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КАТАЛОГ ПРОДУКТИ

...повече живот
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Ние сме фирма Биохум ЕООД, и сме изградили екоферма, разполо-

жена в един от най-екологично чистите райони на България – Троян-

ския Балкан в с. Бериево област Габрово. 

Дейността ни е отглеждане на червен калифорнийски червей (ЧКЧ) 

и преработка на органични отпадъци. Основният ни производствен 

продукт е суха субстанция биотор (биохумус). В разработката на 

нашите торове са участвали  ВУАРР - Пловдив, филиал В. Търново и 

Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Те съ-

държат пълен комплект микроелементи, ензими, витамини и въглехи-

драти за пълноценно и хармонично хранене на културите, осигуряващо 

оптимално развитие, виcoк добив и добро кaчecтвo.
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СЕКТОР е формула на базата на аминокиселини с различно съдържание на азот, фосфор и калий и приба-

вени микро-елементи, ензими, витамини и въглехидрати, кoeтo дава възможност за управление на хране-

нето на културите в съответствие с изискванията им през отделните фази на развитие.

Така торенето се прецизира на no-виcoko ниво.

СЕКТОР съдържа микроелементи в лесноусвоима и високoeфeктивнa хелатна форма.

Торовете СЕКТОР са предназначени за фертигация (торене с поливната вода) чрез системи за капково на-

появане, дъждовални или мъглообразуващи инсталации и за листно подхранване.

Фертигацията е съвременен метод за едновременно торене и напояване, чрез кой-

то се постига оптимално водоснабдяване и торене на културите при намален разход 

на труд, вода и торове.

Торовете от серията СЕКТОР за листно подхранване, проникват бързо в тъканите на листата и се включват 

в обмяната на веществата. Затова чрез листното подхранване се постига бърз и значителен ефект върху 

посевите и насажденията при незначителен разход на средства за торове.

Фертигация
Необходимата доза Сектор се разтваря предварително и се 
прехвърля в торосмесителя на поливната система.
Концентрираният разтвор се изнася и разрежда от поливната 
вода.
Желателно е концентрацията на Сектор във водата, която по-
стъпва в почвата, да е от 5 до10мл/л.
Препоръчително е фертигацията да се провежда пo график за 
цялата вегетация със седмично разпределение на торовите 
дози.

При листно 
подхранване
Използват се различни разтвори с концентрации от 15 мл до 45 
мл/л. Сектор се разтваря предварително в малък обем вода и 
се разрежда до желаната концентрация. Третирането се про-
вежда в хладно време - сутрин рано или привечер.

СЕКТОР

ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчителни фази за третиране:

КУЛТУРА  ТРЕТИ- ПЕРИОД
 РАНЕ

Зимни Житни:  1-2  от края на братене 
 пъти до изкласяване

Царевица:  1-2  при височина 30 см 
 пъти до изметляване

Слънчоглед:  1-2  от фаза 3 чифта листа 
 пъти до бутонизация

 Домати и пипер:  3-4 една седмица преди разсаждането,
 пъти  предцъфтежно и при 
  наедряване на плодовете

Краставици:  2-3 предцъфтежно и при 
 пъти наедряване на плодовете

Картофи:  1-2 преди цъфтеж и при 
 пъти наедряване на клубените

Овощни:  2  през май, през 2 седмици
 пъти

Лозя:  2-3  преди и след цъфтеж, 
 пъти при наедряване на гроздето

ОРГАНОМИНЕРАЛНИ ТЕЧНИ ТОРОВЕ
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Амино Прим е течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло, съче-
тани с микроелементи в оптимално съотношение. 
Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент 
за хранителни цели (без ГМО). Комбинацията между висока концентрация от аминокиселини и ми-
кроелементи е предназначена предимно за осигуряване на интензивен вегетативен растеж, цъфтеж 
и плододаване. Подходящ е за всички видове култури. 

Състав:
Показател Стойности

Аминокиселини и пептиди 
с ниско молекулно тегло 10 – 11 %

Азот  /N – органичен/ 1,6 – 1,75 %

B 0,03 – 0,04 %

Cu * 0,008 – 0,013 %

Fe * 0,15 – 0,20 %

Mn * 0,07 – 0,08 %

Zn * 0,045 – 0,055 %

Mo  0,005 – 0,007 %

* В хелатна форма
% – процент спрямо целия обем, w/v

Дозировка и приложение:
Листно прилагане (пръскане): 
 • 200-250 мл на дка в подходящите фази за зеленчуци, зърнено-бобови и зърне-

но-житни култури, тютюн, картофи, дини, тикви, лекарствени и подправни расте-
ния, цветя, фуражни растения и затревени площи. Препоръчителен работен раз-
твор 15-25 л

 • 250-300 мл на дка за трайни насаждения. Препоръчителен работен разтвор – 25-50 
л. За ягодоплодни е около 250 мл/дка при работен разтвор 20-30 л.

Капково напояване или поливане:
  2 л на един тон вода при разход на работния разтвор 5 л на линеен метър (около 2,5 

л/дка), като се полива в близост до корена, а не директно върху растението.

Фертигация и хидропоника: 
  2-3,5 мл/л  (2,5-3 л/дка) 

Сектор Амино Прим ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L    1000 L

Преди употреба е необходимо продукта да се разклати добре.
Съвместим е с общоприетите препарати за растителна защита и останалите торове от серия “Сектор”.
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Сектор Старт ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА НАЧАЛНА ФАЗА НА ВЕГЕТАЦИЯ

Сектор Амино Стaрт е течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно те-
гло, съчетани с балансирана комбинация от макро и микроелементи. Аминокиселините са получени 
чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). 
Aминокиселините сa съществени зa осигурявaне нa бърз рaстеж нa нaдземнaтa чaст и коренa нa 
културите. Те сa трaнспортнaтa формa нa aзотa, усвоен от корените, изгрaждaт ензимите, фитохормо-
ни и структурните белтъци, подобрявaт устойчивосттa спрямо aбиотичен и биотичен стрес.
Продуктът нaй-силно влияе в нaчaлните фaзи нa рaстеж и рaзвитие – преди, по време нa или след 
рaзсaждaне. Отличaвa се с високо съдържaние нa фосфор. Подходящ е за всички видове култури зa 
пръскaне във фaзa „2-4“ лист зa осигурявaне нa ускорен рaстеж нa нaдземнaтa чaст и коренa.

Състав:
Показател Стойности

Аминокиселини и пептиди 
с ниско молекулно тегло 8%

Азот /общ/ 3,9 – 4,7 %

                  N /органичен/              1,4 – 1,7 %

                  N /неорганичен/  2,5 – 3 %

Фосфор /P2O5/ 8,7 – 10 %

Kaлий /K2O/ 2,6 – 3,2 %

B 0,013 – 0,015%

Cu * 0,007 – 0,01%

Fe * 0,1 – 0,12 %

Mn * 0,04 – 0,05 %

Zn * 0,03 – 0,04 %

Mo  0,025 – 0,004 %

* В хелатна форма
% – процент спрямо целия обем, w/v

Дозировка и приложение:

Листно прилагане (пръскане): 
 • 200-250 мл на дка в подходящите фази за зеленчуци, зърнено-бобови и зърне-

но-житни култури, тютюн, картофи, дини, тикви, лекарствени и подправни расте-
ния, цветя, фуражни растения и затревени площи. Препоръчителен работен раз-
твор 15-25 л

 • 250-300 мл на дка за трайни насаждения. Препоръчителен работен разтвор – 25-50 
л. За ягодоплодни е около 250 мл/дка при работен разтвор 20-30 л.

Капково напояване или поливане:
  2 л на един тон вода при разход на работния разтвор 5 л на линеен метър (около 2,5 

л/дка), като се полива в близост до корена, а не директно върху растението.

Фертигация и хидропоника: 
  2-2,5 мл/л  (около 3 л/дка)

Преди употреба е необходимо продукта да се разклати добре.
Съвместим е с общоприетите препарати за растителна защита и останалите торове от серия “Сектор”.

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L    1000 L



7

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L    1000 L

Сектор Хит  ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ

Сектор Хит е течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло, съчетани 
с балансирана комбинация от макро и микроелементи. Аминокиселините са получени чрез ензимна 
хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). Съотношението на 
макро и микроелементите е ориентирано за стимулиране на крайните фази на растеж и плододаване, 
които са свързани с натрупване на голямо количестно растителна маса. Подходящ е за всички видове 
култури. Особено добре се повлияват маслодайните и протеиновите култури както поради наличието 
на аминокиселини, така и с високото си съдържание на сяра, бор, манган, желязо и други елементи. 
При нужда за зеленчукови или други култури се комбинира с подходяща минерална добавка от серия 
„Сектор”. При използване в началото на плододаване за по-голям резултат при протеиновите култури е 
препоръчително да се комбинира с високоазотна добавка.

Състав:
Показател Стойности

Аминокиселини и пептиди 
с ниско молекулно тегло 8%

Азот /общ/ 4,7 – 5,7%

                  N /органичен/              1,4 – 1,7%

                  N /неорганичен/  3,3 – 4,0 %

Фосфор /P2O5/ 2,2 – 2,7%

Kaлий /K2O/ 7,6 – 9,2%

Maгнезий /MgO   0,8 – 1%

Сяра /SO4/    5,6 – 6,9%

В 0,055 – 0,075%

Cu * 0,027 – 0,035%

Fe * 0,36 – 0,45%

Mn * 0,8 – 1,00 %

Zn * 0,12 – 0,14%

Mo  0,012 – 0,014 %

*   EDTA 
% – процент спрямо целия обем, w/v

Дозировка и приложение:

Листно прилагане (пръскане): 
 • 200-250 мл. на дка в подходящите фази за зеленчуци, зърнено-бобови и зърне-

но-житни култури, тютюн, картофи, дини, тикви, лекарствени и подправни расте-

ния, цветя, фуражни растения и затревени площи. Препоръчителен работен раз-

твор 15-25 л. 

 • 250-300 мл. на дка за трайни насаждения. Препоръчителен работен разтвор – 25-

50 л. За ягодоплодни е около 250 мл/дка при работен разтвор 20-30 л.

Капково напояване или поливане:
   2 л. на един тон вода при разход на работния разтвор 5 л на линеен метър (около 

2,5 л/дка), като се полива в близост до корена, а не директно върху растението.

 Фертигация и хидропоника:
   2-2,5 мл/л (около 3 л/дка). Съвместим е с общоприетите препарати за растителна 

защита и останалите торове от серия “Сектор”.

 Условия на съхранение: 
  В оригинална опаковка на сухо и проветриво място, без контакт със светлина; да-

леч от огън и контакт с киселини и основи.

Преди употреба е необходимо продукта да се разклати добре.
Съвместим е с общоприетите препарати за растителна защита и останалите торове от серия “Сектор”.
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С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА:

Сектор Старт и Сектор Хит

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L    1000 L

+B
10000 mg/L

+Zn
3000 mg/L

в хелатна форма

+Fe
2600 mg/L

в хелатна форма
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Ролята на желязото в растителния организъм е свързана пре-
димно с различни аминокиселини, белтъци и други биопо-
лимери.То се съдържа в малки количества в растенията, и е не-
обходимо за тяхното хранене, процесите фотосинтеза и дишане. 
В големи количества, желязото се натрупва във вегетативните 
органи. Растенията използват желязото в малки количества, но 
през целия си вегетационен период.

Цинкът изпълнява важна роля в метаболизма на растенията 
и е важен компонент на множество ензими,така той участва в 
синтеза на РНК и в белтъчната обмяна. Оказва влияние върху 
фотосинтезата, дишането, биосинтезата на хлорофила, фос-
форния, азотния и въглехидратния обмен. При недостиг на 
цинк, образуването на белтъчини е намалено и се натрупват 
нитрати. Получават се  затруднения в обмяната на фосфати и 
синтеза на скорбяла, растенията са със забавен растеж, слабо 
братене, дребнолистие, поява на бледи и жълтеникави петна, 
хлороза, кафяви петна по листата и други. В хранителната сре-

да по-големи количества цинк се съсредоточават в корените, 
по-малки в стъблата и най-малки  в листата, затова липсата 
му се компенсира много добре чрез листно торене.  

При недостиг на Цинк:

  - за царевица, зърнено-житни, маслодайни (слънчоглед, ра-
пица), овощни, лозя, ягодоплодни (ягоди, малини), оранже-
рийни, зеленчукови, картофи, фасул, соя, люцерна, детелина 
и всички случаи на цинкова хлороза.

Основната функция на Бора е свързана с образуването на расти-
телните тъкани, цветните органи, цъфтежа, оплождането, по-
стъпването на минерални елементи в растенията, с обмяната 
на въглехидратите, белтъчините и нуклеиновите киселини.
При недостиг на Бор, се нарушава нормалния обмен на въгле-
хидрати, потиска се синтеза  на белтъчините, спира  възобновя-
ването на тъканите, намалява съдържанието на витамин С, ви-
тамин В1 и рибофлавин.Това води до увреждане на корените, 
вегетационните връхчета и младите листа. Те са деформирани, 

наблюдават се образувания по стеблата и плодовете, удебе-
ляване на стъблото и листата, изсъхване на растящите части. 
Плодовете не се опрашват и оплождат, а семената и плодовете 
окапват рано.

При недостиг на Бор:
 - за маслодайни (слънчоглед, рапица) царевица, зърне-

но-житни, картофи, цвекло, зелеви, бобови (люцерна, де-
телина) и други.                            

При недостиг на желязо, растенията заболяват от желязна хло-
роза. Липсата му първо се забелязва при младите листа. При 
по-тежка форма на недостиг листата избледняват силно.

При недостиг на Желязо:
 - за лозя, овощни, розоцветни (маслодайни рози) и всички 

случаи на желязна хлороза.

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L    1000 L

+Zn
3000 mg/L

в хелатна форма   с повишено съдържание на Цинк

+Fe
2600 mg/L

в хелатна форма  с повишено съдържание  на Желязо 

+B
10000 mg/L  с повишено съдържание на Бор
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Сектор PK 13/14  ДОБАВКА ЗА ЦЪФТЕЖ

РК 13/14 е отличен стимулатор за всички видове култури във фаза ботонизация и цъфтеж, който 
действа на базата на фосфор и калий. Комбинацията от стимулиращи цъфтежа минерали, в макси-
мално усвояема от растенията форма.
Използвайте РК 13/14 за по-мощни и изобилни цветове. За максимални резултати, използвайте в 
комбинация с другите торове от серия Сектор. 

Състав:
Показател Стойности

Фосфор  (P2O5) 13%

Калий  (K2O) 14%

* В хелатна форма
% – процент спрямо целия обем, w/v

Дозировка и приложение:

Листно подхранване:
  100 мл на дка в подходящите фази. Работен разтвор от 20 - 30 литра.

Почвено приложение:
  от 0,5 мл- 1 мл /1 л вода
Използвайте от трета до пета седмица в цъфтежа при бързо растящи растения.
Подходящ за хидропонни системи и продължително съхраняване в разтвор.

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L    1000 L
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Сектор Протект е коренова и листна формула, която увеличава устойчивостта на ваши-

те култури към вредители, стрес и болести. Той също така увеличава производството 

на етерични масла и добива при маслодайни култури.

Сектор Протект стимулира във вашите растения вътрешни защитни механизми. Уве-

личава производството на ензими в клетъчните мембрани (вакуоли), които се осво-

бождават веднага след като растенията са атакувани от вредители или болести. Това се 

нарича „свръх чувствителен отговор“. NADPH оксидазата, която се намира в клетъчни-

те мембрани се активира и започва производството на водороден пероксид H2O2.Той е 

токсичен за повечето вредители и причинява разбиване на клетъчната им стена, това 

е т.н. оксидативен взрив.Увеличава се производството на летливи съединения-фитоа-

лексини, които са първата линия на растителна защита и създават системен resistence, 

ISR. Чрез антителата в полизахаридите от животински произход се индуцира синтез на 

ISR протеини в растителните тъкани и създаване на антитела като отговор на имунната 

система на растенията.

Сектор Протект съдържа същите видове молекули, които растенията използват, за да 

произвеждат IRS протеини и безброй ензими, за да се борят с вредителите. Изследва-

ния показват, че в тях са намерени тези ензими и протеини (хитинази и глюконази) 

- токсични инхибитори на вредители по растенията, които отблъскват широк диапазон 

от вредни организми.

 Тези нови протеини, растенията произвеждат в отговор на инфекции от насекоми, бак-

терии, гъби или вируси наречени патогенно свързани протеини.

Предзимно третиране:
Профилактично срещу инсекти и вируси и за създаване на имунитет на култу-
рите с цел преодоляване на стреса породен от променливите температури.  В 
растенията се отделят фитоалексини за създаване на системен резистенс.
Поради малката височина на растенията на този етап се обработва и почва-
та,от където идват и тези проблеми.

Пролетно (вегетационно) третиране: 
Профилактично срещу бактерии, гъби и инсекти.
Поради покачване на температурите и влажността през пролетта и третира-
нето листно на културите с органични  торове има опасност от появата на :
 - при пшеница: брашнеста мана, секториоза, фузариум, листни петна.
 - при слънчоглед: фома, фомаксис, склеротиния, обикновена и брашнеста 

мана.
Сектор протект действа като силен прилепител и трудно се измива от дъждове.
Повърхностно активните вещества открепват гъбите и бактериите от листата 
и стеблата и ги убиват като разбиват клетъчната им стена. Ако не е третирано 
с фунгицид при появили се проблеми може да се увеличи дозата двойно и да 
се повтори след 7-15 дни.
Препарата убива акарите, листните въшки, белокрилките и други такива като 
парализира краката и смукателите им.
При третирането съвместно с препарати за растителна защита се засилва 
ефекта и прилепителната способност.

Състав:
Показател Стойности

ПАВ 5%

MgO 0,5 %

Полизахариди 0,5 %

Органични киселини 0,7 %

% – процент спрямо целия обем, w/v

Дозировка и приложение:

Листно прилагане (пръскане):
100 мл/л в работен разтвор 25-30 л / дка

Капково напояване или 
поливане:
2 мл/л в работен разтвор

Сектор Протект

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L    1000 L
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Дозировка и приложение:

Обработка на семената: 
  600-700 мл на 1 тон семена. 

Листно прилагане: 
  0,6% или 120-150 мл на дка при рабо-

тен разтвор 20-30 л

Кореново третиране 
на разсад: 
Зеленчукови култури – киснене 
на корените: в 1% суспензия за 3 часа; 
Преди разсаждане: 5-7 дни преди 
разсаждане поливане с 0,5% суспензия 
по 80-100 мл за саксия
Трайни насаждения: киснене на 
корените за 9-10 часа в 1,5% суспензия

Почвено прилагане: 
150-250 мл/дка при работен разтвор 
25-35 л за разграждане на растителните 
остатъци след прибиране на реколтата.

Сектор Екосист – Арбанаси

 Да не се смесва с препарати на хлорна и медна основа.

Да се разклати интензивно преди употреба.

Арбанаси Екосист e микробиален тор със силно изразено антифунгиално и антими-

кробиално действие. Съдържа няколко щама на Bacillus subtilis, както и бактериите 

Bacillus licheniformis, Аzotobacter chroococum и Аzotobacter vinelandii. Добре се повлия-

ват културни и декоративни растения (в т.ч. обилно цъфтящи).

Основният използван щам на Bacillus subtillis – Bacillus subtillis TS 01, е регистриран с 

номер NBIMCC No 8718 в националната банка за промишлени микроорганизми за це-

лите на патентни процедури. Щамът е с доказано по-силно действие срещу растителни 

патогени спрямо други щамове на същата бактерия. 

Торът би намерил приложение за: стимулиране на растежа на растенията и биологичен 

контрол на фитопатогени чрез третиране на семената, надземна част и корените на 

растенията; поливане на почвата; вегетационно пръскане на растенията; бактериални 

добавки при производство на компост; биологично изчистване на блатни остатъци 

във водоемите с оглед запазване на живота на животни и растения в тях. Вложените 

бактерии отделят в средата всички основни видове фитохормони и редица антибио-

тици, витамини и ензими. Бактериите от род Bacillus също образуват защитен филм 

върху корените, аналогично на ектотрофната микориза при участието на симбиотични 

гъби, както и частично проникват в тях. Този естествен процес чрез физиологичните 

особености на бактерията допринася за повишаване на устойчивостта на растението 

спрямо патогени и други неблагоприятни фактори на средата, както и неколкократ-

но увеличава усвоимостта на слабоусвоимите минерални форми в почвата, най-вече 

фосфор. Включването на Аzotobacter допринася за фиксирането на атмоферния азот и 

превръщането му в усвоима за растенията форма. Вложената комбинация от микро-

организми отделя основните групи фитохормони: ауксини – за развитие на коренова-

та система, удължаване на пониците и стимулиране на плододаването; гиберелини 

– за стимулиране на покълнването, интензивен растеж, стимулиране на цъфтежа и 

плододаването; цитокинини: стимулиране на цъфтежа и деленето на клетките /цялос-

тен растеж/, натруването на протеин и хлрофил. Освен за земеделски култури, торът е 

особено подходящ за цветя и други цъфтящи.

  РАЗФАСОВКИ

  5 L    10 L    20 L
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Сектор Карбо Актив е течен органичен тор на базата на меласа, обогатен с макроелементи. Неговото 
основно направление е за активиране на микробиалната флора при съвместно прилагане с микро-
биални торове, както и за въздействие спрямо наличните в почвата симбиотични микроорганизми 
и гъби. Благодарение на специфичния състав от лесноусвоими въглехидрати, микро- и макроеле-
менти и биологично активни вещества стимулира както развитието на микроорганизми, така също 
пряко и косвено влияе на културните растения. Включени са основните лимитиращи компоненти за 
развитието на полезните за растенията бактерии и гъби.

Състав:
Показател Стойности

Меласа 60 %

Азот 1,15 - 1,2 %

N /органичен/ 1,15 - 1,2 %

Фосфор / P2O5/ 
неорганичен 1,3 - 1,5 %

Калий / К2О / 
неорганичен 0,85 - 1 %

Магнезий / MgO / 
неорганичен 0,08 - 1 %

Сяра / SO3 / 
неорганичен 0,16 - 0,2 %

Ниацин / вит. В3 / 0,65 - 0,8 %

Витамин В6 0,45 - 0,6 %

Моно- и полиненаситени  
мастни киселини 10 – 11 %

% – процент спрямо целия обем,w/v

Дозировка и приложение:
200 мл на дка

Сектор Карбо Актив

  РАЗФАСОВКИ

  5 L    10 L    20 L

Използва се със Сектор 
Екосист Арбанаси 

за активиране на 
микробиалната флора
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Сектор Стимулатор
Сектор Стимулатор е уникална формула с комплексен и физиологически уравновесен микроелементен 
състав за предпосевно третиране на семената. Той стимулира покълването и енергията на прорастване-
то на семената, повишава устойчивостта на растенията при неблагоприятни метеорологични условия в 
началните фази от развитието им.
Целесъобразно е да се използва като добавка към Сектор Протект или средствата за обеззаразяване на 
посевния материал.
За използването му като коренов стимулатор се препоръчва в комбинация със Сектор Старт 1:1. В дози 
от 0,5 до 1 мл/л за поливане и капково напояване.

Състав:
Показател Стойности

Екстракт от водорасли 0,25 %

B 0,052 %

Cu* 0,053 %

Fe / EDTA/ 0,21 %

Fe / DTPA/ 0,174 %

Mn* 0,25 %

Zn* 0,053 %

Mo 0,013 %

Ca* 0,25 %

* в хелатна форма 
% – процент спрямо целия обем, w/v

Дозировка и приложение:
1 л за обработка на 1 тон семена

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L
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Сектор Калций  
Течен органичен тор на базата на аминокиселини обогатен с калций в хелатна форма. Сектор Калций е 
течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло в комбинация с усвоим 
калций ЕДТА,което го прави уникален по рода си. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидроли-
за на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). Тази формула е подходяща 
за стимулиране на крайните фази на растеж и плододаване,които са свързани с натрупване на голямо 
количество растителна маса. Недостигът на калций се изразява чрез некроза на листните върхове, нави-
ти листа, локални вегетационни некрози, намалена твърдост на плода, поява на тъмни петна и влошена 
трайност. При високо съдържание на азот или калий в плода и при големи плодове често настъпва не-
достиг на калций. Калцият е жизнено необходим на растящите растителни органи и особено на плодове-
те, подобрявайки тяхната здравина, вкус, цвят, трайност. При нужда за зеленчукови или други култури 

се комбинира с подходяща органична или минерална добавка от серията “Сектор”.

Дозировка и приложение:
Листно прилагане (пръскане): 
 • 200-250 мл на дка в подходящите фази за зеленчуци, зърнено-бобови и зърне-

но-житни култури, тютюн, картофи, дини, тикви, лекарствени и подправни расте-

ния, цветя, фуражни растения и затревени площи. Препоръчителен работен раз-

твор 15-25 л. 

 • 250-300 мл на дка за трайни насаждения. Препоръчителен работен разтвор – 25-

50 л За ягодоплодни е около 250 мл/дка при работен разтвор 20-30 л.

 Капково напояване или поливане:
   2 л на един тон вода при разход на работния разтвор 5 л на линеен метър (около 2,5 

л/дка), като се полива в близост до корена, а не директно върху растението.

 Фертигация и хидропоника:
   2-2,5 мл/л (около 3 л/дка) Преди употреба е необходимо продукта да се разклати 

добре. Съвместим е с общоприетите препарати за растителна защита и останалите 

торове от серия “Сектор”.

Състав:
Показател Характеристика 
 и норми

Аминокиселини и пептиди 
с ниско молекулно тегло 5 %

Азот N (органичен)              0,8 – 1 %

Kалций / Ca EDTA 10 %

*   EDTA 
% – процент спрямо целия обем, w/v

Преди употреба е необходимо продукта да се разклати добре.
Съвместим е с общоприетите препарати за растителна защита. и останалите 
торове от серия “Сектор”.

  РАЗФАСОВКИ

  1 L    5 L    20 L
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Сектор Карбo е течен органичен тор съдържащ меласа на базата на лесно усвоими въглехидрати и 
аминокиселини, обогатен с макро и микроелементи.
Той осигурява интензивен цъфтеж и плододаване, съчетано със значително натрупване на прости 
захари в плодовете.Увеличава се кълняемата способност на семената при предварителната им об-
работка с продукта. 
Най-подходящ е за листно третиране във фаза на бутонизация и при нарастването на плода, както 
и за предпосевна обработка на семена. Препоръчва се за увеличаване броя на цветовете на всички 
видове култури и за натрупване на прости захари в ягодоплодни, цитрусови и други плодове.

Състав:
Показател Стойности

Аминокиселини  5%

Меласа 60%

Азот /общ/ 4,45 – 5,6 %

     N/органичен/ 0,85 – 1,2 %

     N/неорганичен/ 3,6 – 4,4 %

Фосфор /P2O5/ 4,6 – 4,4%

Kaлий /K2O/ –органичен  1,0 – 1,2 %

Kaлий /K2O/ –неорганичен 3,6 – 4,4 %

Maгнезий /MgO/ 0,8 – 1,0 %

Сяра /SO3/ 1,1 – 1,4 %

B 0,004 – 0,007%

Cu * 0,001 – 0,003%

Fe * 0,01 – 0,02 %

Mn * 0,007 – 0,01%

Zn * 0,004 – 0,007%

Mo  0,0007 – 0,001%

Ниацин /вит. B3/ 0,65 – 0,8 %

Витамин B6 0,45 – 0,6 %

Моно- и 
полиненаситени  0,04 – 0,06 %
мастни киселини

* В хелатна форма
% – процент спрямо целия обем, w/v

Дозировка и приложение:

Листно прилагане (пръскане): 
 • 200-250 мл на дка в подходящите фази за зеленчуци, зърнено-бобови и зърне-

но-житни култури, тютюн, картофи, дини, тикви, лекарствени и подправни расте-

ния, цветя, фуражни растения и затревени площи. Препоръчителен работен раз-

твор 15-25 л

 • 250-300 мл на дка за трайни насаждения. Препоръчителен работен разтвор – 25-

50 л. За ягодоплодни е около 250 мл/дка при работен разтвор 20-30 л.

Капково напояване или поливане: 
  2 л на един тон вода при разход на работния разтвор 5 л на линеен метър(около 2, 

5 л/дка), като се полива в близост до корена, а не директно върху растението.

Фертигация и хидропоника: 
2-2,5 мл/л (около 3 л/дка)

Третиране на семена:
Накисват се за 3-4 часа в разтвор от 60 мл на 1 л. вода (работен разтвор ~ 6%): 

  РАЗФАСОВКИ

  5 L    10 L    20 L

Преди употреба е необходимо продукта да се разклати добре.
Съвместим е с общоприетите препарати за растителна защита. и останалите то-
рове от серия “Сектор”.

Сектор Карбо 
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БиоХУМ

на торф, сместа може да бъде от био-
хумус, почва и торф в съотношение 1:1:1.

При подхранване 
на саксийни растения
Отнема се част от горния слой на поч-
вата, и се добавя биохумус 3-4 с.л. на 
средно голяма саксия. След това почва-
та се връща обратно отгоре и се полива 
обилно с вода. Това се повтаря на всеки 
2-3 месеца.

За листно подхранване 
и поливане
Използва се воден разтвор от биохумус. 
Той се получава като 200-300 мл от био-
хумуса се смесват с 1 литър вода, и сме-
ста се оставя да престои 36-48 часа. След 
това водата се прецежда и се използва 
за поливане в саксията, или за пулвери-
зиране на листата.

При отглеждане на цветя 
в градина
Рано на пролет се тори с биохумус в доза 
200-300 мл на кв. м., след което се пре-
копава.

При засаждане на открито
В гнездото или лехата се слагат по 50-100 
мл на растение, покрива се с почва и се 
оросява. При нужда се подхранва допъл-
нително с 50-100 мл на растение.

При отглеждане на разсад
Приготвя се разтвор на биохумус с вода 
в съотношение 1:1 обемно. Разтворът 
се оставя да отлежи 48 часа, като пери-
одично се разбърква, и след като се утаи 

Начин на употреба:
се прецежда. Семената и луковиците за 
садене се накисват в извлека за 4 часа. 
След това се оставят да изсъхнат, и се са-
дят след 48 часа.

При отглеждане на зеленчуци 
на открито се внася в гнездата 
в норма:
За домати – 100 мл на растение
За чушки – 50 мл на растение
За краставици – 200 мл на растение

За подхранване на зеленчуци
Изготвя се разтвор от биохумус и вода в 
съотношение 1:10 обемно. Разтворът се 
оставя да отлежи 48 часа. Прецежда се. 
Подхранва се при норма 200 мл на рас-
тение.

При овощни дръвчета, лозя, 
храсти и рози
1,5 – 2 л биохумус на корен, а за лозова 
пръчка 300 – 400 мл на брой.
За подхранване на плодни дръвчета в 
зоната на корена около стеблото се по-
ръсва от 1 до 3 литра, в зависимост от 
възрастта и големината на дървото.
На лозя, храсти и рози – от 0,5 до 1,5 ли-
тра биохумус, като след внасяне се пре-
копава с почвата.

При тревни площи
При създаването на тревни площи био-
хумус се внася в норма 200 – 250 мл на 
кв. м., и се прекопава с почвата. След 
всяко косене допълнително се подхран-
ва с 100 – 150 мл. биохумус на кв. м., и се 
полива обилно.

При отглеждане на цветя
При засаждането на цветя в саксии се 
използва смес от биохумус и градинска 
почва, в съотношение 1:2. При наличие 
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Биобест е универсален органичен тор, представляващ екстракт 

от компост на базата на червен калифорнийски червей. Въз ос-

нова на специфичен начин за получаването му, той се отличава 

с високо съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на 

микро- и макроелементи и растежни стимулатори. Благода-

рение на образуването на временни връзки между хуматите 

(солите на фулво- и хуминовите киселини) и други микроеле-

менти, последните се усвояват много повече. Няма никакви 

добавени изкуствени елементи или допълнителни вещества. 

Ползотворното му действие върху растенията се проявява и 

при третиране с минимални количества, но за по-пълен ефект 

ние препоръчваме прилагане в норми 200-250 мл/дка, тъй 

като хуминовите киселини и фулфокиселините се характеризи-

рат с балансирано усвояване от растенията. 

Състав: 

Показател Стойности

Сухо вещество:  5, 5-7, 0%; pH 9, 0-13;

Органични вещества: 2, 2% 
 (като хуминови 
 съединения) 
 (по изпитвателен 
 протокол)

Общ азот:  0, 25-0, 45%;

Микро- и макроелементи: 

Фосфор:  0, 1-0, 25%

Калий:  0, 55-0, 7% 

Натрий:  0, 2-0, 37 

Калций:  0, 001-0, 003% 

Магнезий:  0, 009-0, 013% 

Мед:  0, 002-0, 003% 

Цинк:  0, 0003-0, 0006% 

Манган:  0, 0005-0, 0009% 

Желязо:  0, 001-0, 003%;

Тежки метали в %:  не се установяват

БиоБЕСТ

18



19

Препоръчва се следната обща примерна 
схема за прилагане за различни култури, 
като е най-подходяща за зеленчукови: 
 1. Третиране на семена или разсад
 2. Първо пръскане – при фаза 2-4 лист
 3. Пръскане след минимум 10 дни
 4. Пръскане преди цъфтеж или преди плододаване 
От съществено значение за добрия резултат при прилагането 
на Аминобест и Биобест е приблизителното спазване на под-
ходящите фази от вегетацията на растенията (виж схемите за 
пръскане, съобразно фазите на развитие на растенията) 

Норми за прилагане 
За “Аминобест” и за “Биобест” нормите при третиранията са ед-
накви, с излючение на поливанията, като прилагането “Амино-
бест” през определени фази на вегетацията показва по-добри 
резултати.

Третиране на семена
Накисват се за 3-4 часа в разтвор от 70 мл на 1 л. вода (работен 
разтвор ~ 7%): 
 • за бобови и едросеменни – 100 г семена в 800-1000 мл рабо-

тен разтвор
 • за дребносеменни – 100 г семена в 500 мл работен разтвор

Третиране на разсад: 
 • за зеленчукови култури – за 2 часа в разтвор от 70 мл на 1 л 

вода
  /друг вариант е преди разсаждането: 4 – 5 дни преди раз-

саждане – 5% разтвор, по 70-90 мл на саксийка/
 • за трайни насаждения – за 9-10 часа в разтвор от 90 мл на 1 

л вода (работен разтвор ~ 9%)

Tретиране на гъби: 
4-5% разтвор

Листно прилагане /пръскане/: 
 • 200-250 мл на дка в подходящите фази за зеленчуци, житни 

и бобови култури, тютюн, картофи, дини, пъпеши, тикви, 
лекарствени и подправни растения, цветя, фуражни расте-
ния и затревени площи. Препоръчителен работен разтвор 
15-20 л

 • 250-300 мл на дка за трайни насаждения. Препоръчителен 
работен разтвор – около 25 л. За ягодоплодни е около 250 
мл/дка при работен разтвор около 20 л.

Поливане или капково напояване: 
1, 5-1, 8 л на един тон вода за Биобест или 1, 2-1, 5 л на един тон 
вода за Аминобест при разход на работния разтвор – 5 л на ли-
неен метър, като се полива в близост до корена, а не директно 
върху растението

Почвено прилагане 
преди или по време на сеитба: 
3-3, 5 л/дка за Биобест или 2-2, 5 л/дка за Аминобест, разтво-
рени в 25-30 л вода. Може да се приложи и със синтетични 
торове в съотношение 50:50%, като количеството на влагани-
те течни органични торове се намалява наполовина. Ефектът 
е по-силно изразен при използването на посоченото количе-
ство течни торове, от колкото стандартното прилагане на амо-
ниева селитра.
Аминобест и Биобест са съвместими с всички пестициди и е 
желателано да се използват съвместно с тях, защото снижават 
стреса от прекия контакт на химичните вещества с растението. 
При съвместното им използване, приготвянето на работния 
разтвор става в следния ред: първо се приготвя разтвора с пес-
тицида и в него се добавя необходимото количество концентрат 
от течните торове, непосредствено преди третирането.

  РАЗФАСОВКИ

  0,5 L    1 L    5 L    20 L    1000 L
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Да се разклати преди употреба.
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Аминобест е течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с 
ниско молекулно тегло в комбинация с приведени в разтворимо със-
тояние хуминови и фулвокиселини. Изготвен е като съвместна раз-
работка между ВУАРР-Пловдив, филиал В. Търново и Института по 
органична химия с Център по фитохимия към БАН. Аминокиселините 
са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен 
компонент за хранителни цели (без ГМО), което допринася за по-ви-
сока концентрация на аминокиселини, спрямо използваните морски 
организми при други аналогични продукти. Хуминовите- и фулвокисе-
лините са извлечени от хумус (компост) на червен калифорнийски чер-
вей. “Аминобест” съдържа пълен набор от лесно усвоими за растени-
ята аминокиселини, както микро- и макроелементи, което спомага за 
по-висока интензивност на процесите на обмяна на веществата. Освен 
това осигурява икономично използване на наличната влага и дава въз-
можност на растенията да преодолеят физиологичните смущения в ре-
зултат на действието на различни неблагоприятни фактори. Увеличава 
интензитета на фотосинтезата и количеството на добивите от плодове. 
Прилага се при всички видове култури чрез листно пръскане, капково 
напояване, третиране на разсад и семена. 

Състав: 

Показател Стойности

Сухо вещество:  9,5-12, 5%; pH 9,0-13;

Органични вещества:  11,18% 
 /по изпитвателен 
 протокол/, 
 в т.ч. 1,65% 
 хуминови съединения, 
 4, 02% аминокиселини 

Общ азот:  0,4-0,75%;

Микро- и макроелементи: 
Фосфор:  0,1-0,25% 

Калий:  0,55-0,7% 

Натрий:  0,2-0,37 

Калций:  0,001-0,003% 

Магнезий:  0,009-0,013% 

Мед:  0,002-0, 003% 

Цинк:  0,0003-0,0006% 

Манган:  0,0005-0,0009% 

Желязо:  0,001-0,003%;

Тежки метали в %:  не се установяват

  РАЗФАСОВКИ

  0,5 L    1 L    5 L    20 L    1000 L

АминоБЕСТ
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ХУМИФЕРТ ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА И РАСТЕЖЕН СТИМУЛАТОР ЗА РАСТЕНИЯТА

Хумиферт е суспензия на водна основа, съдържаща 18% хумусни киселини, извле-
чени чрез химична екстракция на Leonardite (органична материя намираща се във 
въглищните пластове). 

Състав: 

Показател Стойности

Сухо вещество:  20 %

Водно съдържание:  80 %

Органичен азот:  0, 2 %

Плътност:  1, 12гр./куб.см.

Калиеви хумати:  18 %

Калий(K2O):  3 %

B 0, 055 – 0, 075 %

Cu * 0, 02 – 0, 035 %

Fe * 0, 36 – 0, 45 %

Mn * 0, 155 – 0, 18 %

Zn * 0, 12 – 0, 14 %

Mo  0, 012 – 0, 014 %

Токсичност:  Нулева

Дозировка и приложение:

  Общо количество
КУЛТУРА ДОЗИ от продукта
  през цялатавегетация

Оранжерийни 150-300 мл/дка/ 3-5 л/дка
зеленчуци и цветя всяка седмица

Общо приложение 150-400 мл/дка/ 2-4 л/дка
 всяка седмица 

Овощни 250-500 л/дка/ 3, 5-5 л/дка
 на всеки две седмици

Зърнено житни 0, 5-1 л/дка 20-25 L/ha
 (макс.750 мл/куб.м. вода)

Озеленяване 0, 75-1, 5 л/дка  5-7, 5 л/дка
паркове и градини (макс.750 мл/куб.м.вода)

Производство 4-5 л/куб.м.
на компост

Листно приложение                 50-75 мл/100 л(0.075%)/смесен с всички торове и пестициди

  РАЗФАСОВКИ

  0,5 L    1 L    5 L    20 L    1000 L
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Бележки
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Ние сме фирма Биохум ЕООД, и сме изградили екоферма, разполо-

жена в един от най-екологично чистите райони на България – Троян-

ския Балкан в с. Бериево област Габрово. 

Дейността ни е отглеждане на червен калифорнийски червей (ЧКЧ) 

и преработка на органични отпадъци. Основният ни производствен 

продукт е суха субстанция биотор (биохумус). В разработката на 

нашите торове са участвали  ВУАРР - Пловдив, филиал В. Търново и 

Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Те съ-

държат пълен комплект микроелементи, ензими, витамини и въглехи-

драти за пълноценно и хармонично хранене на културите, осигуряващо 

оптимално развитие, виcoк добив и добро кaчecтвo.

2
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Биохум ЕООД

гр. Банкя 1320, ул. Ерма 5

Агрономи консултанти: 

+ 359 895 726 400, + 359 894 544 758, + 359 899 848 695, + 359 888 806 866

е-mail: biohum.ltd@gmail.com, www.biohum.com


