
YaraBela™  SULFAN™

Специализиран азотно-серен 
тор за почвено приложение



ОСнОвни предимСтва на 
YaraBela™ SULFAN™:

 практична комбинация от нитратен и амониев азот, 
сяра и калций, за балансирано хранене на земеделските 
култури, без вкисляване и унищожаване на почвеното 
плодородие.

• подобрява се усвояването на калият ( K ) в почвата.
• не вкислява почвата, така както амониевата селитра. 
• икономически ефективен.
• по-малко загуби на азот в сравнение с амониевият  

сулфат. 
• много по-добра гранула в сравнение с амониевият 

сулфат, няма прах и сбиване. 
• позволява точно и прецизно приложение. подходящ 

за механизирано приложение с модерна техника. Гранули-
те са стандартни и равномерни.

предимства на специализирания тор 
YaraBela™ SULFAN™:

YaraBela™ SULFAN™ е специализиран гранулиран тор. 
Гранулите му са покрити със сяра, което 
предотвратява загубите на азот резултат от излитането на 
амоняк в атмосферата.

YaraBela™ SULFAN™ не вкислява почвата, не я 
деструктурира и не блокира следните  хранителни 
вещества – азот, фосфор, калий, сяра, калций, магнезий и 
молибден. в киселите почви някои елементи, като желязо, 
алуминий и манган, може да достигнат токсични нива.

азотът от YaraBela™ SULFAN™ се освобождава 
равномерно по време на растежа на растенията, 
което повишава неговата агрономическа и икономическа 
ефективност. YaraBela™ SULFAN™ е икономически 
изгоден източник на азот, сяра и калций, чрез който се 
стимулира растежа и добива на земеделските култури. 
Балансиран азот в нитратна и амониева форма.

YaraBela™ SULFAN™ е подходяща за зърнени 
култури (пшеница, ечемик, сорго, царевица и др.), 
зеленчуци (домати, пипер, зеле и др.), плодове (ябълки, 
круши, сливи, праскови, кайсии и др.), маслодайни култури 
(рапица, слънчоглед, маслодайна роза и др.).

YaraBela™  
SULFAN™

Съдържание:

азот (N)    24 %

нитратен азот (NO3)   12 %

амониев азот (NH3)   12 %

Сяра (SO3)                                       15 %

Калций (CaO)    11 %



важна инфОрмация:

тор

потребност от варуване за 
компенсиране вкисляването на почвата

[кг CaO/100 кг 
продукт]

[кг CaO/100 кг N]

яра Лива тропикоут
яра Лива нитрабор -12 -80

Калциево амониева 
селитра

13 48

яра Бела Сулфан 21 87

амониева селитра 46 100
Урея 46 100

яра вера амидас 50 125

яра мила трипъл 17 106

амониев сулфат 63 300

и маЛКО ЛюБОпитна 
инфОрмация:

„BeLA“ идва От древната 
нОрвежКа дУма „BeYLA“, 
Означаваща пЛОдОрОдие. 

примерни дОзи пО видОве 
КУЛтУри: 
  Култура Доза (кг/дка)

  Слънчоглед 20-25

  Царевица 20-40
  Сорго 20-30

  Рапица 2 х 20-25

  Житни култури (пшеница, ечемик) 10-30

  Овощни култури (ябълки, круши,      
праскови, кайсии, сливи и други)

20-40

  Лозя 20

  Ягоди и малини 20-30

  Зеленчуци (домати, пипер, краставци, 
патлажан, зеле и други)

20-40

  Картофи 20-30



знаниетО ни пОмаГа да раСтем 

Офиси:
София - тел: 02/ 954 60 02; 954 60 03; 
факс: 02/ 954 60 04
пловдив /с. рогош/ - тел: 0888/ 83 93 22
варна /с.тополи/ - тел: 05119/ 22 80; 21 40
русе; тел: 0884/ 855 634
Бяла /обл. русе/ - тел: 0817/ 72 293
монтана - 0882/ 898 007

Дистрибутор за:
добрич: агроферт ООд, 058/ 668 360; 
0888/ 307 293; 0889/ 703 834
Силистра: тел: 0889/ 507 332 
Карнобат: тел: 0889/ 728 412
www.kvsagro.com


