
Ролята на листните торове 

Растенията извличат основните количества хранителни елем
случаи, когато листното торене е необходимо и полезно :

• Намалява въздействието върху околната среда. Ефективността на приложените хранителни 
елементи е по-висока спрямо почв
райони, които са екологично нестабилни

• Предпазва и лекува хлорози, причинени от липса на определени хранителни елементи

• Чред листното торене се доставят на растението хранителни елементи блокирани в почвата 
от неблагоприятно рН, преовлажненост, недостат
на почвата 

• Целево внасяне на определен хранителен елемент

• Доставя хранителни вещества на растения с дълбока коренова система, при които 
повърхностното торене с гранулирани фосфорни,калиеви или магнезиеви торове не 
ефективно 

Въпреки тези предимства, листното торене не бива да се разглежда като заместител на п
торене, а като част от цялостното хранене на растенията.

Киселинност и Алкалност – Значимостта на
Степента на киселинност и алкалност на почвата се измерва чрез скалата на рН. Стойности под рН 7 
са киселинни, а тези над рН 7 са алкални.

В зависимост от рН на почвата различните микро
растенията. Това можете да видите на графиката :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растенията извличат основните количества хранителни елементи основно чрез корените. Но има и 
случаи, когато листното торене е необходимо и полезно : 

въздействието върху околната среда. Ефективността на приложените хранителни 
висока спрямо почвеното приложение. Това може да се окаже важно

, които са екологично нестабилни 

Предпазва и лекува хлорози, причинени от липса на определени хранителни елементи

Чред листното торене се доставят на растението хранителни елементи блокирани в почвата 
от неблагоприятно рН, преовлажненост, недостатъчна аерация или от структурни особености 

Целево внасяне на определен хранителен елемент 

Доставя хранителни вещества на растения с дълбока коренова система, при които 
повърхностното торене с гранулирани фосфорни,калиеви или магнезиеви торове не 

Въпреки тези предимства, листното торене не бива да се разглежда като заместител на п
торене, а като част от цялостното хранене на растенията. 

Значимостта на почвената реакция (рН) 
алност на почвата се измерва чрез скалата на рН. Стойности под рН 7 

са киселинни, а тези над рН 7 са алкални. 

В зависимост от рН на почвата различните микро- и макроелементи са с различна достъпност за 
растенията. Това можете да видите на графиката : 

енти основно чрез корените. Но има и 

въздействието върху околната среда. Ефективността на приложените хранителни 
еното приложение. Това може да се окаже важно в 

Предпазва и лекува хлорози, причинени от липса на определени хранителни елементи 

Чред листното торене се доставят на растението хранителни елементи блокирани в почвата 
ъчна аерация или от структурни особености 

Доставя хранителни вещества на растения с дълбока коренова система, при които 
повърхностното торене с гранулирани фосфорни,калиеви или магнезиеви торове не е 

Въпреки тези предимства, листното торене не бива да се разглежда като заместител на почвеното 

алност на почвата се измерва чрез скалата на рН. Стойности под рН 7 

и макроелементи са с различна достъпност за 



Различните култури са различно чувствителни към почвената реакция (рН). При почви с по-силно 
алкална реакция повечето микроелементи стават недостъпни за растенията. При почви с по-силно 
кисела реакция на почвата при някои култури може да се стигне до редуциране на растежа поради 
недостъпност на макроелементи или поради прекалено високи нива на други елементи.  
 


