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Микориза 

 
Микоризата е симбиоза между 

растенията и микро-гъбичките в почвата. 

Микро-гъбите осигуряват на растенията 

хранителни вещества, главно фосфати и 

нитрати, улесняват достъпа на вода в 

корените.  

От корените на растенията към микро-

гъбичките преминават въглехидрати, 

които са жизненоважни за 

съществуването им.  

Чрез тази симбиоза силно се стимулира 

растежът на корените, което кара 

растенията да цъфтят и да растат с по-

добри размери.  

В допълнение - повишава се тяхната поносимост към патогени, екстремно време 

и лоши почвени условия. Микоризата също помага за подобряване структурата 

на почвата. Агрегирането на почвата се променя в положителна насока 

благодарение на мрежата от хифи, които образуват микоризиращите гъби. Това 

е особено важно за контрола на ерозията на почвата, например в зелените 

площи. 

Съдържание: 

 азот (N) - 0.2 % 

 калий (K2O) - 0.31% 

 сяра (S) - 0.17% 

 магнезий (Mg) - 0.6% 

 органична субстанция - 14.3% 

Дозировка: 20 г/растение 
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Микоризиращите гъби правят мрежа от 

хифи около корените на растенията и 

проникват в клетъчните мембрани на 

кореновите власинки. Хифите образуват най-

общо казано разклонения, като по този начин 

увеличават площта, в която микоризиращите 

гъби и клетките на корените общуват по 

между си. Така се улеснява транспорта на 

хранителните вещества между тях. 

Ползи от употребата на микоризата: 

 Подобрява се бързото и дружно  

поникване  на семената,  бързото 

развитие на зародишните корени; 

 Повишава се толерантността към суша, 

липсата на хранителни вещества в почвата или друг абиотичен стрес; 

 Оптимизира  се торенето на площите; 

 Увеличаване скоростта на растеж, подобряване устойчивостта  на 

растенията към патогени, заздравяване на растенията и устойчивост на 

нападения от вредители; 

 Подобряване на поносимостта към замърсители в почвата; 

 Подобрява вкореняването на резници; 

 Увеличава цъфтежа на растенията; 

 Укрепва  дървета и храсти по време на отглеждане; 

 Подобрява структурата и порьозността на почвата (подобрява 

аерирането, растежа на корените и движение на водата в почвата). 

200 г - 8, 00 лв. 

1 л- 32, 80 лв. 

5 л - 158, 00 лв. 

10 л - 259, 00 лв. 
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INOQ A600 (Микоризни гъби) 
 

INOQ А600 притежава следните 

предимства: 

 

 добра смесимост с всички видове 

почви 

 висока способност за задържане на 

вода 

 подобрява структурата на почвата 

 увеличава съдържанието на хумус в 

почвата 

 увеличава устойчивостта на 

растенията към вредители и болести 

 понасят добре лоши 

метеорологични условия 

 подобрява структурата на почвата 

 

INOQ A600 съдържа Микоризни гъби (коренни щамове), които не съдържат 

генетично модифицирани организми (ГМО). Това са: Rhizoglomus iregulare, 

Funneliformis mosseae, Funneliformis caledonium 

 

Доза на приложение: 10г/100л раб. Разтвор 

 
1 г - 3, 00 лв. 

10 г - 23, 00 лв. 

100 г - 140, 00 лв. 

400 г - 480, 00 лв. 
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INOQ S+ (Микоризни гъби) 

 
 

INOQ S+ притежава: 

 

 Добра смесимост с всички почви  

 Висока способност за задържане на 

вода  

 Подобряване на структурата на 

почвата  

 Увеличаване на съдържанието на 

хумус  

 

 

 

Съдържание: микоризни гъби Rhizoglomus iregulare, Funneliformis mosseae, 

Funneliformis caledonium 

 

Доза на приложение: 500 г/дка 

 
50 г - 3, 00 лв. 

500 г - 25, 00 лв. 

1 кг - 38, 00 лв. 

5 кг - 175, 00 лв. 

10 кг – 330, 00 лв. 

 


