


МНОЖЕСТВО ПРЕДИМСТВА
Чрез подобряването на почвените условия, 

TRANSFORMER:

• подобрява нивото на проникване на водата в тежки 

почви

• намалява заблатяването, изтичането и излужването

• подобрява нивото на влагата в уплътнените пластове, 

в резултат на което създава по-добри условия за 

развитие на кореновата система

• подобрява хоризонталната дистрибуция на водата

• намалява хидрофобността и подобрява задържането 

на водата чрез по-добро разпределяне в песъкливи 

почви

• спомага за развитието на периферната коренова 

система

• повишава достъпността и усвояването на 

хранителните вещества

• подобрява почвената аерация

• подобрява равномерното разпределение на почвено 

приложимите пестициди, хербециди и торове

TRANSFORMER® (ТРАНСФОРМЪР®) е силно ефективен почвен подобрител и овлажнител, формулиран за 
подобряване на проникването, разпределението и дренажа на поливната и дъждовна вода в почвата. Чрез него се 
превъзмогват различията в почвената плътност и хидрофобност, за равномерното движение на работния разтвор 
в почвения профил. 

КАК РАБОТИ TRANSFORMER?
TRANSFORMER намалява повърхностното напрежение 

на водата. Приложен почвено, той подобрява ключови 

хидравлични свойства, като: проникване, дренаж, 

проводимост, задърване и хидрофобност. 

С подобряването на тези свойства, поливната вода е 

достъпна за растенията, а не се губи от изтичане, през 

преференциални канали или неравномерно напояване.

Прилагането на TRANSFORMER осигурява равномерно 

проникване на водата в микро порите на уплътнените 

пластове. В следствие се намалява съпротивлението за 

проникване на корените и улеснява растежа им.

Увеличената коренова сиситема, и в частност периферната, 

повишава усвояването на водата и хранителните вещества.

С подобряването на почвените условия от TRANSFORMER, 

представянето на почвените продукти е оптимизирано!

НЕТРЕТИРАНО

Преференциалните канали оказват влияние върху скоростта 
на инфилтриране и движението на разтвора, като позволяват 

на водата да заобикаля големи участъци от пореста почва

TRANSFORMER

TRANSFORMER подобрява разпределението 
на работния разтвор в почвения профил

НЕТРЕТИРАНО TRANSFORMER

Подобрява проникването на 
водата и структурата на почвата

• Доказано е че спомага за по-дълбокото 

и еднакво проникване на водата. 

TRANSFORMER намалява водната 

агломерация в сбитите места, където 

може да се зародят болести и да доведе 

до намалени добиви. <<

• TRANSFORMER позволява водата да 

проникне на по-големи площи, да 

измести повече СО2, който да бъде 

заменен от Кислород и Азот.

Микробите и корените имат достъп до 

повече N и О2. Подобрените почвени 

условия позволяват цикъла да се 

повтаря.
Подобрява условията за

почвена аерация



ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
Най-добре е TRANSFORMER да се прилага през 

напоителната система – капково, разпръсквачи или 

дъждуване. Въпреки това, TRANSFORMER може да се 

приложи и директно върху почвата, при подготовката 

й или след засаждане, с помощта на пръскачка. 

При глинести и песъкливи почви:

• Използвайте 0,5 – 1л/дка TRANSFORMER.

• Започнете навлажняванто на почвата само с вода 

през първите 25% от напояването.

• Приложете 0,5 – 1 литър/декар през следващите 

50% от напояването, за да се подобри 

разпределението му.

• Завършете напоителния процес само с вода, за 

да сте сигурни че TRANSFORMER е проникнал 

равномерно в почвата.

При тежки почви и наличие на почвена кора:

• Спазвайте същата последователност, както е 

посочено по-горе, при доза 1 – 1,5 л/дка приложени 

по 0,5л/дка на всеки 15 дни. 

• Разреждането на продукта не трябва да надвишава 

1 литър TRANSFORMER на 1000 литра вода 

(концентрация ≤ 0,1 %).

ПОВИШАВА РАСТЕЖА НА КОРЕНИТЕ
• Подобрената водопроводимост и 

аеробна активност в почвата се 

отразяват в експлозивен растеж на 

периферните корени. Повишената 

повърхност и маса на корените 

увеличават контакта между корените / 

почвата / хранителните вещества.

ПОДОБРЯВА УСВОЯВАНЕТО НА ХРАН. 
В-ВА И ВОДОПРОВОДИМОСТТА
• По-голямата площ на корените подобрява 

усвояването на вода и хран. в-ва като N, P, 

K, Zn, Ca, Fe, Mg, Mn от почвата. Това се 

отразява в способността на растенията да 

понасят стресовите състояния, ускорява 

развитието на хабитуса, води до по-висок 

и еднороден добив.

СТИМУЛИРА МИКРОБ- 
НАТА ДЕЙНОСТ

По-високите аеробни 

нива засилват  

микробната дейност, 

което води до  

повишено усвояване 

на хран. в-ва и по-добро 

използване на водата.

В допълнение, по-добре 

аерираните почви са по-неблагоприятна 

среда за някои болести, като маната 

например.

НЕТРЕТИРАНО

Контролата има по-слаба 
коренова система

TRANSFORMER

Повишена повърхност и маса 
на периферните корени

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ
• Еднократно третиране в сезон подобрява нивото на 

проникване на водата в последващите етапи на поливане. 

В най-лошия случай може да се наложи второ третиране.

• Подобреното проникване на вода в микро порите ще 

доведе до:

• По-малко загуби на поливна вода, от там и до по-

ефективно напояване.

• Подобрено ниво на влагата в уплътнените пластове, 

в резултат на което по-добри условия за развитие на 

кореновата система.

• Подобрен дренаж на почви склонни към водозадържане.

• Подобрени нива на кислород в почвата.

• Повишена достъпност на хранителни вещества.

• Почвените условия са по-благоприятни за развитие на 

корените и полезните организми.

• Опити са установили по-добър растеж на корените и 

стимулиране на Ризобиум възлите при бобови култури в 

резултат на по-добрата аерация и дренаж на почвата.

• По-малко пречки пред растежа на корените в почви 

където сбиването или водозадържането е фактор. При 

подобреното проникване на вода в уплътнените места, се 

намалява съпротивлението за проникване на корените и 

улеснява растежа им.

• При капково напояване, TRANSFORMER подобрява 

хоризонталната дистрибуция на водата. Резултатът е по-

равномерна влажност и по-малки колебания / различия 

между поливните цикли.



 → МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА TRANSFORMER С 
ПОЧВЕНИ ИНСЕКТИЦИДИ, НЕМАТОЦИДИ ИЛИ 
ТЕЧНИ ТОРОВЕ?

Понеже ефекта на TRANSFORMER продължава дълго след 

прилагането му, препоръчително е неговата употреба да е поне 

14 дни преди химическото третиране, за да подготви почвата 

като подобри проникването и разпределнието на почвените 

продукти.

TRANSFORMER е съвместим с някои продукти, като 

идмидаклоприд напр., но не всички почвени химикали са 

изпитани за съвместимост.

 → ИМА ЛИ ЕФЕКТ TRANSFORMER ВЪРХУ СОЛЕНИ 
ПОЧВИ?

TRANSFORMER няма за цел и задача да неутрализира солта. 

Въпреки това, последните изследвания при третирани с 

TRANSFORMER почви, са показали силно подобрени показатели 

и намаление на солеността в почвата, в следствие на подобрения 

воден режим.

 → КАКЪВ Е ЕФЕКТА НА TRANSFORMER ВЪРХУ 
МИКРООРГАНИЗМИТЕ В ПОЧВАТА?

TRANSFORMER е лесно био-разградим, както е установено в 

изследвания на акредитирана Швейцарска лаборатория. Според 

тези проучвания не е установено отрицателно въздействие 

върху Ризобиум бактерии. 

Ефекта върху други почвени организми е в процес на изслед-

ване, но почвените условия след прилагането на TRANSFORMER 

са по-благоприятни за развитието на полезните организми.

 → ЩЕ УВРЕДИ ЛИ TRANSFORMER РАСТЕНИЯТА 
ИЛИ КОРЕНИТЕ?

Не са забелязани увреждания по корените след прилагане на 

TRANSFORMER – дори и по корените на разсади.

Ако TRANSFORMER се прилага върху листата, дозата му не 

трябва да надвишава 0,1%

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
• TRANSFORMER подобрява нивото на проникване в малките пори 

(микро порите), например при тежки или уплътнени почви.

• TRANSFORMER намалява хидрофобността и подобрява задържането 

на водата чрез по-добро разпределяне в песъкливи почви.

• TRANSFORMER е еднакво ефективен при тежки, уплътнени и песъкливи 

почви.

ВЪПРОСИ & 
ОТГОВОРИ

ВАЖНО ТРАНСФОРМЪР е регистриран почвен подобрител в 
БАБХ с регистрационен № 0122 / 02.11.2015г.



НЕТРЕТИРАНО

• ((

Подобрената водопроводимост и аеробна 

активност в почвата се отразяват в 

експлозивен растеж на периферните корени. 

(ТРАНСФОРМЪР в доза 1л/дка при домати)



+ 31 50 820 04 11
info-eu@oroagri.com

www.oroagri.com

Поради сортови и климатични различия, ORO AGRI Ви препоръчва винаги първо да се тества в малък мащаб,   

за да сте сигурни, че резултатите Ви са подобни на проучванията, описани в тази брошура.
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