
 

CoteN™ 
 
Повишени добиви, благодарение на
контролираното освобождаване на азот 

Оптимално
подхранване

Редуциране на
количеството

Спестяване на
време и труд

Улеснено
прилагане

Безопасност за
околната среда



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.



Продукт Формулация Месеци на освобождаване
(21˚С)

CoteN™ Urea (N)
(NH2-N)

42-0-0
43-0-0

2, 3, 4 и 6 месеца

CoteN™ Mix Urea (N)
(NH2-N)

45-0-0 2, 3, 4 и 6 месеца

CoteN™ Mix Top (NPK)
(NH2-N, NH4-N и NО3-N)

32-9-6 + 0,8Zn
30-7-7 + ME

 27-10-15 + 1В
2, 3, 4 и 6 месеца

CoteN™ Mix Booster (NP)
(NH2-N и NH4-N)

31-21-0 2, 3, 4 и 6 месеца

CoteN™ Mix Dynamic (NP)
(NH2-N и NH4-N)

25-30-0 2, 3, 4 и 6 месеца

CoteN™ Mix Base (NP)
(NH2-N и NH4-N)

20-20-0
16-20-0

2, 3, 4 и 6 месеца

CoteN Mix Urea

CoteN Urea

CoteN Mix Booster

CoteN Mix Base

CoteN Mix Top

CoteN Mix Dynamic

CoteN™ Mix Star (NP)
(NH2-N и NH4-N)

23-15-0 + 12S 2, 3, 4 и 6 месеца
CoteN Mix Star

CoteN™
Предоставя на растението 
оптималните количества азот 
през целия сезон

Общи гранулирани торове
Доставят опасно високи 
количества азот в началото на 
растежа, а в неговия край се 
стига до дефицити

Продуктите на CoteN™ са идеално решение за торене, защото азотът
се доставя точно според специфичните нужди на растението.

CoteN™ е подоходящ за

• Леки почви, където има 
просмукване
• Зони с много валежи
• Растения със слаба коренова 
система
• Растения с високи изисквания 
към азот
• Райони, включени в програма за 
денитрифакация
• Райони с кална повърхност 
поради валежи

Предимства на CoteN™  

Торовете с контролирано осво-
бождаване са изключително 
предпочитани от модерните 
земеделски производители, тъй 
като те спестяват разходи за 
торене и работна ръка, позволя-
ват приложение, което не е зави-
симо от спецификите на системи-
те за напояване. Тези торове не 
се влияят от типа на почвата, 
нейното pH, влагата или микро-
биална активност.

Температура на
освобождаване

Оптималната температура за 
освобождаване на хранителните 
вещества с технология Multicote™ 
е 21°С, а продължителността на 
отдаване варира според условия-
та на околната среда и изисква-
нията на клиента. 
Multicote™ е RHP-сертифициран.
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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.


