
К-СИСТЕМИКС 
ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР 
Разтвор на калиев тиосулфат K (SO3) – 25 (42.5)     БЕЗЦВЕТЕН 
 

Регистрация в България : Удостоверение за регистрация на торове с рег. № 577 от 17.09.2021 г 

и Заповед № РД 11-2102/15.09.2021г. на изпълнителния директор на БАБХ 

Разтвор на калиев тиосулфат 
K (SO3) – 25 (42,5) 
Калиев оксид (K2O) разтворим във вода  25% 
Серен триоксид (SO3) разтворим във вода 42.5% 
Серен триоксид (SO3) от водоразтворим тиосулфат 42.5% 
 
Да се съхранява и работи с продукта при температури между 5º С и 30ºС 
В случай на разлив, съберете с дървени стърготини и/или пясък. 
 

 Течен тор, който действа като катализатор при усвояването на фосфор и други 
микроелементи, присъстващи в почвата, както и подобрява структурата на почвата, 
като действа като коректор на алкалното рН и подобрява вегетативното състояние на 
растението, за да благоприятстват узряването на плодовете. 

 Внасяне по ефективен начин на значителни количества от необходимите за растенията 
калий и сяра, тъй като осигурява по-добро усвояване на калий. 

 
pH: 7.50 – 8.50 
Специфично тегло: 1.45 – 1.49 кг/л 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ И УПОТРЕБА 

Култура Доза 
мл/хл (100л вода) 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ 

лозя, след цъфтеж, нарастване на плодовете, начало на зазряване и 
прошарване, 2-5 третирания годишно 

150 – 250 

Овощни и декоративни, след прореждане и по време на нарастване на 
плодовете, 2-5 третирания годишно 

150 – 300 

цитруси, след естественото опадане на плодовете, по време на 
нарастването и 30 дни преди прибиране на реколтата 

250 – 350 

маслина, след втвърдяване на плодовете костилката се втвърдява и 
плодовете потъмняват 

250 – 500 

зеленчуци, след цъфтеж или във всеки цвят и при развитие на 
плодовете. 

300 – 400 

памук, след цъфтеж и при развитие на кутийки 300 – 400 

ягоди , във всички фенофази, 2-5 третирания годишно 300 – 500 

Култура Доза 
л/дка 

ПОЧВЕНО И ПРЕЗ КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 
маслини, След цъфтеж и при формиране на плода 0,5 -2 

цитруси, 2-3 третирания между формиране на плода и начало на 
промяна на цвета  

0,8-1,6 

овощни, 2-4 третирания по време на нарастване на плодовете 1,6-2,5 

памук, от първите кутийки 0,6-1,2 до 3-6 

Ягоди, пъпеши, дини и зеленчуци; след поява на плодовете 0,6-1,2 до 2-9 



Захарно цвекло 1,2 на 
третиране до  

3-6 

Рози и други декоративни растения, никога в цъфтеж 1-3 

лозя, 2-3 третирания когато плодовете нарастват, грахово зърно, на 
интервал от 12-15 дни 

0,5 

 
Производителят гарантира състава в оригиналната опаковка и не е отговорен за възможни 
ефекти от неправилна употреба.  
 
 
Партиден номер и дата на производство: Виж опаковката 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ:  AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES (AFEPASA)  SAU -  Испания 
ВНОСИТЕЛ: АГРОТЕКСИМ ЕООД  бул. Шипченски проход № 79, София 
тел: +359 2 971 37 40, e-mail: agrotexim@abv.bg     www.agroteximbg.com 
Тегло на опаковката: 5 л (7,25 кг) 


