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Какъв продукт да изберем за предсеитбено 
торене на културите пшеница и рапица

За да извършим правилно торене, при което се получават високи добиви 
и отлично качество на продукцията, трябва да познаваме изискванията 
на културата към режима на хранителни елементи, свойствата на 
почвата и техническите спецификации на торовете. 

Пшеницата усвоява хранителните вещества през вегетацията 
неравномерно. Най-интензивно е постъпването им във фаза вретенене. 
Има три пика на усвояване на азот – първият е във фаза братене 
(октомври – ноември), вторият е във фаза вретенене и третият 
наливане на зърното. Фосфорът е елементът, който се усвоява през 
цялата вегетация и дори най-дълго до прекратяването  ѝ. Именно  поради 
това е важно да осигурим този елемент. 

Маслодайната рапица има високи изисквания към хранителния режим 
през цялата вегетация, като нуждата от азот и фосфор през есента 
също е голяма. За формирането на достатъчно листна маса, диаметър 
на главния корен и по-добро презимуване са необходими достатъчни 
количества азот и фосфор. За формирането на 1 лист маслодайната 
рапица усвоява между 0,8 и 1 кг. азот.

Пшеница
Сяра и цинк

NP 18:38 + 5 S + 0,3 Zn е азотно-фосфорен 
тор, създаден за подхранване на почви, 
които имат запас на калий. Високото 
съдържание на фосфор го прави подходящ 
за предсеитбено торене на всички 
земеделски култури и особено подходящ 
за торене на такива, които имат 
чувствителен дефицит към елементите 
сяра и цинк. Достатъчното количество 
азот спомага за задоволяване нуждите на 
пшеницата и маслодайната рапица по 
време на цялата есенна вегетация!
В метаболизма на растенията цинкът 
има функционална роля. Той оказва пряко 
влияние върху фотосинтезата, 
биосинтеза на хлорофил и растежните 
регулатори, фосфорния, азотния и 
въглехидратния обмен.

Маслодайна рапица

NPK 15:40:10 е комплексен високоефективен 
комбиниран тор със съдържание на 
основните макрохранителни елементи 
азот, фосфор и калий. Предимство на 
комбинираните торове е съдържанието 
на комплекс от микрохранителни 
елементи. В една гранула са събрани всички 
необходими хранителни вещества,  нужни 
на растението в първоначалните фази от 
неговото развитие. NPK 15:40:10 или 
както е наричан в Западна Европа – малкия 
ДАП+К, е подходящ за използване на почви, 
които имат слабо кисела до слабо алкална 
реакция и такива които са със слаба 
запасеност с елемента калий.

Фази на развитие и схема на приложение 
според различните технологии - пшеница

Фази на развитие и схема на приложение според 
различните технологии - маслодайна рапица

Най-добрият момент да обезпечим 
растенията с фосфор е сега

От всички 107 елемента, 75 са хранителни за растенията, 
но азотът, фосфорът и калият са с най-голямо значение. 
Поддържането на добър почвен баланс на тези три 
елемента е ключът към получаването на стабилни 
качествени и количествени резултати. Приходната част 
в баланса на фосфор в почвата се формира почти изцяло 
от внесените фосфорни торове. Единственият момент 
да обезпечим този елемент през вегетацията на 
културата е сега!

За формирането на 100 кг. пшеница и рапица са необходими 
0,85 кг. и 0,92 кг. активно вещество фосфор. За поддържане 
почвения баланс на фосфор е необходимо внасяне на 
минимум 7 кг. активно вещество.

≈16 кг. Диамониев фосфат
≈15 кг. Моноамониев фосфат
≈18 кг. NP 18:38+5S+0.3Zn
≈18 кг. NPK 15:40:10
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на културата към режима на хранителни елементи, свойствата на 
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