемите с извличането им от почвата. Тези проблеми 
се повишават от нивото на киселинност на почвата и ней-
ното овлажняване.

Vitastar® СУПЕР Mn+B особено се препоръчва на произ-
водителите на рапица, зелеви растения, зърнени култури. 
В случая на тези растения хранителните нужди от манган 
и бор са по-високи и много често има трудности с извли-
чането им от почвата. Листното приложение безопасно 
и бързо снабдява растението с липсващите съставки. Не-
забавно активира растежа и поддържа устойчивостта на 
вредни условия, като минимизира тяхното въздействие 
върху спада на реколтата.

Vitastar® СУПЕР Mn+B:
  предотвратява развитието на физиологични 
заболявания, причинени от недостиг на бор или 
манган,

  когато се използва по време на вегетация, намалява 
загубите на реколтата в резултат на лошо развитие 
на растенията, страдащи от липсата на тези съставки,

  бързо регенерира растенията, придавайки им 
по-голяма сила и интензивен цвят, подобрявайки 
фотосинтезата,
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  влияе върху размера на културите, подобрявайки 
тяхното качество благодарение на правилната 
трансформация на съединенията в растението,

  подкрепя развитието на кореновата система за 
да увеличи усвояването на микроелементите от 
почвата,

  влияе върху броя на цветните пъпки, като увеличава 
количеството семена, произведени в растението.

Съдържа: Протеин CARPRAMID + 61 г/л N + 54.8 г/л 
B + 54.8 г/л Mn + микроелементи.

Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

бобови растения 1 третиране, когато растенията достигнат височина 15–20 cm 200

рапица
на есен 1 третиране от фаза 4–6 листа  

напролет 1 третиране от начало на вегетацията,  
следващото – при необходимост след 14 дни

200

пролетни зърнени култури 2 третирания от фаза 3–4 листа  
не по-често отколкото след 14 дни 100

зимни зърнени култури на есен 1 третиране от фаза 3–4 листа напролет 1 третиране 
от начало на вегетацията 100

картофи
2 третирания, от фаза оформяне на издънките  
до момента на достигане на 40% от целевото  

тегло на грудките на всеки 12–14 дни
200

зелеви растения 2 третирания от фаза 4–6 листа и следващо след 14 дни 200

кореноплодни растения 2 zabiegi od fazy 3–6 liści i kolejny po 14 dniach 200

бобови растения 1 третиране, когато растенията достигнат височина 15–20 cm 200

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Суспензионни листни торове
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ТЕЧНИ
листни торове



VitaStar® N Универсал
Универсален високоминерализиран тор. VitaStar® N Универсал е разтворим листен тор богат на 

хранителни вещества, без които правилното развитие 
на растенията е невъзможно. Струва си да се използва 
както превантивно, така и в случай на дефицит на макро- 
и микроелементи в растението. Той е подходящ за всич-
ки видове растителни култури.

VitaStar® N Универсал:
  гарантира устойчиво развитие на растенията,
  укрепва имунната система,
  ефективно предотвратява недостига на хранителни 
вещества,

  активира жизнените процеси, спрени в случай на 
недостиг на ключови макро и микроелементи,

  подпомага управлението на водата в растенията.

Съдържа: 141 г/л N + 50 г/л P2O5 + 71 г/л K2O + ми-
кроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

царевица 1–2 третирания, от фаза 4 листа и отново след 10–14 дни 200–500

рапица
2 третирания – първото третиране на есен във фаза 3 листа, 

2 третирания се препоръчват напролет, след начало на 
вегетацията и по време на образуване на цветни пъпки

200–500

декоративни растения 1 третиране – използвайте листно торене и по време на 
засаждането 0,2–0,3% разтвор

зърнени култури 3–4 третирания, едно на есен, останалите  
напролет на около всеки 2 седмици 200–500

картофи 3 третирания, 2 седмици след началото на покълването и 
следващи третирания на всеки 2 седмици 200–500

овощни дървета и храсти 2 третирания – от фаза развитие  
на листата и във фаза на интензивен 300–500

ягоди 3 третирания от началото на вегетацията  
и 1 третиране след беритба 400–500

полски зеленчуци 2–3 третирания от фаза 2 листа  
до беритба, на всеки 8–10 дни 300–500

зеленчуци в оранжерия 2–3 третирания от фаза 2 листа  
до беритба, на всеки 8–10 дни 0,2–0,3% разтвор

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Течни листни торове
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VitaStar® +36
Минерален тор, много богат на азот. VitaStar® +36 е листен разтворим тор, богат с хранителни 

вещества, без които правилното развитие на растения-
та е невъзможно. Високото съдържание на азот осигу-
рява бърз растеж на културите. Струва си да се използва 
както превантивно, така и в случай на дефицит на макро- 
и микроелементи. Той е подходящ за всички видове рас-
тителни култури.

VitaStar® +36 е листен разтворим тор, предназначен за 
всички градински и селскостопански култивирани расте-
ния. Предназначен е основно за растения с високо пло-
додаване и висока нужда от азот. Прилагането му при 
млади растения подпомага бързият им растеж, когато 
кореновата система не е в състояния за усвоява от поч-
вата всички необходими съставки. 

VitaStar® +36:
  гарантира устойчиво развитие на растенията,
  укрепва имунната система,
  ефективно предотвратява недостига на хранителни 
вещества,

  активира жизнените процеси, спрени в случай  
на недостиг на ключови макро  
и микроелементи,

  подпомага управлението на водата в растенията,
  допринася за увеличаването на съдържанието на 
глутен и протеин в зърнените култури,

  гарантира правилно протичане на процеса 
на фотосинтеза,

  подпомага функционирането на правилния 
хормонален баланс,

  подпомага ефективното и бързо регенериране на 
растенията след зимния период,

  повишава качеството и количеството на получените 
реколти,
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  стимулира развитието на кореновата система 
и предотвратява недостига на хранителни  
вещества,

  активира растенията за бързо производство на 
биомаса.

Съдържа: 360 г/л N + 40 г/л MgO + mikroelementy

Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

царевица 1–2 третирания, от фаза 4 листа и отново след 10–14 дн 300–500

рапица 2–3 третирания напролет и 1 третиране на есен 300–500

бобови растения 2 третирания в периода на интензивен растеж 300–500

зърнени култури 3–4 третирания, един на есен, останалите  
напролет на около всеки 2 седмици 250–500

картофи 3 третирания, 2 седмици след началото на покълването  
и следващи третирания на всеки 2 седмици 200–500

овощни дървета и храсти 2 третирания – от фаза развитие на листата и във фаза на 
интензивен растеж 300–500

полски зеленчуци 2–3 третирания от фаза 2 листа до беритба на всеки 8–10 
дни 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Течни листни торове
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VitaStar® P
Универсален минерален тор с високо 
съдържание на фосфор.

VitaStar® P разтворим листен тор, богат с фосфор, калий, 
азот и други микроелементи. Може да се използва пре-
вантивно и запасяващо. Много бързо допълва недости-
га на фосфор, азот и калий. Подходящ за всички култиви-
рани растения. Подпомага устойчивостта на растенията 
на вредни условия.

VitaStar® P:
  бързо и прецизно доставя необходимите хранителни 
вещества,

  подпомага управлението на водата в растението,
  осигурява жизнените функции на растенията при 
наличие на вредни фактори,

  обогатява растенията с фосфор и калий, когато 
усвояването им от кореновата система е затруднено,

  повишава толеранса на растенията на физиологичен 
стрес, болести и вредители, 

  допринася за увеличаването на качеството на 
плодовете и зеленчуците, за размера, твърдостта, 
съдържанието на захар, аромата и вкуса им,

  осигурява правилно развитие на кореновата система 
и увеличаване на абсорбирането на хранителни 
съставки от почвата,

  доставя на растенията калий, когато неговото 
естествено усвояване от кореновата система 
е затруднено,

  доставя на растенията ключови микро 
и макроелементи, необходими за правилното им 
развитие.

Съдържа: 61 г/л N + 250 г/л P2O5 + 60 г/л K2O + ми-
кроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Доза мл/дка

царевица 2 третирания, от фаза 4 листа и отново след 10–14 дни 300–500

рапица 1 третиране напролет веднага след зимен покой 300–400

овощни дървета и храсти 2–3 третирания във фаза интензивен растеж 400

ягоди 3 третирания по време на цъфтеж и растеж на плодовете 400

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Течни листни торове
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VitaStar® K
Универсален минерален тор, обогатен 
с високо съдържание на калий.

VitaStar® K е разтворим листен тор, богат с калий, фос-
фор, азот и други микроелементи. Може да се използва 
превантивно и запасяващо. Изключително бързо до-
пълва недостига на калий. Подходящ за всички култиви-
рани растения. Подпомага устойчивостта на растенията 
на вредни условия.

VitaStar® K е листен разтворим тор, предназначен за 
култури с висока нужда от калий. Той е предназначен за 
интервенционно и превантивно допълване на недости-
га на калий в растения с повишена нужда от калий или 
растения, отглеждани в почви с ниско съдържание на 
калий. 

VitaStar® K:
  бързо осигурява необходимите хранителни 
вещества,

  подобрява абсорбцията на микроелементи от 
почвата,

  подпомага управлението на водата в растението,
  подпомага растежа, когато са налице вредни 
фактори,

  обогатява растенията с фосфор и калий, когато 
усвояването им от кореновата система е затруднено.

Съдържа: 61 г/л N + 100 г/л P2 O5 + 150 г/л K2O + ми-
кроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

царевица 2 третирания, от фаза 4 листа и отново след 10–14 дни 300–500

рапица 4 третирания напролет от началото на вегетацията  
на всеки 10–14 дни, 1 третиране на есен 400–500

декоративни растения 2–3 третирания – използвайте листно по време на засаждане 0,2–0,5% разтвор

зърнени култури 2 третирания от формиране на стебло 300–500

картофи 4 третирания от оформяне на издънки на всеки 12–14 дни 300–500

овощни дървета и храсти 2–3 третирания – от фаза зелена  
пъпка на ок. всеки 2 седмици 300–500

ягоди 3 третирания от начало на вегетацията и 1 третиране след 
беритба 300–500

лозя две третирания при обрзуван грозд през интервал от 14 дни 300–500
(0,2–0,5% разтвор)

слънчоглед 1–2 третирания първо при фаза 4–8 лист  
врото във фаза бутон 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Течни листни торове
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VitaStar® Бор
Универсален минерален тор, обогатен 
с високо съдържание на бор под формата 
на боретаноламин.

VitaStar® Бор е листен разтворим тор, богат с хранителни 
вещества, без които правилното развитие на растения-
та е невъзможно. Струва си да се използва както преван-
тивно, така и в случай на дефицит на и микроелементи. 
Той е подходящ за всички видове растителни култури. 
Особено се препоръчва за отглеждане на захарно цвек-
ло, царевица, картофи, зеленчуци и овощни култури. 
Борът, като незаменим микроелемент за растенията, до-
принася за правилния растеж на генеративните органи 
(плодник, прашници, цветен прашец) и най-младите час-
ти на леторастите и корените, оказвайки положително 
влияние върху цъфтежа, управлението на водите, диха-
телните процеси и правилното развитие на проводящи-
те тъкани.

VitaStar® Бор:
  гарантира устойчиво развитие на растенията,
  укрепва имунната система,
  ефективно предотвратява недостига на хранителни 
вещества,

  активира жизнените процеси, спрени в случай на 
недостиг на ключови микроелементи,

  подпомага управлението на водата в растенията.

Съдържа: 150 г/л бор под формата на боретанола-
мин.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

слънчоглед 1–2 третирания, първо във фаза 2–8 лист  
и последващо във фаза бутон 100–150

царевица 2 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

морков, целина 3 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

костилкови плодове 3 третирания във фаза зелена пъпка, 1 третиране от фаза 
падане на венчелистчета, 1 третиране след беритба 100

семкови плодове
3 третирания във фаза зелена пъпка, 

1 третиране от фаза падане на венчелистчета,
1 третиране след беритба

200

рапица 3 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

ягоди 1 третиране преди цъфтеж 200

тютюн 2 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100

зелеви 3 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

картофи 2 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Течни листни торове
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VitaStar® S
Богат минерален тор с висока 
концентрация на сяра и азот.

VitaStar® S е създаден за селскостопанските, зеленчуко-
вите и овощните култури. Активира ключовите за рас-
тежа на растенията жизнени функции. Директно влияе 
върху по-богатата реколта. Има изключително бързо 
действие, но по напълно безопасен начин.

VitaStar® S:
  има положителен ефект върху устойчивостта на 
растенията към болести и трудни атмосферни 
условия,

  подпомага управлението на водата в растенията,
  позволява усвояването на необходимите съставки 
чрез кореновата система, 

  елиминира появата на заболявания, свързани с 
недостиг на сяра, а когато се използва след появата 
им, бързо елиминира произтичащите от това щети.

Съдържа: 190 г/л N + 275 г/л SO3 + микроелементи.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

рапица 2 третирания от началото на растежа  
до началото на развитието на пъпките 300–500

зърнени култури (особено 
зимна пшеница и ечемик)

2 третирания от началото на фазата  
на растежа до края на изкласяването 400–500

царевица 1 третиране от фаза 3–4 листа 300–500

червен лук, праз, зелен лук, 
чесън 2–3 третирания във фаза вегетация на всеки 14 дни 300–500

овощни дървета и храсти 3 третирания от фаза бяла пъпка 400–500

зеле, карфиол, броколи, 
китайско зеле, брюкселско зеле 2–3 третирания, от фаза 4–6 листа на всеки 7–14 дни 300–500

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Течни листни торове
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VitaStar® ФОС 60 EU
Течен тор, съдържащ фосфор под формата 
на фосфит. Характеризира се със силни 
фунгистатични свойства. Със системно 
действие.

Подобрява подхранването на 
растенията:

  стимулира естествената имунна система на 
растението,

  повишава ефективността на фунгицидите,
  има фунгициден и бактерициден ефект (напр. краста 
по ябълките, сива плесен, мана, огнена болест),

  когато се използва с пестициди, съдържащи, наред 
с други: манкозеб, хлороталонил, цимоксанил, 
дитианон и каптан, значително увеличава 
ефективността на процедурите за борба с гъбични 
заболявания.

Фосфитите в VitaStar® ФОС 60 EU:
  се подават в течна форма,
  структурата на молекулата е по-бедна с един 
кислороден атом, което води до повишена 
подвижност в почвата,

  те лесно се усвояват от растенията,
  абсорбират се и се движат перфектно в растението 
в две посоки, чрез ксилем и флоем,

  те могат да се прилагат листно, върху стъблото 
и почвено,

  имат силен фунгистатичен ефект, силно и трайно 
стимулират имунната система на растенията за 
защитни реакции – изградената устойчивост се 
поддържа дори при намаляване на концентрацията 
на фосфитите в клетките.

Предимства от използването на 
VitaStar® ФОС 60 EU:

  стимулиране на растението да произвежда 
естествени имунни тела (фитоалексин), за да помогне 
в борбата с болестите,

  намаляване на разпространението на болестта чрез 
апоптоза („програмирано самоубийство“) на заразени 
клетки, 
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  ефективен контрол на заболявания, причинени от 
патогени от семействата Phytophtora и Oomycetes, 
без да се генерират остатъци от пестициди,

  няма токсичен ефект върху природната среда,
  eфект на ваксина – поддържа се стимулираната 
имунна система на растението дори и при 

намалена концентрация на молекулите на продукта 
в растението,

  подобрява вкореняването и състоянието на 
растението,

  по-голяма реколта с по-високо качество.

Съдържа: 135 г/л N под формата на амонячен азот, 67 г/л K2O, 671 г/л P под формата на фосфитни йони.

Начин на използване – дози и срокове
Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 

третиране (мл/дка)

семкови дървета
2–4 третирания: от фаза мишо ухо/зелена пъпка, на всеки 7–10 дни 2 

третирания: преди беритба (заедно с третиране срещу заболявания при 
съхранение)

150–2001)

костилкови 
дървета 2 третирания: от фаза падане на венчелистчетата, на всеки 10–14 дни 150–2001)

ягоди, малини

2–3 третирания: от фаза бяла пъпка до началото на оцветяване на 
плодовете 1501)

1 третиране: от края на септември до средата на октомври 600–7002)

преди посаждане: потопете корените на растенията заедно с централния 
лист за 10–15 минути във воден разтвор

0.25%  
(0.25 л на 100 л вода)

грозде 2–3 третирания: от началото на цъфтеж до размер на плодовете като 
грахово зърно 150–2003)

картофи 3–4 третирания: от началото на образуване на грудките,  
заедно с традиционните фунгициди срещу картофена болест 150–200

домати 3–4 третирания: заедно с фунгицидите срещу картофена болест 150–200
полски 
краставици 3–4 третирания: заедно с фунгициди срещу мана 150–200

лук 3–4 третирания: заедно с фунгицидите срещу мана по лука 150–200

хмел 3–5 третирания: в периода на вегетативен растеж до достигане от 
растенията височината на подпората, през 10 дни 100–150 (макс. 0.2%)

1) препоръчвано количество вода 400 до 100 л 2) препоръчвано количество вода 100 л 3) препоръчвано количество вода 400 до 150 л

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективното 
използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната намеса 
е от съществено значение.

Течни листни торове
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VitaStar® ФосМАКС (Бустер)
Специален калиево-азотен тор със силни 
фунгицидни свойства, съдържащ фосфор 
под формата на фосфит с добавка на 
CAPRAMID.

VitaStar® ФосМАКС(Бустер) е разтворим тор, който стиму-
лира имунната система на растението, като предизвиква 
натрупване на естествени имунни тела (фитоалексини) 
в клетките. Той също така укрепва структурата на мем-
браните и клетъчните стени, благодарение на което те 
представляват по-добра физическа бариера за проник-
ването на патогени.

VitaStar® ФосМАКС (Бустер):
  ефективно укрепва и подобрява подхранването на 
растението,

  допълнително съдържа Carpramid,
  има фунгициден и бактерициден ефект (напр. краста 
по ябълките, сива плесен, мана, огнена болест),

  тази смес позволява получаване на по-висока 
реколта с най-високо качество.

  стимулира естествената имунна система на 
растението,

  допълнително повишава ефективността на 
фунгицидите,

  силно ограничава разпространяването на патогена 
в растението,

  усилва клетъчните структури на растенията, 
предпазва от проникване на патогени.

Съдържа: 135 г/л N под формата на амонячен азот, 
67 г/л K2O, 671 г/л P под формата на фосфитни йони, 
Технология CARPRAMID (Термичен полиаспартат).
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

семкови дървета и храсти

2–4 третирания: от фаза мишо ухо/зелена  
пъпка, на всеки 7–10 дни

2 третирания: преди беритба (заедно с третиране  
срещу заболявания при съхранение)

100–200

костилкови дървета 2 третирания – от фаза падане на венчелистчетата  
на всеки 10–14 дни 100–200

ягоди, малини

2–3 третирания: от фаза бяла пъпка  
до начало на оцветяване на плодовете 100

1 третиране: от края на септември до средата на октомври 600–700

преди засаждане: потопете корените на растенията заедно
с главния лист за 10–15 мин. във воден разтвор

0.25% разтвор на  
100 л вода

грозде 2–3 третирания: от началото на цъфтеж  
до размер на плодовете като грахово зърно 100–200 

картофи 3–4 третирания: от началото на образуване на грудките, 
заедно с традиционните фунгициди срещу картофена болест 100–200

домати, карфиол,  
китайско зеле, салата

3–4 третирания: заедно с фунгицидите  
срещу картофена болест 100–200

корнишони 3–4 третирания: заедно с фунгицидите  
срещу мана по тиквите 100–200

лук 3–4 третирания: заедно с фунгицидите срещу мана по лука 100–200

хмел
3–5 третирания: в периода на вегетативен  

растеж до достигане от растенията височината  
на подпората, през 10 дни

100–150 (макс. 0.25%)

царевица 1–2 третирания във фаза 4–8 листа 75–100

рапица 2 третирания във фаза 6–8 листа и от началото на растеж на 
главното стъбло до началото на цъфтеж 75–100

зърнени култури 3 третирания във фаза 4–8 листа в етап 1-ви възел  
и от фаза лист фалгов лист до началото на цъфтежа 50–100

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Течни листни торове
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VitaStar® ОктаБор
Минерален универсален тор, съдържащ 
бор под формата на боретаноламин, 
обогатен със съдържание на азот.

VitaStar® ОктаБор е нова комбинация в борните торове, 
която благодарение на бора под формата на боретано-
ламин и добавянето на азот, води до по-бързо усвоява-
не и разпределение на бора в растението.

Този продукт е разтворим листен тор, богат с хранителни 
вещества, без който правилното развитие на растения-
та е невъзможно. Струва си да се използва както преван-
тивно, така и в случай на дефицит на и микроелементи.

Той е подходящ за всички видове растителни култури. 
Особено се препоръчва за отглеждане на захарно цвек-
ло, царевица, картофи, зеленчуци и овощни култури. 
Борът, като незаменим микроелемент за растенията, 
допринася за правилния растеж на генеративните орга-
ни (плодник, прашници, цветен прашец) и най-младите 
части на леторастите и корените, оказва положително 
влияние върху цъфтежа, управлението на водите, диха-
телните процеси и правилното развитие на проводящи-
те тъкани.

VitaStar® ОктаБор:
  гарантира устойчиво развитие на растенията,
  укрепва имунната система,
  ефективно предотвратява недостига на хранителни 
вещества,

  активира жизнените процеси, спрени в случай на 
недостиг на ключови микроелементи,

  подпомага управлението на водата в растенията.

Съдържа: 120 г/л бор под формата на боретанола-
мин, 30 г/л азот.
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Начин на използване – дози и срокове

Култура Брой и срок на третиране Еднократна доза на 
третиране (мл/дка)

захарно цвекло
3 обработки във фаза 4–8 листа  
в етап 1-ви възел и от фаза лист

флагман до началото на цъфтежа
100–150

царевица 2 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

морков, целина 3 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

костилкови плодове 3 третирания във фаза зелена пъпка, 1 третиранеот фаза 
падане на венчелистчета, 1 третиране след беритба 100

семкови плодове 3 третирания във фаза зелена пъпка, 1 третиранеот фаза 
падане на венчелистчета, 1 третиране след беритба 200

рапица 3 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

ягоди 1 третиране преди цъфтеж 200

тютюн 2 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100

зелеви 3 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

картофи 2 третирания във фаза интензивен  
растеж, на всеки 12–14 дни 100–150

ВНИМАНИЕ: Изброените растения и методът на дозиране, посочени в таблицата, са само пример за най-ефективно-
то използване на нашия продукт. Това не изключва използването на този продукт в други култури, където листната 
намеса е от съществено значение.

Течни листни торове
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ДРУГИ
продукти



VitaStar® СийдПауър
Цветен тор за семена, който стимулира 
интензивното развитие на корените.

Покълващите растения до фаза три листа, черпят енер-
гия (хранителни вещества) от ендосперма на семената. 
Лесно достъпните хранителни вещества, съдържащи 
се в тора за третиране на семена, особено фосфора (P), 
заедно с микроелементите, могат да осигурят на ново-
покълващите растения допълнителна енергия, необхо-
дима за правилния ранен растеж, подходяща жизненост 
и необходимата устойчивост на стресови условия.

Осигуряването на растенията на условия за правилен 
растеж, особено в този първи и дори критичен етап, е от 
решаващо значение за постигане на високи добиви.

Положителният ефект от обработката на семена от зър-
нени култури с торове е ясно потвърден от многогодиш-
ни изследвания, проведени в Европа и по света. Техните 
усреднени стойности са показани върху графиките.

VitaStar® СийдПауър е специален тор за третиране на 
семена, съдържащ хранителни вещества, необходими 
за правилното развитие на зърнените култури в начал-
ната фаза на растеж. Доставянето на хранителни веще-
ства в началото на вегетацията е особено важно, особе-
но ако усвояването на хранителни вещества от почвата 
може да бъде трудно (например при ниски температури).

Най-важни предимства и ползи:
  осигурява правилно снабдяване с хранителни 
вещества, гарантирайки по-добро развитие на 
растенията в началната фаза на растеж,

  има положителен ефект върху жизнеността на 
растенията и тяхната устойчивост на стресови 
условия,

  силни, по-добре развити растения,
  хранителни вещества, подбрани специално за 
специфичните изисквания на зърнените култури,
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30%

25%

20%

15%

10%

5%

0

105%

104%

103%

102%

101%

100%

99%

растеж в сравнение с отглеждането  
без третиране

растеж в сравнение с отглеждането без 
третиране

Влияние на третирането на семената 
върху растежа на растението

Влияние на третирането на семената 
върху увеличаване на реколтата

26%
по-го-
ляма 

жизне-
ност на 

растени-
ята

16%
по-

-зелени

4,2%
средно  

увеличаване  
на реколтата

4%
по-добро 

братене на 
растенията

4%
по-добре 

оформени 
класове

Инструкция за употреба
Култура Доза

пшеница 100 мл на 100 кг семена

зимен ечемик 150 мл на 100 кг семена

пролетен ечемик 110 мл на 100 кг смена

ръж 110 мл на 100 кг смена

овес 110 мл на 100 кг смена

слънчоглед 100 мл на 100 кг семена

рапица 150 мл на 100 кг семена

царевица 150 мл на 100 кг семена

  покрива равномерно повърхността на семената,
  може да се използва заедно с продукти за растителна 
защита.

Съдържа: 4% N + 8% P2O5 + 1% S + 1,3% Cu + 0,7% Mn 
+ 0,3% Mo + 1,3% Zn.
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VitaSilic® Адювант
Съдържащ полиетер трисилоксан, повърх-
ностно активно вещество, което се използ-
ва широко като селскостопански адювант, 
повишаващо активността и устойчивостта 
на пестициди и листни торове на дъжд.

VitaSilic® Адювант се характеризира с много добра сме-
симост и образуване на работна течност в резервоара 
на пръскачката. Той драстично намалява повърхност-
ното напрежение на сместа и подобрява ефективността 
на обработките чрез цялостно покриване на растението 
с препарата.

VitaSilic® Адювант:
  осигурява особено добро овлажняване на 
хидрофобните повърхности на цялото растение,

  допринася за по-доброто усвояване от листата 
поради проникването в косъмчетата на листата.

Технически информации

Физически качества

1 Външен вид течност

2 Цвят светложълт

3 Плътност при 20°C 1,00–1,02 г/мл

Използване:
В случай на резервоарни смеси, производителите на 
продуктите за растителна защита могат да предложат 
дози нейонен адювант за употреба с техния продукт. 
Придържайте се към указанията от етикета.

NOVAGRA
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Селскостопански култури:
  системни пестициди: 20 мл/дка за подобряване на 
навлажняването, разпространяването и усвояването,

  контактни пестициди: 12.5 мл/дка за подобряване на 
навлажняването и разпространяването.

Градинарски и овощни култури:
  200–300 ml/ha, в зависимост от стадия на растеж. 

Тези дози позволяват широка употреба на количеството 
вода. С цел запазване на съответствието с разпоредби-
те, трябва да спазвате указанията от етикета за VitaSilic® 
Адювант, за да не надвишите максималната препоръч-
вана концентрация.
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