
Водоразтворими NPK Торове



Haifa
ПИОНЕРСКИ ДУХ
Хайфа е базираната в Израел, мултинационална 
корпорация и водещ световен доставчик на калиев 
нитрат, специализирани хранителни вещества за 
растенията и индустриални химикали. Известна 
със своя пионерски дух и иновативни решения, 
Хайфа е фино приспособена към пазарните 
тенденции и нуждите на клиента. Стабилна, 
утвърдена компания, Хайфа предлага безупречно 
- гъвкава производителност с персонализирани
продукти, решения и услуги.
Световно присъствие Хайфа й дава възможност
да  поддържа тесни контакти с клиенти и крайни
потребители.

Основната ни мисия е да създадем високо 
ефективни решения за земеделските  произво-
дители в световен мащаб чрез запознаване с 
техния живот и нужди. 
Тази нагласа,  заедно със задълбочено познаване 
на пазарите, е това, което оформя всички дей-
ности и прави Хайфа различна за клиента.

Пионерските корени на Хайфа я карат тя да е 
пионер във всяка област. Така ние непрекъснато  
въвеждаме вдъхновяващи решения за посреща-
не на  нарастващите предизвикателства на про-
менящият се свят.



Poly-Feed®

Водоразтворими  NPK торове

Poly-Feed® е набор от напълно водоразтворими NPK торове, предназначени да 
осигурят пълноценно хранене на растенията през целия сезон на растеж. Големият 
избор на формули и състави отговарят на нуждите на всички среди на растеж.
Poly-Feed® са продуктите, които които предлагат максимална ефективност на 
използване на хранителните вещества, оптимален растеж и свеждат до минимум 
замърсяването на почвата, водата и въздуха.

Специални предимства на  Poly-Feed®  продуктите:
• Напълно разтворими във вода, безопасни за употреба с всички системи за

напояване и дъждуване
• Състоият се от чисти растителни и  хранителни вещества;
• Без хлор, натрий и други вредни елементи;
• Изработени от висококачествени съставки;
• Обогатени с високи нива на микроелементи;

Poly-Feed®  продуктова линия
• Poly-Feed® GG Формула Парникови култури / Оранжерии
• Poly-Feed® Drip Формула за Капково напояване и за открити площи
• Poly-Feed® Foliar Формула Специални формули за открити площи
• Poly-Feed® MAR NPK Формула обогатена с екстракт от водорасли



Nutrigation™
Nutrigation ™ (фертигация) Метод за доставка на чисти растителни хранителни вещества 
чрез системата за напояване. Това е висококвалифициран и ефикасен метод за 
подхранване на растения. Той дава възможност за точното съвпадение на торовите 
състави и скорост, тъй като те се променят през целия сезон на растеж на растенията.   
В допълнение, той гарантира, че хранителните вещества се доставят точно там, 
където е най-интензивен и активен корена.

Ползи от Фертигацията™
• Хранителната способност на растението се подобрява
• Ефективност, поемане и увеличаване на хранителните вещества
• Загуби от излужването са сведени до минимум
• Уплътняването на почвата е намалена поради по-малко полеви операции
• Общият резултат на оптимизирана схема  на хранене е по-високи добиви с по-добро качество

метод за количество
При този метод, тора се смесва с водата за напояване, като се 
използва резервоар байпас с тор. Фермера определя състава и 
общия процент от тора. Концентрацията на торове намалява с 
времето. Количествата на торове, препоръчани за интензивни 
култури са 2-5 кг/ха/ден - по време на първоначалното напояване 
и 10-20 кг/ха/ден - по време на вегетативните и производителните 
етапи, в зависимост от изискванията на културите и типа на 
почвата.

метод за пропроционалност
При този метод концентрацията на тор се поддържа постоянна 
през целия период на напояване с помощта на помпа за тор или 
инжектор. Пропорционалния метод позволява контрол върху 
концентрациите на хранителни вещества в почвения разтвор, и 
затова се препоръчва за леки и песъчливи почви с ниска 
способност за задържане на хранителни вещества.
(CEC <18meq/100 гр) Типичните концентрации на Poly-Feed® GG
при поливни условия са 0.1-0.2 г/л през първите седмици след 
разсаждане и 0.3-0,5 г/л по време на следващия период. 



Poly-Feed® GG
Формула Парникови култури / оранжерии
Интензивно производство на култури в оранжерии изисква максимален контрол върху 
всички параметри на растежа. При напълно контролирана среда, точна доставка 
на хранителни вещества за растенията е предпоставка да се гарантира оптимално 
развитие и максимални добиви.
Poly-Feed® GG Формула е гама от богати, балансирани торове за почвата. 
Nutrigation ™ с Poly-Feed® GG Формула осигурява пълноценно хранене на 
растенията през всички етапи на растеж.

Предимствата от използването на Poly-Feed® GG 
е предварително изчислена формула
• Спестява  време и усилия в подготовката
• Точен състав на хранителния разтвор, без грешки
• Без отпадъци и загубите на скъпи суровини

Poly-Feed® GG подходящи формули и за листно подхранване.
Poly-Feed® GG лесно се идентифицира с червения цвят на прдукта.

Poly-Feed® GG

Хранителни микро-елементи
Всички Poly-Feed GG® формули са обогатени с 1000 ррт желязо (Fe), 500 ррт манган (Mn), 200 
ррт бор (В), 150 ррт цинк (Zn), 110 ррт мед (Си), 70 ррм молибден (Мо ). 

Разв. На коренова с-ма

Вегетативно

Заформяне на плод

И Развитие на плод



Nutrigation™ с Poly-Feed® GG
Торове трябва да бъдат от най-висококачествени суровини и да отговарят 
на конкретните нужди на растението. Хранителните нужди на реколтата са 
изпълнени с използване на метода на Tank Two, като се вземе на предвид 
използването на калций, магнезий и карбонат във водата за напояване.

Получаване на хранителен разтвор  Nutrigation™ 

Стъпка 1
Разтваря Poly-Feed® в резервоара А за да се получи концентриран разтвор на 
NPK. (Като цяло, използват 200 кг/m³ вода)
Стъпка 2
За да се балансират нивата на калция и магнезия, се разтваря количество от 
Magnisal® и Хайфа Cal GG в резервоара B.
Стъпка 3
РН трябва да бъде между 5.5 - 6.5. За да се получи това ниво се измерва 
нивото на карбонат във водата и се добавя подходящо количество киселина. 
Трябва да се обмислят следните насоки:

• В случай,че се използват фосфорна киселина или сярна киселина,
те трябва да се инжектират само да резервоар A или директно във водата за 
напояване.

• В случай,че се използва киселина, може да се инжектира или в
резервоарите, или директно към водата за напояване.

• За да се поддържа стабилността на хелати на хранителни
микроелементи, трябва да се избегне намаляване на рН в резервоар A.



Хранителни микроелементи
Всички Poly-Feed GG® формули са обогатени с 1000 ррт желязо (Fe), 500 ррт манган (Mn), 200 
ррт бор (В), 150 ррт цинк (Zn), 110 ррт мед (Си), 70 ррм молибден (Мо ). 



Poly-Feed® Drip
Формула за капково напояване и за открити площи
Poly-Feed®  Drip  Е кристален, напълно водоразтворими NPK тор, специално 
разработен за Nutrigation ™ на открити полски култури. Poly-Feed® Drip осигурява 
на  растенията всички хранителни вещества, необходими за растежа, в точното 
необходимия състав.
Poly-Feed® Drip e формула с магнезий и микроелементи. Широката гама от 
продукти осигурява пълна схема за подхранване на растенията през целия цикъл 
на растеж.
Poly-Feed® Drip е лесно идентификационен със светлосинят цвят на продукта.

Poly-Feed Drip 

Микроелементи
Всички Poly-Feed® Drip формулите са обогатени с 500 ррт желязо (Fe), 250 ррт манган (Mn), 100 ррт 
бор (В), 75 ррт цинк (Zn), 55 ррт мед (Си), 35 ррм молибден (Мо). 



Poly-Feed® Foliar
Формула за открити площи
Листно приложение на торове е добре установен инструмент, за да завърши и да обогати 
храненето на растенията. Листно подхранване осигурява нормалното развитие на културите 
в случаите, когато е нарушена абсорбция на хранителни вещества от почвата.

Усвояване на хранителните вещества чрез листата е значително по-бързо, отколкото чрез 
корените, напръскване на листата също е метод, когато е необходима незабавна корекция 
на хранителни дефицити.

Добре известно е, че при определени етапи от развитието на растенията, листното 
третиране е от ключово значение за крайните добиви. Листно приложение по време на тези 
критични етапи драстично увеличава добивите и подобрява качеството им.

В определени условия, листното подхранване, може да замени прилагане на торове в 
почвата, най-вече за култури с къса вегетация.



Poly-Feed® Foliar
Формула за открити площи
Poly-Feed® Foliar подхранва културите с техните нужди и потребности по време 
на растеж за максимални добиви и най-високо качество. 
Poly-Feed® Foliar   е формула  базирана на ниско съдържание на  урея и на 
високи концентрации на хранителни микроелементи под формата на EDTA 
хелати.
Poly-Feed® Foliar  е лесно идентификационна със зеления цвят на продукта.

Универсални Формули 

Специфични формули по култури 

Poly-Feed® GG формулите също са приложими за листно третиране.



Poly-Feed® MAR
NPK Формула обогатена с екстракт от водорасли

Poly-Feed® MAR са торовете, които осигуряват на културите всички хранителни 
елементи, необходими за здравословното развитие. Обогатяване с екстракти 
от водорасли стимулира растежа на растенията и подобрява храненето на 
растенията, което води до по-добра производителност на  растението.
Екстрактите от водорасли съдържат широка гама от хранителни вещества, 
растежни био-стимуланти и балсами, които действат заедно, за да подобрят 
развитието на растенията и почвените свойства.
Разнообразие от Poly-Feed® MAR формули са с обогатени с 0.5% или 1% екстракти 
от водорасли.
Poly-Feed® MAR  Препоръчва се за листно приложение. Той е подходящ и за 
Nutrigation™, но това изисква решение на тора да се прилага веднага след 
приготвянето. Не трябва да се използват остатъци от разтвора, тъй като те биха 
могли да запушат системата за напояване.



Haifa 

For more information: 

www. h aifa-grou p.com 

i nfo@haifa-group.com 

Haifa Chemicals Ltd. 

� КонтинВеСт ООД 
централен офис гр. София 1111 

ж.k. Гео Милев, ул. ХубаВkа №6 
тел.: 02/971-70-28 

info@continvest.bg / www.continvest.bg 




