
 

CoteN™ 
 
Повишени добиви от оризовите насаждения, 
благодарение на контролираното освобождаване

Оптимално
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Редуциране на
количеството

Спестяване на
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Улеснено
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Безопасност за
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Оризът е най-употребяваната от човека храна, която се консумира ежедневно от половината от 
населението в световен мащаб. В Азия, където се консумира 90% от ориза, както и в Африка, 
Латинска Америка, Европа и Северна Америка – където използването на тази суровина се увеличава 
съществено – осигуряването на снабдяването с ориз, хранителната стойност и опазването на 
околната среда е от ключово значение.
Оризът често се отглежда във водна среда (оризища), в която уникалните условия създават 
трудности при подхранването на насажденията през периода на растеж. С Haifa Bonus и CoteN™ тези 
трудности се преодоляват благодарение на контролираното освобождаване на азот като се 
гарантира оптимално подхранване, развитие на здрави растения и качествен добив.

Азот - необходим елемент за растежа на ориза  
Необходимостта от прием азот от оризовите култури през периода на растеж може да се представи чрез 
s-образна крива: бавно усвояване през първите седмици след сеитбата, последвано от равномерно ускорено 
усвояване, което се забавя в края на сезона. По-голямото количество азот е необходимо през периода от 
нарастването на стеблата до цъфтежа. Азотът съдейства за нарастването на растението на височина, за 
увеличаването на броя на съцветията, размера на листата, броя на класовете и броя на пълните класове, което 
в голяма степен определя добива от оризовите насаждения.

Предизвикателството на оризищата 
При традиционния начин за отглеждане на ориз се използва наводняване на полетата по време или след 
поникването на младите стръкчета. По този начин се редуцира растежа на плевелите и се възпрепятства 
появата на гризачи и вредители. Същевременно, наводняването ускорява значително загубите на азот поради 
изпаряване, денитрификация, промиване и/или отмиване. При прилагане на конвенционални гранулирани 
торове, възстановяването на азота рядко надвишава 30-40%.

Растеж на ориза и прием на азот

Дефицит на азот
Началният симптом за азотен дефицит при ориза е светло зеленият до жълт цвят на растенията. 
Първоначално това се проявява в по-старите листа, тъй като азотът се придвижва в растенията от 
по-старите към по-младите листа. Продължителният азотен дефицит води до значително задържане на 
развитието на растенията, редуциран растеж и снижаване на добивите.



Доказани резултати 
Ползите от прилагането на CoteN™ са установени практически в опитни полета в различни региони, в които се 
отглежда ориз. 

1. Валдеторес и Гуадалпералес, Испания

2. Експериментални проучвания на ориза в Бразилия

Третиранията с CoteN са дадени за еднократно прилагане. В практиката на фермерите и в опитната станция се 
правят 3 приложения: основно, V3 и V5.
Дозата от 100% осигурява 11 кг азот на декар.

Резултати

Резултати

CoteN™: еднакви нива, по-малко приложения, по-високи добиви

• CoteN™ в дозировка 60% азот води до нива на добивите равни на добивите при контролните третирания, 
което предполага значително увеличаване на ефективността на използването на азота.

• При 80% и 100% нива на азота, CoteN™ води до по-високи добиви.

• Нетната печалба при третиране с CoteN™ при всички нива е по-висока от печалбата от контролните парцели.

Третиране Торове Ниво на N Приложения

CRF CoteN™ Mix 20-10-20 (35-0-0 % с покритие), 70 кг/дка 14 кг/дка 1

Конвенционално Основно торене: гранулиран тор  12-8-18, 90 кг/дка
Допълнително подхранване: амониев сулфат (21% N), 20 кг/дка  15 кг/дка 2
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Допълнителни експериментални проучвания

 През 2002 г. в Корея, изследователи провеж-
дат експерименти с контролирано освобождаване 
на азот в оризища. Сравнявайки ефектите от прила-
гането на комбинирания тор с контролирано осво-
бождаване на Haifa с ефектите от прилагането на 
стандартен, конвенционален комбиниран тор, се 
изследва периода на ефективност, статуса на растеж 
и добивите.
Резултатите показват, че в сравнение със стандарт-
ните торове, основното торене с CoteN Mix води до 
по-добро покълване, по-голям брой съцветия и 
по-високи добиви отколкото при конвенционалното 
торене, дори и при редуцирани наполовина дози. 
При торовете с контролирано освобождаване се 
постига по-ранно покълване, по-голям брой стрък-
чета и по-голям брой класове. В резултат на по-голе-
мия брой класове при торенето с CoteN имаме 
по-високи добиви и по-високи нива на хлорофил 
през целия период на растеж.

Листното прилагане на хранителни вещества е бърз и много ефикасен метод за допълване и обогатяване на 
хранителните вещества за подхранване на растенията, когато това е необходимо. Листното наторяване се 
препоръчва за бързо коригиране на установени в който и да е момент дефицити или в случай, че приемът чрез 
корените е затруднен поради някакви причини. 

Продукти за листно третиране на Haifa

•
 

Haifa Bonus формула 13-2-44 за листно третиране с високо съдържание на К. Обогатяването с фосфати баланси-
ра хранителната стойност на Haifa Bonus™ и подобрява съвместимостта с различни, прилагани в земеделието, 
химически продукти.

• Poly-Rice пълноценно подхранване за ориз 15-15-30+ Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B

• Multi-K™ Zn калиев нитрат, обогатен с цинк 12-0-43+2Zn | 11-0-40+4Zn.

Haifa BONUS
Стимулирайте вашите култури с продуктите за листно подхранване на Haifa

 Проучванията, проведени в пет различни 
провинции във Виетнам, показват, че с три наторя-
вания с CoteN™ в допълнение към конвенционални-
те практики, добивите се увеличават с 13%-15.7%. 
След двугодишно експериментално проучване в три 
други обекта  е установен по-висок добив и нетна 
печалба при третиране с торове с контролирано 
освобождаване на Хайфа в сравнение с контролните 
третирания.

Проучванията във Виетнам показват също, че с 
торове с контролирано освобождаване се редуци-
рат общите производствени разходи в сравнение с 
конвенционалните практики. Растенията, третирани 
с торове с контролирано освобождаване са по-здра-
ви от тези в контролната група, необходимите коли-
чества пестициди и загиналите растения са редуци-
рани, както и разходите за труд.



Ползите от CoteN™  
Гарантира съответствието на подхранването към нуждите на растенията

Подобрява ефикасността при използването на подхранващите вещества

CoteN™ подхранва културите в съответствие с нуждите при растежа им и по този 
начин съдейства за оптималното развитие, повишаване на добивите и качество им.

Спестяване на време и труд

Улеснено прилагане

Безопасен за околната среда

1
Как действа?

Multicote™ се произвежда
на базата на гранулиран тор
с полимерно покритие.
По време на производствения 
процес, гранулите, състоящи се 
от разтворими хранителни 
вещества, се поставят в капсули 
с полимерно покритие. 

CoteN™ гарантира снабдяването с азот 
CoteN™ на Haifa е тор с усъвършенствано контролирано освобождаване, създаден с цел 
осигуряване на азот в продължение на месеци. Еднократното прилагане на CoteN™ 
гарантира подходящо подхранване по време на периода на растеж. Благодарение на 
уникалната технология на полимерното покритие, използвана за CoteN™ азотът се 
освобождава в почвата постепенно, в съответствие с нуждите на растенията. По този 
начин се предотвратява просмукването в почвата, повишава се ефективността на 
използването на азота (NUE) и се редуцират прилаганите дози.
 
CoteN™ може да се комбинира с източници на фосфор и калий за пълно подхранване на растенията. 

CoteN™ освобождава наличния азот със скорост, съответстваща на приема му от 
растенията. По този начин, оризовите растения консумират по-голямата част от азота 
веднага след прилагането му, с минимални загуби. Това дава възможност за значително 
редуциране на дозите при наторяване в сравнение с конвенционалните гранулирани 
торове.

Еднократното третиране с CoteN™ удовлетворява нуждите от подхранване за целия 
период на растеж. По този начин се спестява труда и разходите, свързани с прилагането 
на тора. Освен това наторяването се елиминира от списъка с рутинните дейности на 
земеделските производители.

CoteN™ се прилага лесно чрез разпръскване, без да е необходимо сложно оборудване. 

Поради уникалната си ефективност, загубите от просмукване, изпаряване или сгъстяване 
при CoteN™ са минимизирани и по този начин се редуцира негативното въздействие 
върху околната среда.

2След прилагането, влагата
от почвата бавно прониква
през покритието, при
което започва постепенно 
разтваряне на хранителните 
вещества вътре в гранулите. 

3Разтворените хранителни 
вещества преминават чрез 
дифузия през покритието и
достигат зоната на корените,
осигурявайки на растенията 
съдържащите се в капсулите 
вещества на порции – в съответ-
ствие с нуждите при растежа.

4След пълното освобождаване
на хранителните вещества, 
празните обвивки се
разрушават и разлагат.



гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Хубавка 6
тел.: 02/971 70 28, 29 | факс: 02/971 70 35
    info@continvest.bg | agro.continvest.bg

от 1966 г. Лидери в специалните
подхранващи продукти

Иновативни
решения

Глобално
присъствие

Групата Хайфа е мултинационална корпорация, водещ производител и доставчик 
на калиев нитрат за земеделието и промишлеността, както и на специални 
подхранващи продукти за растениевъдството и хранителни фосфати в глобален 
мащаб. С доказан новаторски подход и иновативни решения в продължение на 
десетилетия Хайфа се специализира в разработването на високоефективни 
решения за подхранване на растенията, базирани на водоразтворими торове и 
торове с контролирано освобождаване на хранителни вещества. Хайфа 
притежава четири производствени предприятия в Израел, Франция и САЩ. Чрез 
16-те филиала глобалното присъствие на групата Хайфа се разпростира на 5 
континента, в над 100 държави.


