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Хуминови и фулво киселини – Органично вещество от първостепенно
значение за растенията Помагат за храненето на растенията и усвояването
на неусвоимите комплекси от всички макро и микроелементи в почвата
Прави тъканта на растенията по здрава и устойчива на полягане и болести
Удължава вегетацията задържа влагата и остават по дълго зелени

Ензими - това са белтъчини които ускоряват биохимичните процеси в
клетките и растенията влияят на клетъчния имунитет и фотосинтезата

Пептиди - това са вериги от аминокиселини помагащи за изграждането на
протеините и пряко влияещи на качеството на зърното и здравината на
растенията както и обмяната на веществата

Естествени антибиотици - това са естествени вещества които помагат на
растенията да преодоляват стрес от различни фактори и така растенията се
развиват защитени и здрави

Растежни регулатори – Естествени съединения фитохормони Те влияят
на силата на растеж на корените и всички надземни части на растенията
Помагат и за узряването

Макро и микроелементи - Азот фосфор калий калций натрий магнезий
сяра общо Цинк мед желязо манган бор селен йод молибден и др

Микроорганизми - Работят в симбиоза с растенията като им помагат срещу
насекоми болести и др Помагат за храненето на растенията през корените и
разграждат фосфати силикати и други неусвоими комплекси които се съдържат
естествено в почвата а без микроорганизмите остават неусвоени Подобряват
кореновата система

БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Това са комбинирани продукти насочени към пълно решение на проблемите
в земеделието Представляват микроорганизми паразитиращи върху голям
брой неприятели болести и нематоди които са комбинирани с органични
макро и микроелементи за пълно изхранване на културите

Биологично активни вещества Виж страница

Серия

ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ

Те представляват високо биотехнологични продукти като съставките в тях
са превърнати в сложни молекули които се усвояват лесно и изцяло от
растенията Те действат като биостимулатори с лечебно и предпазно
действие от вируси бактерии гъби голи охлюви В състава им участват
ензими разграждащи растителните остатъци

Серията и др микро и
макроелементи се различават от останалите листни торове по това че
нашата технология ги прави по усвоими от тях При което е нужно
минимално количество за изхранване на растението Страница

При направените опити доказахме че нашата технология е повече от
пъти по ефективна от конвенционалните продукти Без това да причинява
пригори и без допълнителни разходи

Серия

АНИЧНИ ПРОДУКТИ

биотехнологични продукти като съставките в тях
молекули които се усвояват лесно и изцяло от

действат като биостимулатори с лечебно и предпазно
бактерии гъби голи охлюви В състава им участват
растителните остатъци

и др микро и
различават от останалите листни торове по това че

прави по усвоими от тях При което е нужно
изхранване на растението Страница

че нашата технология е повече от кореновата

МИКРОБИАЛНИ ПРОДУКТИ



ГРАНУЛИРАН ТОР С УДЪЛЖЕНО  
ОСВОБОЖДАВАНЕ TERA VITA

А конвенционалните химически торове се губят чрез излужване до 90 %, а  

едва част от останалите 10 % се усвояват от растенията ви. 

Белтъчини 35 % Азот азотни съединения
Въглерод 35 % Основна структура на живите организми и изгражда
хумуса в почвата
Калций – 6 % 

Фосфор – 5 % 

Калий – 2,5 % 

Хуминови и фулво киселини 5 % Хумус за растенията
Макро и микроелементи 9 % 

Микроорганизми: азотобактер ризобиум и бацилус те фиксират
атмосферен азот и го натрупват в почвата разграждат съединения които са
неусвоими за растенията и са пробиотик за почвата правят я жива система
каквато трябва да е

100% ОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО!           100% УСВОИМО ОТ РАСТЕНИЯТА! 

TERRA  
VITА 

TERRA  
VITА 

РАРАР СТЕНИЯТАСТЕНИЯТАСТЕНИЯТ !

Д

TERRA  

VITА 

А губят

100% % УСВОИМО ОТ Р100% ОРГАНИЧНОРГАНИЧНОРГ ВЕЩЕВЕЩЕСТВО! 100% % УСВОИМО ОТ РАНИЧНО ВЕЩЕСТВО! 100% 

TERRA
VITА

TERRA
VITА

TERRA
VITTА

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОДУКТИ ПОВИШАВАТ ВИДИМО  
ДОБИВА, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО НАМАЛЯВАТ ИЛИ ДОРИ  
ИЗКЛЮЧВАТ НУЖДАТА ОТ ХИМИЧНИ ТОРОВЕ, ПОВИШАВА  

КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА, УДЪЛЖАВА ВЕГЕТАЦИЯТА.  
ПРЕДПАЗВАТ РАСТЕНИЯТА ОТ БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ,  

СУША И ИЗМРЪЗВАНЕ. УВЕЛИЧАВАТ БРАТЕНЕТО

Природата е създала похвати за изцяло естествен контрол и ни
предоставя решения за всеки проблем пред който сме

изправени днес

Нека заедно направим земята и храната си по чиста и
безопасна за самите нас!

ЛЗВАНЕТЛЗВАНЕТЛЗВ О НА ТЕЗИ ПРОДУКТИ ПОВИШАВАТИ ПОВИШАВАТИ ПОВИШАВ Т ВИДИМО  АТ ВИДИМО  А
ДОБИВА, КАДОБИВА, КАДОБИВ ТА, КАТА, КА О СЪЩЕВРЕМЕННО НАМАЛЯВАЛЯВАЛЯВ Т ИЛИ ДОРИ  АТ ИЛИ ДОРИ  А
ИЗКЛЮЧВАЧВАЧВ Т НУЖДААТ НУЖДАА ТТ НУЖДАТТ НУЖДА А ОТ ХИМИЧНИ ТТА ОТ ХИМИЧНИ ТТ ОРОВЕ, ПОВИШАВА  ОВЕ, ПОВИШАВА  ОВЕ, ПОВИШАВ

ТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА, УУКЦИЯТА, УУКЦИЯТ ДЪЛЖАВА, УДЪЛЖАВА, У А ВЕГЕТДЪЛЖАВА ВЕГЕТДЪЛЖАВ АЦИЯТА ВЕГЕТАЦИЯТА ВЕГЕТ А.  АЦИЯТА.  АЦИЯТ
ПРЕДПАЗВАПРЕДПАЗВАПРЕДПАЗВ Т РАТ РА АТ РАТ Р СТЕНИЯТА ОТ БОТЕНИЯТА ОТ БОТЕНИЯТ ЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ,  

SCS NANO
Хитозан – Това е биополимер силно
увеличаващ фотосинтезата имунитета на
растенията здравината им и повишава чувствително
добива Задейства защитните сили и предпазва от
суша и студ
 

Нано Сребро - Предпазва растенията от
вируси бактерии и гъбни болести
 

Аминокиселини - Повишават добива и качеството
на продукцията и здравината на растенията
Участват и в редица сложни процеси



Използват се широко като биологичен инсектицид за борба с много
вредители като телени червеи дървеници колорадски бръмбар ларви на
бръмбари гъсеници на пеперуди молци акари трипси белокрили листни
въшки различни бръмбари и скакалци и много други

Проникват в тялото през екзоскелета на гостоприемника, като се хранят
от него, произвеждат токсини в него и растат и се размножават бързо,

като по този начин убиват гостоприемника отвътре.

Биоагентите в заразяват насекомите във всеки един стадий от
тяхното развитие яйца ларви какавиди имаго и възрастно насекомо

Проникват в тялото през екзоскелета на гостоприемника като се хранят от
него произвеждат токсини в него и растат и се размножават бързо като по
този начин убиват гостоприемника отвътре

A B C D

METAMAXBM XM TTATETTATAT

е иновативен продукт от ново поколение
Той е органичен Създаден е да бъде безопасен
ефективен и да решава проблемите пред които е изправено
земеделието днес

Паразитиращи върху повече от вида насекоми комплексът
от микроорганизми участващи в състава на игра
много важна роля за биологичен контрол на вредителите Това
са ентомопатогенни микроорганизми които се срещат
естествено в почвата по целия свят

BIO SOLUTION LINE



е изключително ефективен може да се използва и при конвенционално
земеделие Силен биологичен тор Съдържа макро и микроелементи
аминокиселини растежни регулатори естествени антибиотици ензими и пептиди
Те повишават добива и правят растенията устойчиви на биотичен и абиотичен стрес

ПРЕДИМСТВА НА METAMAX B
За разлика от борбата с конвенционални препарати срещу
телени червеи и други ларви на насекоми развиващи се в почвата и
поразяващи някои култури като картофи зеленчукови култури и други е

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВЕН Е ЗА БОРБА С  
ПОЧВЕНИ НЕПРИЯТЕЛИ!

• НЕДОСТАТЪЧНО ЕФЕКТИВНА  • СКЪПА  • ТРОВИ ПОЧВАТА

• НАТРУПВА ХИМИКАЛИ В ПРОДУКЦИЯТА - СЪОТВЕТНО И В ЖИВОТНИТЕ И НАС ХОРАТА!

борбата конвенционални
насекоми развиващи
картофи зеленчукови

ПОЧВЕНИ НЕПРИЯТЕЛИ!
ИЗКЛЮ
ПОЧВЕНИ НЕПРИЯТЕЛИ!

другичервеичервеи и други
поразяващи култури

А ЕФЕКТИВНА

ХИМИКАЛИ

други ларви

• ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ГОЛЯМ АРЕАЛ ОТ НЕПРИЯТЕЛИ

• НЕ СЕ ПРОЯВЯВА НИКАКВА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Биоагентите в могат да паразитират в над вида вредители
Въздействат върху повече от вида акари и семейства насекоми както и
класове и други

е микробиален тор с инсектицидно действие Той убива вредителите
чрез паразитно размножаване Следователно той може да се използва
непрекъснато в продължение на много години без да се проявява никаква
резистентност

други е

НАС ХОРАОРАОР ТАТА АТАТ !

е

ТВЕТНО И В

ПОДХОДЯЩИ КУЛТУРИ

се използва широко в производството на пшеница ечемик ръж овес
царевица рапица слънчоглед фъстъци соя картофи сладки картофи зелен лук
чесън праз патладжан чушки домати дини краставици и др Трайни насаждения
лозя ябълки круши кайсии праскови сливи череши нарове орехи и други

• БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! НЕ СЪДЪРЖА  
ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА!

е смес от микроорганизми която действа само върху насекоми
вредители Не е вреден за човека и животните произведен от органични съставки
Каквато и концентрация да се използва при употреба няма да има остатъчни вредни
вещества

ДОЗИРАНЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

РАЗСАД НА МЛАДИ РАСТЕНИЯ:

Третира се листната повърхност с разтвор от мл декар
Повторете след дни и по често по време на жизнения цикъл на културата в зависимост от
необходимостта При листно третиране е препоръчително да се използва заедно с биологичен омокрител
адювант

Първо приложение след разсаждане с поливната вода чрез фертигация с доза мл декар
Повторете приложението по време на вегетацията на културите в съответствие с изискванията

• ИЗПОЛЗВА СЕ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО

• НЯМА КАРАНТИНЕН СРОК
може да се използва по всяко време без ограничение и няма

карантинен срок ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

Потопете кореновата система в разтвор от мл литър
ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА за м площ използвайте мл
Повторете в зависимост от необходимостта

разтворени в л вода кг семена полу мокро



е иновативен продукт от ново поколение Той е
органичен и изцяло естествен продукт Създаден е да

бъде безопасен ефективен и да решава проблемите пред
които е изправено земеделието днес

Комплексът от различни видове микроорганизми в продукта
в допълнение с три вида

формират естествена защитна бариера върху всички
вегетативни органи на растението Той унищожава патогените
и предпазва растенията от развитие на заболявания
предизвикани от патогени като

RHIZOHEALTHO ER IZHIZ
BIO SOLUTION LINE

Микроорганизмите в имат способността да
произвеждат естествени антибиотици ензими и съединения които
отблъскват фитопатогените

Когато се прилага за третиране на семената
колонизира тяхната повърхност и осигурява трайна защита
срещу пренасяни с почвата патогени

е разработен по специална формула която позволява
използването му за листно третиране и успешно контролира гъбните
заболявания

Продукта продуцира хормони спомагащи за по добро развитие на
кореновата и листната система на растенията насърчава растежа им
което води до по високи добиви



• ИЗПОЛЗВА СЕ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО

• ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЧВАТА
Помага на почвата да изгради стабилна структура която е пореста запазва влагата
и плодородието
Подобрява проблемни почви вследствие на засоляване уплътняване повишаване
на киселинността и спомага за намаляване на тежките метали и органичните
замърсители
Значително подобрява микро околната среда и плодородието на почвата

е изключително ефективен може да се използва и при
конвенционално земеделие Силен биологичен тор Съдържа макро и
микроелементи аминокиселини растежни регулатори естествени антибиотици
ензими и пептиди Те повишават добива и правят растенията устойчиви на биотичен
и абиотичен стрес

ПРЕДИМСТВА НА RHIZOHEALTH

• СТИМУЛИРА РАСТЕЖА

елиминира вредните гъбични патогени като

и Той ще образува природозащитна връзка която да охранява
корените на вашата реколта

насърчава растежа на културите по три основни начина
Контролира гъбите които причиняват гниене на корените както тези които
причиняват олести по вегетативните части на растението
Намалява физическия стрес върху реколтата и стимулира растежа
Секретира органични киселини и естествени
хормони които насърчават растежа на кореновата система следователно
растението е посилно и добивът се увеличава
Симбиотична връзка между микроорганизмите и растенията
Силно антимикробно действие срещу всички патогени

•  КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПОДХОДЯЩИ КУЛТУРИ

ДОЗИРАНЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

се използва широко в производството на пшеница ечемик ръж
овес царевица рапица слънчоглед фъстъци соя картофи сладки картофи зелен
лук чесън праз патладжан чушки домати дини краставици и др Трайни
насаждения лозя ябълки круши кайсии праскови сливи череши нарове
орехи и други

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

РАЗСАД НА МЛАДИ РАСТЕНИЯ:

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

Третира се листната повърхност с разтвор от мл декар
Повторете след дни и по често по време на жизнения цикъл на културата в зависимост от
необходимостта При листно третиране е препоръчително да се използва заедно с биологичен
омокрител адювант

Първо приложение след разсаждане с поливната вода чрез фертигация с доза мл декар
Повторете приложението по време на вегетацията на културите в съответствие с изискванията

Потопете кореновата система в разтвор от мл литър

мл разтворени в литра вода кг семена полу мокро

• НЕ ПРОЯВЯВА НИКАКВА РЕЗИСТЕНТНОСТ 
• БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА 
• НЯМА КАРАНТИНЕН СРОК



BIONEMAXIDMAI NNON
BIO SOLUTION LINE

успешно контролира кореново възлови нематоди
галообразуващи нематоди картофени нематоди и много други

Микроорганизмите в създават мрежа от мицел в
почвата и запазват жизнеността си за дълъг период от време
Освен това възстановява биологичното равновесие

Подобрява микробиологичния баланс на почвата и стимулира
кореновата система на растенията

Има силно изразен овоциден ефект. Паразитира върху яйца,  
цисти и възрастни нематоди от Meloido gyne sp., Heterodera sp.,  
Globodera sp., и много други. 

е иновативен продукт от ново поколение

Той е органичен Създаден е да бъде безопасен
ефективен и да решава проблемите пред които е изправено
земеделието днес Нека заедно направим земята и храната ни
по чиста и безопасна за самите нас

Микроорганизмите в представляват смес от
бактерии и гъби които са естествени почвени обитатели

Те паразитират върху различните видове нематоди като
успешно контролират развитието и размножаването им



• ИЗПОЛЗВА СЕ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО

• ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ГОЛЯМ АРЕАЛ ОТ НЕМАТОДИ

• НЕ СЕ ПРОЯВЯВА НИКАКВА РЕЗИСТЕНТНОСТ

• БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА! 

Биоагентите в успешно контролират коренововъзлови нематоди
галообразуващи нематоди картофени нематоди и много други Има силно изразен
овоциден ефект Паразитира върху яйца цисти и възрастни нематоди от

и много други

е микробиален тор с нематоциден ефект Той убива нематодите чрез
паразитно размножаване Следователно той може да се използва непрекъснато в
продължение на много години без да се проявява никаква резистентност Освен
това изгражда мицелна мрежа в почвата което води до дълготраен ефект

е смес от микроорганизми която действа само върху различни видове
нематоди Не е вреден за човека и животните Съставен е изцяло от органични
съставки Каквато и концентрация да се използва няма да има остатъчни вредни
вещества Не съдържа химически вещества

е изключително ефективен може да се използва и при
конвенционално земеделие Силен биологичен тор Съдържа макро и
микроелементи аминокиселини растежни регулатори естествени антибиотици
ензими и пептиди Те повишават добива и правят растенията устойчиви на биотичен
и абиотичен стрес

ПРЕДИМСТВА НА BIONEMAXID

• НЯМА КАРАНТИНЕН СРОК
може да се използва по всяко време без ограничение

ПОДХОДЯЩИ КУЛТУРИ

ДОЗИРАНЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

се използва широко в производството на пшеница ечемик ръж овес
царевица рапица слънчоглед фъстъци соя картофи сладки картофи зелен лук
чесън праз патладжан чушки домати дини краставици и др Трайни насаждения
– лозя ябълки круши кайсии праскови сливи череши нарове орехи и други

РАЗСАД НА МЛАДИ РАСТЕНИЯ:

Първо приложение след разсаждане с поливната вода чрез фертигация с доза мл декар

Повторете приложението по време на вегетацията на културите в съответствие с изискванията

Потопете кореновата система в разтвор от мл литър

може да се справи ефективно без да трови почвата
животните и хората изгодно и без никаква карантина За разлика от

борбата с конвенционални препарати срещу нематоди е

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВЕН Е ЗА БОРБА С НЕМАТОДИТЕ

• НЕДОСТАТЪЧНО ЕФЕКТИВНА • СКЪПА • НОСИ ГОЛЕМИ ЗАГУБИ НА ПРОДУКЦИЯ 

• ТРОВИ ПОЧВАТА • НАТРУПВАТ ХИМИКАЛИ В ПРОДУКЦИЯТА СЪОТВЕТНО  И В  

ЖИВОТНИТЕ И НАС ХОРАТА!

ПРОДУКЦИЯТ



е нанопродукт от ново поколение
Той е органичен и безвреден продукт Създаден е да решава
проблеми в земеделието както и да повишава добива и качеството на
отглежданите растения

Продукта инхибира вирусната бактериалната и гъбичната инфекция

Подобрява значимо устойчивостта срещу различни видове вредни
микроорганизми

BIO SOLUTION LINE

SCSNANO

 Елиситор това са съединения които активират химическата защита
на растенията влияейки пряко върху производството на фенолни  

съединения и активират различни защитни ензими в растенията

Помага за по бързото и дружно покълване на семената

Растежен стимулатор

Продуктът действа без резистентност прониква и уврежда клетъчните
стени на патогенните и спира тяхното намножаване

Продукта е разработен по специална формула което позволява
използването му както листно така и почвено Успешно контролира
заболяванията подобрява общото здравословно състояние на
растенията Помага при стрес от абиотични фактори и употреба на
химикали



• ИЗПОЛЗВА СЕ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРЕДИМСТВА НА SCS NANO

• ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЧВАТА

• КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

• СТИМУЛИРА РАСТЕЖА НА КОРЕНИТЕ

• БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА

• НЕ ПРОЯВЯВА РЕЗИСТЕНТНОСТ

• БЕЗ КАРАНТИНЕН СРОК

Подобрява ризосферата като прочиства почвата от вредни патогени и подобрява
усвояемостта на неустоимите елементи необходими за изхранването на растенията

инхибира вируси бактерии гъби

е създаден за да бъде ефективен както в био така и в
конвенционалното земеделие акто и от тези производители които желаят да
произвеждат чиста и здравословна храна

ПОДХОДЯЩИ КУЛТУРИ

ДОЗИРАНЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

се използва широко в производството на пшеница ечемик ръж овес
царевица рапица слънчоглед фъстъци соя картофи сладки картофи зелен лук
чесън праз патладжан чушки домати дини краставици и др Трайни насаждения
– лозя ябълки круши кайсии праскови сливи череши нарове орехи и други

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

РАЗСАД НА МЛАДИ РАСТЕНИЯ:

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

Третира се листната повърхност с разтвор от мл декар
Повторете след дни и по често по време на жизнения цикъл на културата в зависимост от
необходимостта При листно третиране е препоръчително да се използва заедно с биологичен
омокрител адювант

Първо приложение след разсаждане с поливната вода чрез фертигация с доза мл декар
Повторете приложението по време на вегетацията на културите в съответствие с изискванията

Потопете кореновата система в разтвор от мл литър

мл разтворени в литра вода кг семена полу мокро



BIO SOLUTION LINE

DESTRUCTOR
BBIO SSOOLUTTIIONN LLINEE

DDDDDDDEEEESSSSTTRRUCCTTTTOOOTOTTOTTOT RRR

DESTRUCTOR съдържа ензимен комплекс целулаза
хемицелулаза и протеазен комплекс който директно
ускорява разграждането на растителните остатъци и помага
за връщането на хранителни вещества от тях още през
първата вегетация Продуктът съдържа също органични
макро и микроелементи и хуминови и фулво к ни

е продукт от ново поколение съдържащ
аминокиселини и кофеин

Той подхранва растенията и помага за преодоляване на
стреса причинен от охлюви

BIO SOLUTION LINE

LIMAXID



Чувствително повишават добива и
качеството на растенията и зърното

Изцяло заместват използването на
инсектициди и фунгициди

органични комбинирани
продукти Продукти за растителна
защита тор и биостимулатори

Съдържат всички необходими за
растенията макро и микроелементи
в усвоява форма

Предпазват растенията от вируси
суша студ и хербициден ефект

Драстично намаляват разходите
разходи от препарати за растителна
защита торове и др

Не са токсични за хората и
растенията и не се проявява
резистентност

Ниски дози на употреба

Усвояват се на

Изцяло премахва нуждата от
подхранващо торене с

Удължават вегетацията

Чувствително
качеството

Изцяло заместват
инсектициди

Изцяло премахва
подхранващо

Удължават

суша студ и хербициден

Драстично намаляват
рразходазходии отот препаратипрепарати
защита торове

Не са токсични
растенията и не
резистентност

Ниски дози на употреба



AGS FERTILIZERS
NUTRILEAF HYBRID LINE ЛИСТНИ ТОРОВЕ  

ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
С ОРГАНИЧЕН И НЕОРГАНИЧЕН СЪСТАВ 

Азот Фосфор Калий

Цинк

Бор Молибден

Мед Желязо

Азот Магнезий

Калций

Сяра

Калий

Виж страница

микроелементи

AGS торове (NUTRILEAF HYBRID) са под формата
на органични молекули, изцяло усвоими от
растенията без загуби.



+359 887 848 471 – Валентин Вълев
+359 879 232 176 – Добри Динев

ЗЪРНОБАЗА СКАЛИЦА

+359 889 521 614 – Михаил Михайлов

ЗЪРНОБАЗА КРИВОДОЛ 

+359 885 223 230 – Анатоли Миков

ЗЪРНОБАЗА СВИЩОВ

+359 885 535 858 – Манолин Влахов
РАЙОН БУРГАС

VITAGRAIN BG AD 
ДИСТРИБУТОР

ул.”Бяла черква” 24, офис 5 
1408 София , България 
Телефон: +359 2 952 37 26 

+359 885 223 230 – Анатоли Миков 
+359 884 010 944 – Елена Иванова

ЗЪРНОБАЗА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

София, Бул. „Николай Г. Столетов“ 11Б

+359 884 739 774 – Иван Бангеев 
+359 883 314 508 – Емил Балашков

ЗА КОНСУЛТАЦИИ

office@globalagrosolution.com


