


ÈÒÀËÏÎËÈÍÀ å íà ñòðàíàòà íà çåìåäåëñêèòå 
ïðîèçâîäèòåëè, ñòðåìåéêè ñå äà ïðåäëàãà èíîâàòèâíè è  
áèîëîãè÷íè ðåøåíèÿ çà îòãëåæäàíåòî íà òåõíèòå ïîñåâè. 

Âñåêè äåí, â ïðîäúëæåíèå íà 50 ãîäèíè ÈÒÀËÏÎËÈÍÀ 
òúðñè èíîâàòèâíè ðåøåíèÿ, êîèòî äà ñà ïî-åôåêòèâíè çà 
áúäåùåòî, êàêòî ïî îòíîøåíèå íà ïðèðîäàòà, òàêà è íà 
÷îâåøêîòî çäðàâå. 

Âîäåùèòå öåííîñòè, êîèòî ñà â îñíîâàòà íà íàøåòî 
ðàçâèòèå ñà: ñòðàñò êúì íàóêàòà, èíîâàöèè, êà÷åñòâî è 
óâàæåíèå êúì Ïðèðîäàòà. ÈÒÀËÏÎËÈÍÀ å îòäàäåíà 
êúì ïðîèçâîäñòâîòî íà èíîâàòèâíè è âèñîêîêà÷åñòâåíè 
îðãàíè÷íè òîðîâå è áèîñòèìóëàòîðè, êîèòî ñà 
ñåðòèôèöèðàíè â ïîâå÷å îò 80 äúðæàâè â ñâåòà. 

Âñåêè äåí ðàáîòèì ñúñ ñòðàñò çà áúäåùå ñ ïî-óñòîé÷èâî è 
ìîäåðíî çåìåäåëèå! ÈÒÀËÏÎËÈÍÀ ïðåäëàãà îãðîìíî 
ðàçíîîáðàçèå îò ïðîäóêòè, ñúîáðàçåíè ñ íóæäèòå íà 
çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè è ñ ãðèæà êúì Ïðèðîäàòà!

ÂÑÅÊÈ ÄÅÍ, ÇÄÐÀÂÅÉ ÏÐÈÐÎÄÀ!
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ОСНОВНИ ФАКТИ за ИТАЛПОЛИНА

1 971

3

1480
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Иновации от 

самото начало 

на основаване

Собствени

научно-

изследователски

центрове

Държави 

използват 

продуктите

Заводи за

различните

продукти

Търговски 

представителства

Сътрудничество с

научни институти

и университети

Торовете  се произвеждат със суровини, подбраниITALPOLLINA

според най-строгите параметри за тяхната чистота и хранителна 

стойност. Изключително новият производствен процес гарантира

максимално качество и безопасност. За да достигне високо ниво,

компанията е получила сертификат за съответствие съгласно

Регламент № 1069/2009 на ЕО, който определя строги правила за

преработка на странични животински продукти.  ................

Суровините се дехидратират в затворена система от непрекъснат

поток горещ въздух при 70°С в продължение на 60 минути (идентично с

температурата за компостиране). Това осигурява унищожаване на

всички вредни патогени и запазване на полезните бактерии, като

същевременно се съхранява напълно цялото налично количество

органична материя. Резултатът е компактен пелет, с много ниска влага

(8-10%), лесен за разпространение, силно хигроскопичен и биологично 

активен.
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ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОСТИМУЛАНТИ 

И СПЕЦИАЛНИ ТОРОВЕ ОТ НАПЪЛНО РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

ITALPOLLINA, благодарение на своите съвременни съоръжения, е най-големият в света производител на 
биологични продукти за селско стопанство, които са базирани на 100% растителни протеинови хидролизати. 
Започвайки с най-висококачествените растителни суровини и чрез собствен патентован производствен 
процес, наречен LISIVEG®, ITALPOLLINA предлага широка гама от биостимуланти, течни и твърди биологич-
ни торове, които са изцяло от растителен произход.==========================

LISIVEG® е изключителна производствена система, проектирана от Центъра за изследвания и развитие на 
Италполина на базата на ензимна хидролиза на растителни протеини. ==================

LISIVEG® позволява да се получат ПОЛИПЕПТИДИ, които за разлика от отделните свободни аминокисели-
 ====ни притежават значително по-ефективен и естествен биостимулиращ ефект за всяко едно растение.

LISIVEG® е нов, изключително иновативен процес, чрез който се добиват протеинови хидролизати и който 
гарантира запазване на естествената активност на растителните протеини, полипептиди и свободни 

======================================аминокиселини.

Какво са пептиди?
Пептидите са от съществено 

значение за образуването на 

протеини, които са изключително 

важни за целия метаболизъм на 

растенията.

Пептидите са органични молекули,

образувани от аминокиселини 

(2 до 50), свързани заедно 

чрез пептидна връзка.
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Значение на пептидите
Ролята на пептидите в храненето 
нарастенията става все по-важно 
благодарение на доскорошни 
научни изследвания, които дока-
заха тази тяхна висока ефектив-
ност при директно използване. 
    Новата технология за получа-
          ване на полипептиди 
             LISIVEG® позволява 
                избрани и полезни за 
                  растенията групи от 
                   пептиди, да бъдат 
                    успешно извле-
                     чени и използвани. 

             Роля на пептидите
           Естествените (получени от 

растения) биоактивни пептиди са 

в състояние да влияят пряко на 

важни физиологични функции на 

растенията, защото те се свързват 

с клетъчните рецептори, които 

регулират специфични метабо-

литни процеси.

Основни действия
 Светкавично прехвърляне٭

  на хранителни вещества в 

  растенията

 Стимулиране на растежа и٭

  развитието

 Предизвикване на високо ниво٭

  на устойчивост към абиотичен 

  стрес
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ЛЕГЕНДА

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУГИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЛИСТНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

(ЧРЕЗ ЛИСТАТА)

КОРЕНОВО

ПРИЛОЖЕНИЕ

чрез фертигация
(торене с поливна
система)

ПОЧВЕНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

(за твърди и
микробиални
торове)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЪРХУ СЕМЕНА

(третиране на
семена)

ПОДХОДЯЩ ЗА ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продуктът може а бъде използван за органично земеделие, 
съгласно ЕС регламент № 837/2007 г.

ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН

Този продукт е екологично чист (произведен е от 
естествени суровини от растителен произход и 
съдържа ниски емисии на СО ). Не съдържа живо-2

тински протеини. “От растенията за растенията“

БЕЗ ХЛОР

Продуктът не съдържа хлор (Cl)

БЕЗ ОТПАДЪЦИ

Продуктът не съдържа вредни 
съставки за растенията и хората

НАЙ-ВИСОКА ЧИСТОТА

Използват се само чисти,
стриктно подбрани суровини.

ECOCERT е независима международна инспекция и сертифициращ орган 
за устойчиви разработки, специализирана в сертифициране на земеделски 
продукти, подходящи за БИОЗЕМЕДЕЛИЕ.

“ОТГОВОРНА ГРИЖА“ е уникална глобална инициатива на химическата 
индустрия, с която компаниите се ангажират да допринасят за устойчиво 
и екологично развитие на обществото.

Нашият оригинален производствен процес (LISIVEG®) осигурява унищо-
жаването на патогени като Escherihia Coli, Salmonella, ентерични бактерии, 
фитопатогенни бактерии и в същото време запазва полезните за биологич-
ната активност на почвата бактерии, такива за минерализацията на азота, 
разтваряне на хранителни вещества, стимулиране растежа на растенията 
(PGPR).

LRPP е набор от РАСТИТЕЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ, който оказва съществен 
контрол върху меристемните клетки по време на формиране на корена. 
Тези специфични пептиди влияят определящо върху генерирането на 
странични корени, контрола на диференцирането на клетките и осигуряват 
естествена защита на тези нови тъкани срещу нахлуващи около тях 
патогени.
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РАСТИТЕЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ И АМИНОКИСЕЛИНИ

TRAINER действа основно върху вегетативното развитие на 
растенията и подпомага културите да преодоляват бързо стреса, 
предизвикан от последействие на хербициди, воден дисбаланс 
(суша), високи или ниски температури, болести и неприятели.
В състава си TRAINER съдържа 100% растителни полипептиди, 
аминокиселини и органичен азот (N)................................................
Благодарение на тази комбинация, TRAINER бързо се усвоява 
от листата и се придвижва веднага в тъканите. В рамките на 
няколко часа той проявява своето положително въздействие 
върху цялото растение.

Състав: Органичен азот (N)                                       5%
Органичен въглерод (C)                               19% 
Растителни полипептиди и аминокиселини   31%
Киселинност (pH)                                        4.4

Опаковки: 20 л., 1 000 л.

Ползи и въздействия при използване на              :

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА на              :

При торене на растенията:

Като органичен продукт е идеалната добавка към тради-
ционното торене при отглеждане на всяка една култура. 
Увеличава процента на усвоения от растението азот (N), 
като по този начин повишава ефективността от торенето.

Като биостимулант:

Полипептидите в TRAINER подпомагат растението за 
правилно и безпроблемно преминаване на всички фази 
при своето развитие, когато то е най-уязвимо (натруп-
ване на вегетативна маса, цъфтеж, наливане на зърното, 
узряване на плодовете и др.)

Като антистресов агент:

Растителните полипептиди, от които е съставен TRAINER, 
подпомагат растението по време на всякакъв вид стрес 
(прекомерна топлина или студ, засушаване, недостиг на 
светлина, градушка, преовлажняване, негативни ефекти 
след прилагане на хербициди и др.) 

Осигурява правилното усвояване на органичния азот (N)

Притежава много бързо действие с максимално възможна ефективност

Стимулира силно растежа и развитието на растенията

Растенията стават устойчиви на химичен и климатичен стрес

Спомага за увеличаване на протеина в зърното, маслото в семената (слънчоглед, рапица), на запарите в 

плодовете (лозя, овощни), надземната биомаса (люцерна, лавандула) и др.

Подобрява качеството и органолептичните свойства на плодовете и зеленчуците

Използването на TRAINER при отглеждането на Вашите култури ще доведе до увеличаване на 

добивите им от 5% до 10%* 

*Предоставената обобщена информация, относно прякото въздействиена TRAINER върху основните полски култури е 

от получени резултати през тригодишен период на използване (2017 - 2018 - 2019) на територеята на България 7
18



Контрола без TRAINER Третиране с 300 мл/дка TRAINER 

Съдържание на хлорофил в началото на 

вретене на пшеницата
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Пряк визуален ефект след приложение на

до 10 дни след приложение на хербициди

Само хербицид (без TRAINER)

Само хербицид (без TRAINER)

Само хербицид (без TRAINER)

Хербицид +200 мл/дка TRAINER 

Хербицид +200 мл/дка TRAINER 

Хербицид +200 мл/дка TRAINER 
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Ефект на                       върху добива от царевица

Контрола без TRAINER

Контрола без TRAINER

TRAINER 300 мл/дка еднократно

TRAINER 300 мл/дка еднократно

Увеличава съществено едрината на зърното с около 7-8%

Спомага за получаване на сходни по големина кочани
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Бърз ефект на                       след градушка

Снимка 1: ЦАРЕВИЦА

веднага след градушка

Снимка 1: ЛУК

веднага след градушка

Снимка 2: 7 дни след третиране 

с TRAINER, 300 мл/дка

Снимка 2: 7 дни след третиране 

с TRAINER, 200 мл/дка
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Икономически ефект от използване на                      

(средно за периода 2017-2019 г.)

ПШЕНИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД
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РАСТИТЕЛНИ БИОСТИМУЛАНТИ

Състав: Водоразтворим Бор (В)                            0,6%
Водоразтворимо желязо (Fe)                     2,4%
Водоразтворим манган (Mn)                      3,2%
Водоразтворим цинк (Zn)                          2,5
Органичен азот (N)                                  1,0%
Общ органичен въглерод (C)                     11%
Растителни полипептиди и аминокиселини  6,0%
Киселинност (pH)                                     4.0

MYR MICRO е течен тор, създаден да предотвратява недостига на 
микроелементи. Доставя на растението жизнено важните за вегета-
цията на растенията бор (B), желязо (Fe), манган (Mn) и цинк (Zn).
Подходящият състав на продукта като комбинация от растителни
пептиди, аминокиселини и микроелементи води до лесното им
навлизане и придвижване в тъканите на растението.
Спомага за повишаване на продуктивността и качеството на
продукцията при земеделските култури.

Опаковки: 20 л.

Растителни полипептиди и аминокиселини с микроелементи

/ MICRO
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Състав: Водоразтворим цинк (Zn)                           5%
Органичен азот (N)                                   3%
Органичен въглерод (C)                            18%
Растителни 11%полипептиди и аминокиселини  
Киселинност (pH)                                     6.0

Опаковки: 20 л.

MYR ZINC е течен органичен тор, който бързо и ефикасно 
предотвратява недостига на Цинк в растенията. Благодарение 
на високата си разтворимост и способност за бързо проникване 
помага на растенията да преодоляват много бързо стреса, 
предизвикан от дисбаланс при храненето...........................................
MYR ZINC предотвратява загубата на плодове, предпазва 
растенията от измръзване и оптимизира вегетативния растеж 
и развитието.

/ ZINC
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Растителни полипептиди и аминокиселини с Цинк (Zn)



Растителни полипептиди и аминокиселини 5%
Бор (В) водоразтворим                             5%
Органичен азот (N)                                 4%
Общ органичен въглерод (C)                    18%

Състав:

MYR BORON e органичен листен тор, специално създаден за 
предотвратяване и лечение на дефицит на Бор. Борът увели-
чава фертилността на цветния прашец, образуването на семена
и плодове, намалява окапването на плодовете..................................
Специфичният състав на продукта прави елементът Бор лесно 
усвоим и подвижен в растението. Предизвиква повишаване на 
качеството на плодовете и зеленчуците.

Опаковки: 20 л.

/ BORON

 

Растителни полипептиди и аминокиселини с БОР (B)



Състав: Водоразтворим Мед (Cu)                     9% 
Растителни аминокиселини и пептиди  15%
Киселинност (pH)                                9

ПОДСИЛВАЩИ И ПРЕДПАЗВАЩИ РАСТЕНИЯТА ПРОДУКТИ

Благодарение на наличието на растителни полипептиди и други 
молекули с висока биологична стойност, SCUDO помага на растенията 
бързо да преодоляват стреса, предизвикан от недостиг на хранителни 
елементи и неблагоприятни условия на околната среда.
SCUDO съдържа 9% мед, която е свързана с растителните пептиди и 
аминокиселини. Тази иновативна формула на МЕДТА има способност 
да се абсорбира бързо от листата и да се придвижва в растителните 
т ъ к а н и .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
При това навлизане тя активира някои ензими, които участват в 
редица важни физиологични процеси като фотосинтеза, производство 
на семена, разпределение на въглехидрати, фиксиране на азот, антиок-
сидантна активност и синтез на лигнин........................................................

Опаковки: 20 л.

SCUDO (водоразвторима мед, Си) увеличава устойчивостта/толерантността към гъбни и бактериални 
болести при различните култури, както следва: мани, ръжди, септориози, фомопсис, бактериални пригори 
и увяхвания, струпясвания, къдравост, загиване на завързите, съчмянка, антрактоза, сиво гниене, ранно 
кафяво гниене и др........................................
SCUDO е много ефективен в профилактиката или лечението на недостиг на мед, особено в алкални почви, 
където наличната за поглъщане мед от растенията е силно ограничена.

Растителни полипептиди и аминокиселини с МЕД (Cu)



SONAR 7-15-3

ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ЗА ОСНОВНО ТОРЕНЕ

Комбиниран органо-минерален тор - NPK: ИДЕАЛНОТО решение за всички култури

Състав: Общ азот (N)                               7%
Органичен азот (N)                      3%
Амониев азот (N)                         4%
Общ фосфор                             15% 
от които:                .........................................................
Водоразтвоим (Р О )                  12,5%2 5

Водоразтвоим калий (К О)            3%2

Органична материя                    66%
Влажност                                  10%

Опаковки: торби от 25 кг. и ББ 550 кг.

SONAR (7-15-3) гарантира голямо количество хранителни вещества 
през целия цикъл на растеж и развитие на растенията, поради 
постепенното освобождаване на органичния азот и фосфор, които 
с ъ държа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 е слабо киселинен тор (не е агресивен към расте-SONAR (7-15-3)

нията), което го прави много подходящ за локално приложение в 
зоната на семената. Следователно, той може да се прилага редово по 
време на сеитба................................................................................................
Голямото количество биологично активна органична материя (66 %) 
прави  подходящ за изтощени почви, почви с недос-SONAR (7-15-3)

татъчно съдържание на органично вещество или при леки почви, при 
кои то  недос ти гъ т  на  вода  е  о граничаващ фактор .
Благодарение на добавения минерален азот и фосфор (Р2О5) към (N) 
органичната материя  има оптимален стартов за SONAR (7-15-3)

растенията ефект.
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 7-15-3
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Приложение на  в доза от 17 кг/дка със сеитбатаSONAR (7-15-3)

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА SONAR 7-15-3

2018-2019

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОБИВ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА

SONAR 7-15-3 в доза 25 кг/дка, ПРЕДИ СЕИТБА

ВНИМАНИЕ: Органичната материя в SONAR 7-15-3 оказва положително 

последействие върху следващата култура от сеитбооборота, като не е необходимо 

да се прави основно торене  преди нейната сеитба.с NPK
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ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ ЗА ОСНОВНО ТОРЕНЕ

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

ПЛОДОРОДИЕТО НА ПОЧВАТА

Състав: Органичен азот (N)                                  4%
Органичен фосфор (Р О )                         4%2 5

Органичен калий (К) водоразтворим (К О)  4%2

Общ магнезий (MgO)                             0,5%
Общ органичен въглерод (C)                    41%
Органична материя                                 72% 
Влажност                                               11%

Благодарение на голямото количество на органично активна материя (72%) 
ITALPOLLINА(4-4-4) бързо подобрява микробиологичното състояние на 
почвата, физичните и свойства (структуриране, задържане на влага и др.) 
и повишава нейното минерално плодородие.
Чрез ITALPOLLINA (4-4-4) се избягват загуби при минерализацията на 
азота (N), загуби от неразтваряне на фосфора и други макро- и микро-
елементи, които са изключително ценни за всяка култура.
ITALPOLLINA (4-4-4) се произвежда от компостиран птичи тор в състава 
на който влизат:
1) хранителни вещества (макроелементите N, Р, К, Са, S)
2) активни за корените на растенията органична материя
3) всички микроелементи
4) полезни за растенията микроорганизми (полезни бактерии)

Опаковки: торби от 25 кг. и ББ 500 кг.

 4-4-4
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Икономически ефект от използване на                      

(средно за периода 2017-2019 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОБИВ след торене с ITALPOLLINA 4-4-4

в доза 40 кг/дка, ПРЕДСЕИТБЕНО

ВНИМАНИЕ: Органичната материя в ITALPOLLINA 4-4-4 оказва положително 

последействие върху следващата култура от сеитбооборота, като не е необходимо 

да се прави основно торене с  преди нейната сеитба. NPK

4-4-4
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6-15-3 +10CaO +2MgO

Тор с максимално съдържание на 

органичен Азот и Фосфор

Състав: Органичен азот (N)                                  6%
Органиченфосфор (Р О )                         15%2 5

Органичен калий (К О) водоразтворим       3%2

Общо съдържание на магнезий (MgO)       2%
Общо съдържание на калций (CаО)         10%
Органичен Въглерод (C)                         32%
Органична материя                                59%
Влажност                                               8%

Опаковки: торби от 25 кг. и ББ 550 кг.

GUANITO 6-15-3 е комбиниран органичен тор, предназначен да 
доставя голямо количество органичен Азот (N) и 100 % усвоим от 
растенията Фосфор (Р). 
Ценната суровина Гуано (тор от морски птици) гарантира ниска 
киселинност и постепенно освобождаване на всички хранителни 
елементи.
Цялото количество фосфор в GUANITO 6-15-3 е с органичен 
произход, той не е подложен на фиксация в почвата (т.е. не 
преминава в неусвоима форма) и остава напълно наличен за 
корените на растенията в продължение на активните за вегета-
цията месеци.



22

БИОСТИМУЛАТОР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

ОРГАНИЧНИ СТИМУЛАТОРИ ЗА СЕМЕНА

LRPP е набор от РАСТИТЕЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ, който оказва съществен контрол 
върху стволовите клетки по време на формиране на корена. Тези специфични пептиди 
влияят определящо върху генерирането на странични корени, контрола на 
диференцирането на клетките, и осигуряват естествена защита на тези нови тъкани 
срещу нахлуващи около тях патогени.

COVERON STIM е иновативен биостимулатор специално разработен за 
третиране на семена, получени през патентованата технология LISI VEG.
COVERON STIM е богат на полипептиди, със 100% растителен произход 
и съдържа изключителния пептид LRPP (Lateral Root Promoting Peptide - 
полипептид, стимулиращ развитието на кореновите власинки), който 
има силно и директно въздействие върху покълването на семената и 
развитие на корените им.
*COVERON STIM се прилага при всички видове семена - пшеница, 
ечемик, рапица, соя, царевица, слънчоглед, нахут, люцерна и др.
*COVERON STIM се използва самостоятелно или като допълнение 
към традиционното третиране на семената с фунгицид.
*COVERON STIM е съвместим с най-разпространените пестициди за
третиране на семена

Опаковки: 20 литра

Преди да използвате COVERON STIM 
препоръчваме да тествате за съвместимост с 

други продукти и да го добавите накрая, 
като разбърквате сместа постоянно.

ДОЗА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗАБЕЛЕЖКА:

100 мл за 100 кг. семена при работен разтвор 
от 0,8 до 1.0 л.

/ STIM
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ГЪБЕН БИОСТИМУЛАТОР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

Опаковки: 0,5 кг. и 4 кг.

COVERON е иновативен гъбен биостимулатор за третиране на семена, 
който съдържа различни подбрани и патентовани полезни микроор-
ганизми. Това е първата в света търговска формулация която съдържа 
едновременно микоризни гъби (Glomus intraradices и Glomus mosseae)

и триходерма (Trichoderma atroviride).

Комбинираното действие на няколко компонента, присъстващи в 
COVERON осигурява мултиплицирано действие, довеждащо до значи-
телни ползи за растенията, получени при третираните с него семена.

ПРЕДИМСТВАТА:

* Повишаване на добива и качеството на реколтата.
* Равномерен растеж на растенията и кореновата система.
* По-добра ефективност на торенето.
* По-голяма поносимост към воден стрес, киселинности засоленост.
* Подобряване на плодородието на почвата.

Състав: Микоризни гъби: 500 спори/гр.
от които:
Glomus intraradices: 300 спори/гр.
Glomus mosseae: 200 спори/гр.

8Триходерма (Trichoderma atroviride): *3х10  CFU/гр.

*CFU = единици, формиращи колонии
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ИНОВАЦИОНЕН ГЪБЕН БИОСТИМУЛАТОР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА 

СЕМЕНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ

Опаковки: 0,5 кг. и 4 кг.

COVERON LEGUMINOSE е иновативен гъбен биостимулатор за трети-
ране на семена от бобови растения (соя, грах, боб, люцерна, нахут, 
леща, бакла и др.) съдържащ различни полезни микроорганизми. Това 
е първата патентована търговска формулация, която съдържа едновре-
менно микоризни гъби (Glomus intraradices и Glomus mosseae), трихо-
дерма Trichoderma atroviride и Bradhyrhizobium spp.
Комбинираното действие на няколко компонента, присъстващи в 
COVERON LEGUMINOSE осигурява мултиплицирано действие, 
довеждащо до значителни ползи за растенията, получени при трети-
раните с него семена.Тази изключителната комбинация от Rhizobium 
и Trichoderma (естествен фунгицид около корените), води до удължа-
ване и разклоняване на корените, независимо от условията на средата 
около семената.

ПРЕДИМСТВА:

-Увеличава добива и качеството на продукцията
- Стимулира растежа на корените и образуването на коренови разклонения
- По-добра ефективност на торенето.
- По-голяма толерантност към абиотичен стрес.
- Подобряване на почвеното плодородие.

Състав: Микоризни гъби: 20 спори/гр.
от които:
Glomus intraradices: 10 спори/гр.
Glomus mosseae: 10 спори/гр.

9Bradhyrhizobium spp.: *1х10  CFU/гр.
8Триходерма (Trichoderma atroviride): *4х10  CFU/гр.

Формулация: прахообразен

*CFU = единици, формиращи колонии

/ LEGUMINOSE
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ПРИ ЖИТНИ

ПРИ ПОКЪЛВАНЕ НАЧАЛО НА БРАТЕНЕ

ПОЯВА НА ФЛАГОВ ЛИСТ
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ÊÎÍÒÀÊÒÈ

ITALP   LLINA
H E L L       N AT U R E !

Веселин Христов

Райони: Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, 
            Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, 
            Пловдив, Хасково, София

Георги Габровски

Райони: Варна

Радомир Иванов

Райони: Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, 
            Стара Загора, Хасково, Ямбол

Николай Иванов

Райони: Добрич, Силистра

Геомил Николчев

Райони: Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен

Живко Чепишев

Райони: Разград, Русе, Търговище, Шумен

+359 889 569 250

+359 879 216 774

+359 877 495 625

+359 879 661 191

+359 899 814 668

+359 887 640 009

+359 894 772 330

+359 899 814 670
agronom@agronom.bg

+359 899 814 660
dmincheva@agronom.bg

Научен консултант:

проф. дсн Николай Ценов

Технически секретар

Експедитор

АГРОНОМ I ХОЛДИНГ ЕООД
официален вносител на цялата гама продукти на 

ITALPOLLINA

Произведено от: ITALPOLLINA SpA.
Localita Casalmenini, 10

3700 - Rivoli Veronese (VR) - Italy
tel: +390456205511

ITALP   LLINA
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