Съдържание
Обща информация за
продуктите
Характерни (специални) карбоксилно торене:
CARBOSOIL
CARBOSOIL K
CBT CARBOPOTASI P-K
CBT CARBOPOTASI K
CBT FAST SPEED
Carbotec START UP CBT
BRIOASCENT
CBT TECNOCALCIO
FITOKAPPA
RADIFLORe
RADIFLORe MAGNUM
CARBOTECNIA ALGAS
CARBOTECNIA ALGAFLOR
FRUCTIFER
CARBOTECNIA N-S CEREAL
CARBOTECNIA N-S COLZA
CARBOTECNIA SOJA
CARBOTECNIA START+
CARBOTECNIA Si
CARBOTECNIA WALL

Коректори:
CARBOTECNIA Fe EDDHA
CARBOTECNIA Mg
CARBOTECNIA Zn
CARBOTECNIA B/CARBOTECNIA Mo
CARBOTECNIA B-Mo

Торове NPK (течни):
CARBOTECNIA 3-0-33
CARBOTECNIA K-44
NITROTECNIA-20
CARBOTECNIA 10-10-10 + микроелементи
CARBOTECNIA 7-21-7 + микроелементи

Фосфити:
CBT FOSFITEC K
CBT FOSFITEC Cu

Органична материя:
CARBO-ORGAN

pH Регулатори:
CARBOTECNIA pH NON SPUM
CARBOTECNIA QUICK WET

Обща информация за продуктите
Специфичното за продуктите на Carbotecnia е използването на карбоксилни
киселини с ниско молекулно тегло (н.м.т.) в състава им.
Тези киселини имат двойно действие:
1. Като свързващо елементите звено.
2. Да създават (заедно с елементите, които ги съпровождат) специална храна
насочена към подобряване на параметри като:
• добиви,
• вътрешно и външно качество на плода,
• растеж на корените и на растението,
• адаптиране на растенията към неблагоприятна среда - почва или околна среда,
със задачата качествено листно хранене.
Карбоксилните киселини са въглеродни структури с една или повече карбоксилни
групи (R- COOH), които се разлагат в основна среда и се получават карбоксилни соли.
Като цяло те са по-разтворими във вода отколкото в собствената си киселина и
същевременно по-слаби от слабите неорганични киселини. Солите на
карбоксилните киселини с дълги въглеводородни вериги имат две зони: хидрофилна
глава (карбоксилна група) и хидрофобна опашка (хидрокарбонатна верига).
Не трябва да се забравя, че този вид киселини съществуват в естествен вид в
растенията. Ето защо постигнатият ефект от тези продукти е подобен на този, който
се осъществява от същите тези киселини по естествен път във физиологията на
растението.
Тези ефекти може да се резюмират по категории на действие както следва:
ПОЧВА:
Свободните карбоксилни киселини отдават техните Н+ йони и допринасят за
отделянето на Калций. Така те обогатяват почвения разтвор с този елемент. Освен
това те спомагат за изместването на натрия и по този начин почвената флокулация,
намалявайки ефекта на повишено разпределение на Na. Също така те допринасят за
поддържане на ниско (кисело) рН, без да увеличават неговата агресивност. Моля не
забравяйте, че киселинността в растителните тъкани се дължи на наличието
именно на карбоксилни киселини.
Без съмнение - специфичен ефект против солеността и алкалността на почвата,
особено в зоната на корените.
Регулиращ ефект, който допринася за по-голяма пропускливост на вода и въздух.
Спомага за по-бързо катионно хелатообразуване като Са, Mg, Fe и др., което
увеличава хранителния поток и подобрява пренасянето на Mg, Fe, K, Zn и т.н.
Директният резултат от това е увеличаване на полезните соли абсорбирани от
корените, увеличаване на осмотичното налягане и по този начин по-добър
воден/хранителен поток към листата.

Обща информация за продуктите
РАСТЕНИЕ:
Тъй като тези елементи са на лице в растенията и по естествен път, не се
предизвикват нежелани вторични реакции в тях, защото растенията не са
изложени на стрес и усилие. Точно обратно – продуктите увеличават или спомагат
за нормално протичане на процесите.
Стимулират поглъщането на хранителни вещества от корените, защото
предоставят източници на Н+, които отделят и обменят с катиони съдържащи се в
почвата, които пък от своя страна се свързват със свободните карбоксилни
радикали в почвата, изменяйки структурата на клетъчните мембрани и
предизвиквайки една по-голяма пропускливост у същите.
Съществува важна връзка между карбоксилните киселини и фотосинтезата,
поддържаща нивото на фотосинтезна активност равномерно и при
неблагоприятни условия. Като резултат от повишената фотосинтеза, свързана с подоброто усвояване на вода и хранителни вещества, се получава по-бърз растеж.
Най-важната им роля е да осигурят непрекъснатост на Цикъла на Кребс. Някои от
тях са произлезли от този цикъл, вследствие на което са начални продукти при
дишането, взимат участие в отваряне и затваряне на устицата и се получава
увеличаване на нивото на дишане .
Много са полезни за синтеза на някои съединения в растението. Важна роля
играят за метаболизма на азота.
Биорегулиране на вегетативния метаболизъм, активизират формирането на
полиоли (алкохолни захари), които са в състояние да поддържат оптимални нива
на градиента на осмотично налягане в проводимите съдове, дори и при ситуации
на стрес.
Те подобряват и укрепват системата на самозащита на растението, спомагайки за
по-добро формиране на тъканите, намаляване на тяхното стареене и
прекомерното нарастване на листата чрез мобилизиране на карбохидрати в
проводящите тъкани.
Те подобряват разпределението на хранителните вещества в плодовете в
критични фенологични етапи за обединяване на катйоните и активиране на други
механизми на пренасяне. Влияят на мобилизирането на карбохидрати и ензими,
което дава един добър резултат – голямо плодородие.
Те създават високоефективен път за разпространение на хранителните вещества
през листата, без увреждане на контактната повърхност, като формират част от
клетъчната структура на тъканите. Предпазват навлизането на патогени, както
през листата, така и през плодовете.

CARBOSOIL
СЪСТАВ

9% CaO т/т,
формулиран с
карбоксилни киселини с
н.м.т.

COMPOSITION

9% CaO w/w,
complexed with
Carboxylic Acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 За всички култури
 Силен стабилизатор на почвата против
засоляване
 Подобрява компактността и структурата на
почвата
 Подобрява взаимодействието растениепочва-вода
 Биоактиватор на корените
 Подпомага усвояването на торовете
CHARACTERISTICS
 All crops
 It improves both soils compactation and
structure
 Better water- soil - plant relationship
 Root bioactivator
 As powerful soil anti salinity and conditioner
 It improves and helps to fertilizers assimilation

ДОЗИ
500 мл до 2 л/дка
на всяко
третиране

Кореново
приложение

DOSES
5 to 20 liters per Ha
depending on the
R.A.S and S.I.P for
application.

CARBOSOIL K
CЪСТАВ
3,2 % N т/т
5 % K2O т/т
7 % CaO т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

COMPOSITION
3,2% N w/w
5 % K2O w/w
7 % CaO w/w
complexed with
Carboxylic Acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 За всякакви култури
 Подобрява усвoяването на торовете
 Подобрява фотосинтезата и натрупването
на захари
 Подобрява оцветяването на плодовете,
както и външния им вид

CHARACTERISTICS

ДОЗИ
500 мл – 1,5 л/дка
на едно прилагане
Кореново
приложение

DOSES

 All crops
 It improves and helps to fertilizers assimilation
RAD: 5 to 15 liters
 It helps also the photosynthetic ratio and sugar
per Ha for
production
application.
 It increase the fruit’s acidity, improving its
taste and nose

CBT CARBOPOTASI P-K
СЪСТАВ

5 % P2O5 т/т
20 % K2O т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.
рН = 7

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Оптимизира окончателното оформяне на
плодовете
 Предизвиква по-ранно узряване и
хомогенност на реколтата
 Отличен източник на Фосфор и Калий с
голяма сила на пренасяне в растението,
което го прави с бързо и ефикасно действие
при всички култури
 Неутрален разтвор на Фосфор и Калий без
присъствие на нитрати, хлориди, сулфати и
бикарбонати

COMPOSITION


5 % P2O5 w/w
20 % K2O w/w
Complexed with
carboxylic acids
pH = 7





CHARACTERISTICS
Fruit finishing and Sizing
It promotes precocity and homogenizes
harvest
Excellent source of phosphorous and
potassium with an high translocation power
that allows both quickly and efficient response
in all crops
Neutral solution with phosphorous and
potassium, free of nitrates, chloride, sulphates
and bicarbonates.

ДОЗИ

500 мл - 1,5 л/дка
Кореново
приложение

DOSES

RAD: 5 to 15 liters
per Ha for
application.

CBT CARBOPOTASI K
СЪСТАВ

20 % K2O т/т

Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.
pH = 7

COMPOSITION

20 % K2O w/w
Complexed with
carboxylic acids
pH = 7

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Оптимизира окончателното оформяне на
плодовете
 Предизвиква по-ранно узряване и
хомогенност на реколтата
 Отличен източник на Калий способстващ
натрупване на резерви по време на
зреенето като помага за усвояването на
Калция и Магнезия
 Неутрален разтвор на Калий, подобряващ
хидро баланса в растението

CHARACTERISTICS

ДОЗИ

2 - 4 мл/ л

Листно
приложение

DOSES

 Fruit finishing and filling
 It promotes precocity and homogenizes
harvest
 Efficient source of complexed potassium which
favors the reserves accumulation during the
FOL: 2 to 4 cc/liter
fattening stage, as well as a calcium and
magnesium better assimilation
 Neutral solution of Potassium that improves
the cultivated plant’s hydric balance

CBT FAST SPEED
СЪСТАВ
1,5 % Mn т/т
0,5 % Zn т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

COMPOSITION

1,5 % Mn w/w
0,5 % Zn w/w

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Ускорява деленето на клетките и увеличава
растежа
 Увеличава образуването както на листа,
така и на корени
 Подобрява адаптирането на растенията
след разсаждане (стрес)

CHARACTERISTICS
 It increases the plant growth speed
 Growth stimulant, both foliar and root,
depending on its use
 It helps the plant in the case of stress
(transplanting)

ДОЗИ
Листно:
1 - 2 мл/ л.
Кореново
(с капково
напояване):

100 – 200 мл/ дка

DOSES
Via leaf : 1 to 2
cc/liter
Via drip
irrigation : 1 to
2 liters per Ha.

Carbotec START UP CBT
СЪСТАВ

7 % N т/т
15 % P205 т/т

Формулиран с
карбоксилни кселини
с н.м.т.

COMPOSITION

7 % N w/w
15 % P205 w/w
with Carboxylic acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Биологичен ревитализатор след моменти на
стрес (студ, високи температури, градушка,
силен вятър, фитотоксичност, прекалено
голям добив или цъфтеж)
 Поддържа силна фотосинтеза при силна
нужда на растението, при прекален добив
 Гарантира високо качество на цветовете при
ниски околни температури

CHARACTERISTICS
 It revitalizes like a biological agent in moments
of stress (cold, high temperature, hail, wind,
salinity, phytotoxicity, sizing, high productions
or abundant flowering)
 It keeps a high photosynthetic rate in high
demand situations, in high performance crops
 It guarantees a high quality of flowers in low
temperatures weather situations

ДОЗИ

2 - 5 мл/ л

Листно
приложение

DOSES

FOL: 2 to 5 cc/liter.

BRIOASCENT
СЪСТАВ

11,7 % CaO т/т
0,3 % B т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.







COMPOSITION



11,7 % CaO w/w
0,3 % B w/w
complexed with
carboxylic Acids





ХАРАКТЕРИСТИКИ
Най-добрата формула за решаване на
проблеми със зрелостта
Гарантира образуване на плътни тъкани и
добра проводимост във всички растения
Коригира недостига на Калций и Бор
Подобрява цъфтежа и намалява опадане на
завръза
Поддържа по-дълго време търговското
качество на продукцията след реколтиране

CHARACTERISTICS
The best solution for ripeness problems
It promotes a good vascular system in all crops
Gives also more stiffness to tissues
Is a correcting agent of lacks associated to low
levels of calcium and boron
It increases the commercial value, and the
after harvest life, in all crops
Bigger flowering, setting and reduction of fruit
fall

ДОЗИ

2 - 4 мл/ л
Листно
приложение

DOSES

FOL: 2 to 4 cc/liter

CBT TECNOCALCIO
СЪСТАВ

8 % N т/т
13,5 % CaO т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

COMPOSITION

8 % N w/w
13,5 % CaO w/w
Complexed with
Carboxylic Acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Най-доброто решение при проблеми с
липса на Калций, характерни като върхово
гниене, проблеми по листата вследствие
калиеви соли, обгаряния по края на листата,
зрялост, горчиви петна(ядки), сбръчкване,
щети от физиологическа засоленост
 Подобрява еластичността на клетките и
устойчивостта на тъканите
 Коректор на Калциев недостиг
 Подобрява търговския вид и трайността на
продукцията
CHARACTERISTICS
 The best solution to solve problems associated
to lack or low level of calcium, like ripeness,
blossom end rot, tip burn, leaf damages
caused by sodium salts, lemon rumple, bitter
pit, growth loss, damages due to physiological
salinity
 More resistance to tissues
 Calcium lack corrector
 Improve the shelf life and the commercial
value of the crops

ДОЗИ

2 - 4 мл / л

Листно
приложение

DOSES

Foliar:
2 to 4 cc/liter

FITOKAPPA
СЪСТАВ

15 % K2O т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Поддържа оптимално ниво на осмотично
налягане в листата
 Стимулира производството и движението
на захарите
 Действа превантивно и като коректор при
липса на Калий
 Стимулира наедряването и зреенето на
плодовете
 Повишава устойчивостта на плодовете
срещу повишена влажност, течения и студ

COMPOSITION


15 % K20 w/w
with Carboxylic Acids






ДОЗИ

2 - 4 мл / л
Листно
приложение

CHARACTERISTICS
DOSES
It keeps an optimum gradient of osmotic
pressure in leafs
It improves the production and sugar transport
Potassium preventive and lack correcting
Foliar: 2 to 4
agent
cc/liter
It improves the fruit filling and the ripeness
It increases the crop’s resistance to stress, due
to excess humidity, draught and cold

RADIFLORe
СЪСТАВ
7,3 % CaO т/т
0,3 % B т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

ХАРАКТЕРИСТИКИ





Активатор на цъфтежа
Подпомага оформянето на завръзите
За ягоди, пипер, домати, пъпеши...
Нехормонален индуктор на цъфтеж,
осигуряващ голям брой групирани и
фертилни цветове
 Подпомага физиологичното зреене и
балансира вегетативното нарастване

COMPOSITION

7,3 % CaO w/w
0,3 % B p/p
Complexed with
Carboxylic Acides

CHARACTERISTICS






Bloom inducer
It improves fruit setting
It groups fructification
Strawberry, melon, pepper, tomato…
No hormonal bloom inducer getting more
number, grouped and fertile flowers
 It favors the physiologic maturity process and
balances the vegetative development

ДОЗИ
Кореново:
1,0 – 1,5 л/ дка;
преди периода за
цъфтеж.
2 третирания с
интервал 7-10
дни.

DOSES
RAD: 10 to 15 liter
Per Ha, previous
Bloom period.
2 separated
аpplications
7-10 days.

RADIFLORe MAGNUM
CЪСТАВ
7,3 % CaO т/т
0,3 % B т/т
0,45 % Mo т/т
0,3 % MgO т/т
Формулиран с
карбоксини киселини
с н.м.т.

ХАРАКТЕРИСТИКИ





Активатор на цъфтежа
Подпомага оформянето на завръзите
За ягоди, пипер, домати, пъпеши...
Нехормонален индуктор на цъфтеж,
осигуряващ голям брой групирани и
фертилни цветове
 Подпомага физиологичното зреене и
балансира вегетативното нарастване

COMPOSITION
7,3 % CaO w/w
0,3 % B w/w
0,45 % Mo w/w
0,3 % MgO w/w
Complexed with
Carboxylic Acids

CHARACTERISTICS






Bloom inducer
It improves fruit setting.
It groups fructification.
Strawberry, melon, pepper, tomato…
No hormonal bloom inducer getting more
number, grouped and fertile flowers.
 Deficiency corrector of Molybdenum and
magnesium

ДОЗИ
Кореново:
1,0 – 1,5 л/ дка;
преди периода за
цъфтеж.
2 третирания с
интервал 7-10
дни.

DOSES
RAD: 10 to 15 liter
Per Ha, previous
Bloom period.
2 separated
Applications
7-10 days.

CARBOTECNIA ALGAS
СЪСТАВ

27 % т/о Екстрат от
морски водорасли
0,002 % т/т Цитокинини
0,002 % т/т Ауксини
0,003 % т/т Бетаини

COMPOSITION
27 % Algae Extract w/v
0,002 % Cytokinins w/w
0,002 % Auxin w/w
0,003 % Betaines w/w

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Биостимулант приложим срещу всякакъв
воден стрес
 Съдържа хранителни вещества, ензими,
хидролизиран протеинов комплекс и
стимуланти за растеж
 Осигурява високо качество и добър добив

CHARACTERISTICS
 Bio stimulant indicated against any situation of
water stress
 Contains nutrients, enzymes, hydrolyzed
protein complex and development stimulators
 Provides higher quality and crop yield

ДОЗИ

100 -200 мл/дка
Листно
приложение

DOSES

FOL: 1-2 liters/Ha

CARBOTECNIA ALGAFLOR
СЪСТАВ

10% т/т екстракт от
морски водорасли
(Ascophyllum nodosum)
2% N т/т
10% Р2О5 т/т
3% К2О т/т
0,3% В т/т
0,001% Мо т/т






COMPOSITION
10% w/w Seaweed extract
(Ascophyllum nodosum)
2% N w/w
10% P2O5 w/w
3% K2O w/w
0,3% B w/w
0,001% Mo w/w

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Препарат базиран на морски водорасли,
стимулиращ естествения растеж,
благодарение на съдържащите се в тях
вещества (ауксини, цитокинини, бетаини)
Висока концентрация на въглехидрати,
витамини и растителни аминокиселини
Добавка от перфектно балансирани
микроелементи за подобряване на всички
процеси свързани с растеж, цъфтеж, завръз,
нарастване и зреене на плода
Продукт с отлични анти стрес качества

CHARACTERISTICS
 Resistance to biotic (fungi) and abiotic stress
situations (frosts)
 It improves the plants general health
 It presents a high content in natural growth
promoters, vitamins and amino acids.
 It is a phytostrengthener that favors vegetative
development, fructification and fruit
development.
 Special for flowering and setting.

ДОЗИ

100 -200 мл/дка
Листно
приложение

DOSES

FOL: 1-2 liters/Ha

FRUCTIFER
CЪСТАВ

1,5 % Mn т/т
0,5 % Zn т/т
0,01 % Mo т/т
Стимулатор на цветния
бутон

COMPOSITION
1,5 % Mn w/w
0,5 % Zn w/w
0,01 % Mo w/w
To stimulate
the floral button

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Стимулант на цъфтеж
 Подобрява физиологичните процеси при
цъфтеж и оформяне на завръзи
 Уеднаквява оформянето на плодовете при
култури с плодове в форма на букет

CHARACTERISTICS
 It stimulate the flowering
 It improves the physiological aspects related to the
flowering and fruit setting
 It unifies the fruit setting, so that it groups
together the fructification of those fruits harvested
in bouquet.

ДОЗИ

Листно: 1 - 3 мл/л

DOSES

FOL: 1 to 3 cc/liter.

CARBOTECNIA N-S CEREAL
СЪСТАВ
20 % Общ N т/т
15 % Уреен N т/т
5 % Амонячен N т/т
15 % SO3 т/т
6 % S т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

ХАРАКТЕРИСТИКИ







COMPOSITION
Composition:
20 % Total N w/w
15 % Ureic N w/w
5 % Amonniacal N w/w
15 % SO3 w/w
6 % S w/w
Complexed with
Carboxylic Acids
EC fertilizer

Приложим при житни култури
Подпомага образуването на листа и корени
Предпазва от алкална хидролиза
Отлични смесителни качества
Увеличава добивите и качеството
Спомага за адаптация на растенията към
неблагоприятни климатични условия

CHARACTERISTICS








Suitable for cereal
It promotes leaf and root development
It prevents alkaline hydrolysis
Excellent miscibility properties
It increases crop yield
It favours adaptation processes of crops to
unfavourable environments

ДОЗИ

Листно:
200 – 500 мл/дка
Кореново:
1 – 3 л/дка

DOSES

Via leaf:
2-5 liters/Ha.

Via root:
10-30 liters/Ha

CARBOTECNIA N-S COLZA

СЪСТАВ
15 % Общ N т/т
8 % Уреен N т/т
7 % Амонячен N т/т
20 % SO3 т/т
8 % S т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

ХАРАКТЕРИСТИКИ







COMPOSITION
15 % Total N w/w
8 % Ureic N w/w
7 % Amonniacal N w/w
20 % SO3 w/w
8 % S w/w
Complexed wit Cboxilyc
acids.








Приложим за рапица
Подпомага образуването на листа и корени
Предпазва от алкална хидролиза
Отлични смесителни качества
Увеличава добивите и качеството
Спомага за адаптация на растенията към
неблагоприятни климатични условия

CHARACTERISTICS
Suitable for rape
It promotes leaf and root development
It prevents alkaline hydrolysis
Excellent miscibility properties
It increases crop yield
It favours adaptation processes of crops to
unfavourable environments

ДОЗИ

Листно:
200 – 500 мл/дка
Кореново:
1 – 3 л/дка

DOSES
Via leaf:
2-5 liters/Ha.
Via root:
10-30 liters/Ha.

CARBOTECNIA SOJA
СЪСТАВ
9 % N т/т
3 % P2O5 т/т
6 % K2O т/т
0,5 % Mo т/т
0,27 % B т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

COMPOSITION
9 % N w/w
3 % P2O5 w/w
6 % K2O w/w
0,5 % Mo w/w
0,27 % B w/w
Complexed with
Carboxylic Acids







ХАРАКТЕРИСТИКИ
Увеличава добивите (кг/дка)
Благодарение на състава си и нивото на pH
показва взаимодействащ ефект с др.
агрохимикали
Подобрява реакцията на растението при
възстановяване от стрес (особено воден)
Стимулира устойчивостта на растението с/у
чумеене предизвикано от хранителен ефект
(трофобиоза)

CHARACTERISTICS
 It increases crop yield (Tm/Ha)
 Thanks to its composition and pH value, it
shows synergic effect with agrochemicals
 It improves plant’s reaction to get recovered
from a stress situation (specially hydric)
 It induces plant’s resistance against plagues,
due to a nutrition effect (trophobiosis)

ДОЗИ

300 мл/дка на
приложение.
Препоръчват се 3
приложения в 3
различни стадия
на реколтата.

DOSES
3 liters/Ha per
application;
recommended
3 applications in
3 different stages of
the crop

CARBOTECNIA START +
СЪСТАВ

11 % P2O5 т/т
7 % K2O т/т
1 % MgO т/т
0,8 % Mn т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини
с н.м.т.

COMPOSITION
11 % P2O5 w/w
7 % K2O w/w
1 % MgO w/w
0,8 % Mn w/w
Complexed with
Carboxylic Acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОЗИ

 Разтвор от макро и микроелементи, който
се препоръчва най-вече за едногодишни
екстензивни култури като житни, царевица,
слънчоглед, рапица, бобови и т.н.
 Благоприятства по-бърз прием на
хранителните в-ва и развитие на кореновата Листно:
система, стимулирайки първоначалните
500 мл/дка
стадии на посевите като покълване или
вкореняване
 Осигурява здравина на тъканите
позволявайки на посевите да се
приспособят към неблагоприятни условия
(суша, воден стрес и др.)

CHARACTERISTICS
 Especially recommended solution for extensive
crops (cereal, corn, rapeseed, sunflower,
legumes,…).
 Favours faster nutrient uptake and radicular
system development, stimulating the initial crop
stages such as germination or rooting.
 Provides tissues strength allowing a crop
adaptation to unfavorable conditions (drought,
water-stress,…).

DOSES

Foliar general dose:
5 l/ha

CARBOTECNIA Si
СЪСТАВ

10 % K2O т/т
7 % SiO2 т/т
Формулиран с
карбоксилни
киселини с н.м.т.

COMPOSITION

10 % K2O w/w
7 % SiO2 w/w
Complexed with
Carboxylic Acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Разтвор, който предпазва и коригира липсата на Калий и
Силиций и елементите блокирани в пчвата (Fe+3, Ca+2)
 Облекчава стреса от вода, засоленост на почвата и
оксидатицията
 Решава проблема с азотен излишък, както и липсата на
фосфор и желязо, като подобрява усвояването на
хранителни в-ва и добивите
 Намалява токсичността от въглеводороди и тежки
метали (Al, Mn, Cd и др.)
 Увеличава тъканната резистентност, като намалява
болести и вредители
 Повишава устойчивостта на почвата с/у деградация и
излужване, както и плодородието и концентрацията на
симбиотични организми.

CHARACTERISTICS
 Solution to prevent and correct potassium and silicon lacks
and elements blocked on the soil (Fe+3, Ca+2).
 Relieve hydrological, saline and oxidative stress.
 Solves nitrogen excess and phosphorous and iron lacks
improving nutrient assimilation and crop yield.
 Reduce toxicities by heavy metal (Al, Mn, Cd,…) and
hydrocarbons. Prevents lodging (bending stems).
 Increases grown resistance of the tissues, reducing diseases
and pests.
 Increases soil resistance to degradation and leaching, fertility
and concentration of symbiotic organisms.

ДОЗИ

Листно:
100 - 300 мл/дка
Кореново:
500-1000 мл/дка
на приложение

DOSES
Foliar general dose:
1-3 l/ha
Radicular general
dose:
5-10 l/ha per
application by
fertigation

CARBOTECNIA WALL
СЪСТАВ

5 % Cu т/т
Формулиран с
карбоксилни
киселини с н.м.т.

COMPOSITION

5 % Cu w/w
Complexed with
Carboxylic Acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Разтвор, който предпазва и коригира меден
дефицит
 Предпазва от деформации и умиране на младите
листа, окапване на плода, кафяви петна и увяхване
(хлороза и некроза)
 Продукт формулиран с мед, естествени захариди и
карбоксилни киселини с ниско молекулно тегло,
който заздравява клетъчните стени и подобрява
синтеза на лигнин, давайки устойчивост на тъканите
и повече здравина за естествена защита на
растението.

CHARACTERISTICS
 Solution to prevent and correct copper deficiencies
 Аvoids deformations and death of young leaves,
excessive fruit fall, brown spots and wilting (chlorosis
and necrosis).
 Product formulated with copper, natural saccharides and
Low-molecular-weight Carboxylic Acids that strength
cellular walls and improves lignin synthesis giving rigidity
to tissues and more strength to natural plant defense.

ДОЗИ

Листно:
1- 2 см3/л
Кореново:
200-400 мл/дка

DOSES
Foliar general dose:
1-2 cc/l

Radicular general
dose:
2-4 l/ha

CARBOTECNIA Fe
EDDHA
CЪСТАВ

6% Fe т/т
хелатно с EDDHA
Изомер орто-орто 4,2 %

COMPOSITION

6% Fe w/w chelated by
EDDHA
Isomer ortho-ortho 4,2 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Хелатно Желязо специално препоръчано за
листно и кореново приложение за
предпазване и коригиране на недостига на
Желязо
 Доставя необходимото Желязо за
протеиновия синтез, фотосинтезата и
синтезата на хлорофила

CHARACTERISTICS
 Is an Iron chelated complex especially
recommended for both foliar and root
applications to prevent and correct iron
deficiencies
 It supplies the necessary iron for protein
synthesis, photosynthesis and the synthesis of
chlorophyll

ДОЗИ

Кореново:
3 - 15 г/ растение

DOSES

Root: 3-15 gr /
plant

CARBOTECNIA Mg
CЪСТАВ
5% MgO т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини с
н.м.т.

COMPOSITION

5% MgO w/w
Carboxylic Acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Коректор при нужда или липса на
Магнезий, представляващ органично
съединение карбоксилат на Магнезий
 Продуктът е чист от други съединения,
които може да са токсични за растението
като хлориди, сулфати и EDTA

CHARACTERISTICS
 Is a deficiency corrector of magnesium
presented as an organic compound of
magnesium carboxylate
 This product is free of complexing agent or
element that can be toxic to plants such as
chlorides, sulfates and EDTA

ДОЗИ

Листно: 2- 4 мл/л
Кореново:
500 -800 мл/дка

DOSES

Foliar: 2-4 cc/l
Root: 5-8 l/Ha

CARBOTECNIA Zn
CЪСТАВ
5% Zn т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини с
н.м.т.

COMPOSITION

5% Zn w/w
Carboxylic Acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Коректор при нужда или липса на Цинк,
представляващ органично съединение
карбоксилат на Цинк
 Продуктът е чист от други съединения,
които може да са токсични за растението
като хлориди, сулфати и EDTA

CHARACTERISTICS

ДОЗИ
Листно: 1- 4 мл/л

Кореново:
500 -800 мл/дка

DOSES

 Solution to prevent and correct zinc lack and
avoid decrease of growth, citrus foliocelosis,
terminal bud low development (short
FOL: 1-4 cc/l
internodes) and leaves with high volume of
ROOT: 5-8 l/Ha
iron, manganese, nitrates and phosphates with
low starch content
 Enhances coloring, size and number of fruits
 Increases flowering, fruition and crop yield

CARBOTECNIA Mo

CARBOTECNIA B
СЪСТАВ

8 % B т/т с
Триетаноламин

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Коректор при
нужда или липса
на Бор

ДОЗИ

СЪСТАВ

Листно:
1 - 4 мл/л
Кореново:
200 – 400
мл/дка

3 % Mo т/т
Формулиран
с
карбоксилни
киселини с
н.м.т.

COMPOSITION

8 % B p/p
Trietanolamina

CARACTERISTICS

 Is a deficiency
corrector of
Borom

DOSES

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Коректор при нужда
или липса на
Молибден,
представляващ
органично
съединение
карбоксилат на
Молибден
 Продуктът е чист от
други съединения,
които може да са
токсични за
растението като
хлориди, сулфати и
EDTA

ДОЗИ

Листно:
1– 3 мл/л

Кореново:
200 – 400
мл/дка.

FOL: 1-4 cc/l
RAD: 2-4 l/Ha.
COMPOSITION

3 % Mo w/w
Carboxylic
Acids

CARACTERISTCS

 Is a deficiency corrector
of Manganese presented
as an organic compound
of molybdenum
carboxylate
 This product is free of
complexing agent or
element that can be
toxic to plants such as
chlorides, sulfates and
EDTA

DOSES

FOL: 1-3
cc/l
RAD: 2-4
l/Ha.

CARBOTECNIA B-Mо
CЪСТАВ

8 % B т/т
1 % Mo т/т

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Листно : 1-3 мл/л
 Коректор при нужда или липса на Бор и
Молибден

с Триетаноламин

COMPOSITION

8 % B p/p
1 % Mo p/p
Trietanolamina

ДОЗИ

CHARACTERISTICS

 Is a deficiency corrector of Borom and
Molybdenum

Кореново:
200-400 мл/дка.

DOSES

FOL: 1-3 cc/l
RAD: 2-4 l/Ha.

CARBOTECNIA 3-0-33
CЪСТАВ

3 % N тотал т/т
33 % K2O т/т
Формулиран с
карбоксилни киселини с
н.м.т.

COMPOSITION

3 % N total w/w
33 % K2O w/w
With Carboxylic acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Предпазва и коригира хранителни
разтройства свързани с калия
 Благоприятства уголемяването на плода и
трупането на захари
 Ускорява зреенето на плода
 Алкалното pH гарантира бързото
снабдяване с калий на плода
 Максимални добиви (кг/дка) с най-доброто
качество на плодовете

CHARACTERISTICS

ДОЗИ

Кореново:
100 -200 мл/дка.

DOSES

 Prevents and corrects nutritional disorders
related to potassium
 Advances fruit fattening and sugar production
 It accelerates the physiologyc fruit ripening
ROOT: 10-20 l/Ha
process
Per application.
 Its alkaline ph guarantees the quickly supplying
of potassim to the fruit
 Maximum crop yield (Ton/Ha) with best fruit
quality

CARBOTECNIA K-44
CЪСТАВ
44 % K2O т/о,
30 % K2O т/т
(водоразтворим)
Формулиран с
карбоксилни киселини с
н.м.т.

COMPOSITION

44 % K2O w/v,
30 % K2O w/w (watersoluble)
With Carboxylic acids

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Висококонцентриран Калиев (K2O)
листен/коренов тор, действащ върху
качеството на плодовете и тяхната
оцветеност
 Прилага се основно при нарастване на
плодовете и преди реколтиране
 Подобрява захарната и маслената синтеза

CHARACTERISTICS
 Is high concentration potassium (K2O)
foliar/root fertilizer which acts by improving
fruit quality and coloration
 It is applied basically during fruit development
and ripening
 Also it favors both the sugar and oil synthesis

ДОЗИ

Листно: 0,2-0,5
мл/л
Кореново:
100 -200 мл/дка.

DOSES

FOL: 0,2-0,5 cc/l
ROOT: 10-20 l/Ha
Per application.

NITROTECNIA-20
CЪСТАВ

20% Азот (N) общ т/т
с индикатор

COMPOSITION

20 % N (urea) w/w
With indicator

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 НИТРОТЕХНИЯ-20 е продукт създаден на
базата на Азот обработен до pH=3,5-4,5, като
съдържа индикатор вариращ между червено
и жълто според промените на рН.
 ПРОДУКТЪТ Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО ЗА
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ!
 Бърз източник на азот в трудни състояния
като суша, стрес и тн.
 Азотен разтвор: 100% в урейна форма

CHARACTERISTICS
 Quick source of nitrogen in difficult states like
drought, stress, etc.
 For high nitrogen needs
 Tampon solution with pH indicator in the
swerve point
 Nitrogen solution: 100% in a ureic form

ДОЗИ
Листно:
• ПРИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
(домати, чушки,
пъпеши, ягоди,
салати, зеле...):
100-200 мл/дка
• ПРИ ОВОЩНИ
(семкови,
костилкови,
цитруси…): 100200 мл/дка
• ЗА ЦЪФТЯЩИ: 1
мл на 1 л вода
• ПРИ
ЕКСТЕНЗИВНИ
КУЛТУРИ: 300400 мл/дка.

DOSES
FOL:
5-10 cc/l
(OLIVO-OLIVE)
1-4 cc/l
(OTROS/OTHER)
RAD: 10-20 l/Ha.
por aplicación.

CARBOTECNIA 10-10-10
+ micros
CЪСТАВ
10% N тотален т/т,
10% Р2О5 т/т,
10% К2О т/т
+ микроелементи:
0,01% Zn т/т,
0,01% Mn т/т

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Разтвор за превенция и коригиране на
смущения в храненето, свързани с липса на
макро и микроелементи
 Специално създаден за стимулиране на
вегетативния растеж, цъфтежа, залагането на
плода и нарастването му

ДОЗИ
Листно:
1-3 cm3/л

COMPOSITION
10% N w/w - total
10% P2O5 w/w
10% K2O w/w
0.01% Zn w/w
0.01% Mn w/w

CHARACTERISTICS
 Solution to prevent and correct nutritional
disorders related to macro and micro-elements
lacks.
 Especially indicated to encourage vegetative
growth, flowering, fruit setting and fattening.

DOSES
Foliar general dose:
1-3 cc/l
Radicular general
dose: 4-8 l/ha

Кореново:
400-800 мл/дка

CARBOTECNIA 7-21-7
+ micros
CЪСТАВ
7% N тотален т/т,
21% Р2О5 т/т,
7% К2О т/т
+ микроелементи:
0,05% Fe т/т,
0,05% Mn т/т,
0,02% B т/т

COMPOSITION
7 % N w/w - total
21 % P2O5 w/w
7 % K2O w/w
0.05 % Fe w/w
0.05 % Mn w/w
0.02 % B w/w

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Разтвор за превенция и коригиране на
смущения в храненето, свързани с липса на
макро и микроелементи
 Специално създаден за стимулиране на
вегетативния растеж, цъфтежа, залагането на
плода и нарастването му
 Осигурява балансиран растеж и високи
добиви

CHARACTERISTICS
 Solution to prevent and correct nutritional
disorders related to macro and micro-elements
lacks.
 Improves vegetative growth, flowering, fruit
setting and fattening.
 Provides balanced growth and high crop yield.

ДОЗИ
Листно, разтворен
в голямо
количество вода с
цел добро
обливане на
растенията, найвече в зоните на
нарастване и
плододаване:
250-500 мл/100 л
вода.

DOSES

Foliar general dose:
2-4 cc/l

CBT FOSFITEC K
CЪСТАВ

30 % P2O5 т/т
20 % K2O т/т

COMPOSITION

30 % P2O5 w/w
20 % K2O w/w

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Листен тор активиращ естествените
защитни механизми на растението, найвече срещу атака от гъби и фитопатогени
 Благодарение на съдържанието на Фосфор
и Калий като основни елементи, осигурява
висока хранителна активност по време на
цъфтежа, оформянето на плодовете, както и
при зреенето
 Осигурява баланса в растението при
всякакво повишаване на нивата на Азот
CHARACTERISTICS
 Foliar fertilizer that activates the natural
defense mechanisms of the plant, especially
against the fungi and phyto-pathogen attack
 Due to its high contents of potassium and
phosphorus as basic elements, it provides a
high nutritional activity during flowering, fruit
setting and fruit ripening stages
 It enables the balance of any possible excess
of nitrogen in the plant

ДОЗИ

Листно: 1 - 4 мл/л

С капково
напояване:
300 мл – 1 л/дка

DOSES

Foliar: 1 to 4
cc/liter
Drip irrigation: 3 á
10
Litres /ha /
application

CBT FOSFITEC Cu
CЪСТАВ

25% P2O5 т/т
4% Cu т/т

COMPOSITION

25% P2O5 w/w
4% Cu w/w

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Листен тор активиращ естествените защитни
механизми на растението, най-вече срещу
атака от гъби и фитопатогени, благодарение на
фосфитния йон
 Благодарение на съдържанието на Фосфор
като основeн елемент, осигурява висока
хранителна активност по време на цъфтежа,
оформянето на полодовете, както и при
зреенето
 Осигурява баланса в растението при всякакво
повишаване на нивата на Азот
CHARACTERISTICS
 Foliar fertilizer that activates the natural defense
mechanisms of the plant, especially against the
fungi and phyto-pathogen attack
 Due to its high contents of phosphorus, as basic
element, provides a high nutritional activity
during flowering, fruit setting and fruit ripening
stages
 It enables the balance of any possible excess of
nitrogen in the plant

ДОЗИ

Листно: 1 - 4 мл/л

С капково
напояване:
300 мл – 1 л/дка

DOSES

Foliar: 1 to 4
cc/liter
Drip irrigation: 3 á
10
Liters /ha /
application

CARBO-ORGAN
СЪСТАВ
30 % т/т Органична
материя
28,5 % т/т Фулвинови
киселини
1,5 % т/т общ Азот
3,0 % т/т P2O5
3,0 % т/т K2O
12,7% т/т органичен
Въглерод

COMPOSITION
30 % w/w Organic matter
28,5 % w/w Fulvic acids
1,5 % w/w Total nitrogen
3,0 % w/w P2O5
3,0 % w/w K2O
12,7 % w/w Organic
Carbon

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 98,5% от органичната материя във
Фулвинова форма
 Подобрява параметрите на храненето на
растенията, поемането на вода и
хранителни вещества
 Мощен биологичен ревитализатор на
растенията
 Увеличава процеса на хумификация
 Увеличава капацитета на катийонния
обмен(C.E.C)
 Подобрява съотношението Въглерод/Азот

CHARACTERISTICS
 98,5 % of organic matter as fulvic
 It improves the crop nutrition parameters
 It improves the uptake the water and nutrients
uptake
 Powerful and biological revitalizer of crops
 It increases the process of humification
 It increases the Cationic Exchange Capacity
(C.E.C).
 It improves the C/N ratio

ДОЗИ

Кореново
приложение:
1 – 3 л/ дка

DOSES

10 to 30 liters / Ha
for application

Carbotecnia pH NON SPUM
CЪСТАВ

3% Mn т/т
Формулиран с
карбоксилни
киселини
с н.м.т.

COMPOSITION

3% Mn w/w.
Complexed with
L.M.W.
carboxylic acids.
Surfactants.
Antifoaming

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Мощен органичен неутрализатор на рН на
разтворите за растителна защита за листно
приложение, изключващ необходимостта от
ползване на неорганични киселини
 Проникващо и транслокационно действие в
смеси, които съдържат активни вещества със
системно или трансломинно действие
 Спомагащ препарат с мощна овлажнителна сила
 Продуктът предотвратява пенливостта на
разтворите
 Предпазва и коригира недостига на Манган

CHARACTERISTICS

 Penetrating and translocating action in mixtures
that incorporate active matters with systemic or
translaminar action.
 Powerful adjuvant with wetting-adhesive power.
 Antifoaming action.
 Manganese deficiency corrector

ДОЗИ

Обща норма:
50 мл/100л
работен разтвор
За промяна от
рН=8 към рН=6

DOSES

It will depend on
the water
pH and the desired
pH, as a general
rule 0.3 – 0.5 cc/l
to change
pH=8 to pH=6.

Carbotecnia QUICK WET
CЪСТАВ

1.5 % Mn т/т
0.5 % Zn т/т
Нейонни
повърхностноактивни вещества
> 15% т/т

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Намалява загубите, причинени от изпарението
 Намалява повърхностното напрежение на
капките, следователно контактната повърхност се
увеличава
 Намалява размера на капките на разтвора, като
подобрява овлажняемостта при приложение
 Осигурява равномерно разпределение на
смесите върху растенията
 Повишава ефекта от фитосанитарната обработка
 Подобрява процеса на абсорбция и преместване
на хранителни и активни вещества
 Предпазва и коригира недостига на Манган и
Цинк

COMPOSITION


1.5 % Mn w/w.
0.5 % Zn w/w.
Non-ionic surfactants
> 15 % w/w








CHARACTERISTICS
Reduces losses caused by evaporation and
volatilization
Reduces the drops surface tension, consequently the
contact surface increases
Reduces the solution drop size improving the
applications wettability
Provides uniform distribution of the mixtures
Boosts the phytosanitary treatments effect
Improves the absorption and translocation process
of nutrients and active substances
Corrects Mn and Zn deficiencies.

ДОЗИ

5 – 10 мл/дка

DOSES

50-100 cc/ha
of treatment
mixture

