


Вашият успех
РАСТЕ В НАШИТЕ
субстрати.



ВЕРМИКУЛИТ
Вермикулитът е силикатен 
минерал, получен от източници на 
вулканичната магма. 

Когато се излага на високи 
температури, се получава 
разширение в обема, промяна във 
формата, и значително намаление в 
специфичното тегло. 

В края на процеса се получава 
експандиран, лек, сух, разширен, 
стерилен вермикулит, който има 
способност за бързо абсорбиране 
и бавно освобождаване на течни 
материали. 





ВЕРМИКУЛИТ В 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

Мините за вермикулит се намират 
на различни места по света, но 
Вермикулитът от различните мини има 
различни физични и химични свойства.

Всеки материал не е подходящ за 
селскостопански приложения.

Вермикулитът има всички компоненти, 
които са необходими за приложения 
като поникване, засяване, сеене, 
вкореняване чрез присадка. През 
периода на отглеждане на растения, 
вермимулитът помага на елементи 
като амоний, калий, калций и магнезий 
да проникват по балансиран начин 
благодарение на функцията за катионен 
обмен.

Когато вермикулит се смесва с 
органичните материали (торф, кокос и 
компост), помага на корените да растат и 
се разпространяват по - бързо.

Вермикулитът е доста лек, лесен за 
носене, лесно се смесва с почва, торф, 
кокос, компост, тор и перлит.

Когато се използва като носител и 
увеличител на обема на субстрата,

той помага да се създаде по-равномерно 
разпределение в процеса на смесване.

Вермикулитът е естествен изолационен 



Вермикулитът е естествен 
изолационен материал с ниска 
стойност на ламбда (0.64 w / mK).

Ако вироидът, създаден със 
семена, е покрит с вермикулит 
(покритие), той защитава 
корените от студени / горещи 
климатични условия и поддържа 
влажността на растеж.

Вермикулит може да се 
използва директно в процеса на 
вкореняване с присадка. Това ще 
подпомогне растежа на корена за 
по-кратко време.





Перлит

Перлитът е чист от 
микроорганизми 
камък, който се 

образува в резултат на 
вулканичните дейности. 
Придобитите от естествените 
залежи скални маси се 
раздробяват на различни по 
големина късове. След това в 
специално изработени пещи 
се нагряват до 950 градуса.

По време на процеса 
намиращата се в перлита 
вода се изпарява и се 
получават бели, леки, 
порести перлитни гранули 
Перлитът е естествен и 
екологично чист продукт. 
Благодарение на грапавата 
си повърхност и състоящата 
се от слоеве повърхнина 
е проветрив и има висока 
попиваемост.



стерилен и безорганичен. 

Не съдържа насекоми, семена и 
паразити

Лек обем 

Капилярно празна структура. 

Висок капацитет на дренаж. 

Съдържание на естествен PH  

Проветривост

Характеристики на перлита 

Прилoжение (предназначение) 

Перлитът е лесно приложим и многоцелеви продукт.
Съдържащият в състава си вода и въздух перлит 
може да се използва в среда за покълване на 
семената на разтящия разсад, за вкореняване и
общо развъждане, за дренаж 
и проветряване при различни 
условия в селското стопанство.



ТОРФ
Торфът е органичен почвен 
тип, образуван в резултат на 
вегетативна дейност, причинена 
от променящото се водно ниво в 
езерните корита в продължение 
на много години.

Торфът е органичен почвен 
подобрител. Той осигурява 
идеална среда за растеж чрез 
регулиране на проветряемостта 
и влажността на почвата около 
корените на растението.

Торфът може да се 
използва самостоятелно 
като хранителна среда 
или да се смесва с 
други минерали като 
вермикулит, перлит и 
пемза.



% 100 натурален.

Висок капацитет на 
задържане на вода

Голям капацитет на 

въздуха

Подходящ за всички 
видове растения

Лек

ПРИЕМУЩЕСТВА



Кокосов торф
Кокосовият торф е %100 естествено 
влакно, което се произвежда от 
черупката на кокосовия орех. 
Съдържанието на естествената РН 
(Киселинност) са 5,5 – 6 , а на ЕС 
(Електропроводимост) са 2,5 -3. 
Черупките на кокосовият орех се 
раздробяват и се измиват, след 
което се пресоват и се оставят да 
престоят така няколко месеца. 
След това се пресяват и се изчиства 
праха по тях.

Кокосовият торф се приготвя в 
пресовани блокове или в торби 
за безпочвено растениевъдство. 
Основни източници са Индия и 
Шри- Ланка.

Презапасяването трябва да е дългосрочно. 

Количеството прах трябва да е минимално. 

Трябва да е във влакнеста стуктура.

Добивът от пресованият блок трябва да е 
висок.

ЕС (Електропроводимост) трябва да бъде 
оптимално

Характеристики на 
качествения
Кокосов торф





Готовите смеси АГРИМИКС

са субстрато съдържащ 
торф,cocopeat(кокосов торф), 
перлит и вермикулит в различни 
количества според изискванията 
на даденото растение, както при 
професионално използване така и 
в домашни условия.

Готовите смеси АГРИМИКС са 
произведени от най-качествените 
материали, доставят се в 
различни количества и опаковки.

Партньорът с най - 
ефективни решения при 
отглеждане на култури в 
атернативни продукти на 
почвата

АГРИМИКС





НАШИТЕ СМЕСИ 
СА ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ВСИЧКИ 
РАСТЕНИЯ

СЕРИЯ - AGRIMIX

Висококачествени субстратни смеси за 
разсади 

Смеси за присадки

Смеси подходящи за табли, саксии и 
контейнери

Готови смеси за безпочвено отглеждане 

на разстения

Растежни торби -(Growbags)

Смеси за оранжерийно отглеждане и 
отглеждане на открито

Зелени покривни смеси

Смеси в хартиени потове





Посадъчният материал се изважда лесно 

Подпомага образуването на по - здрав и 
жизнен корен

Предпазва корените от външни 
физически фактори 

Предпазва от трансплантичен шок 

Спестява време и финансови средства

Защо да използваме Агрепот?

АГРЕПОТ
Агрепотът е пресован продукт поставен в
специална екологично разтворима хартия 
готов за употреба в растениевъдството.
Агрепотът е подходяща среда за покълване 
на семена и отглеждане на посадъчен
материал.

AG
Rİ

PO
T

Агрекал Таръм предлага Агрепод 
в различни размери и според 
предпочитанията на клиента с  
различни видове смеси Агрепот.



Табли за разсад и подложни тави
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