
Микроелементите са от съществено значение за здравето и развитието на растенията

Желязо (Fe) играе важна роля в образуването на хлорофила. То е включено в клетъчното делене, 

Типичните симптоми на недостиг: пожълтяване на листата, хлороза.

Недостиг на желязо в царевица, соя, рапица и домати

Манган (Mn) участва във фотосинтезата и дишането. Подобрява зеления цвят на растенията и 
увеличава съдържанието на захари и протеини. Манганът подобрява толерантността на растенията
към висока интензивност на светлина.

Типичните симптоми на недостиг: хлоротична мозайка по листата.

Недостиг на манган в царевица, соя, домати, авокадо

Цинк(Zn) участва в синтеза на протеини и в образуването на семена. Той насърчава 
растежът и жизнеността.

Типичните симптоми на недостиг: образуване на пигментни петна на листата.

Недостиг на цинк в царевица, захарна тръстика, орехи

Мед (Cu)                   е от съществено значение за образуването на хлорофил, за изграждането на клетъчните
стени и за много ензимни механизми. Стимулира развитието и възпроизвеждането на 
семената, повишава съдържанието на захари и интензивността на цвета.

Недостиг на мед в царевица и пшеница

Типичните симптоми на недостиг: увяхване на върха на листата.
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ускорява растежа на растенията и участва в множество други жизненоважни реакции.

Haifa Micro™
Хелатирани микроелементи

Оптимално
развитие

Висока
ефективност

Разширена серия
от продукти

Чисти подхранващи
продукти

Гарантирано
качество

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.



Haifa Micro™

Интензивното земеделие има нужда от балансирано хранене, което включва всички необходими
вещества. Дефицитите на микроелементи могат да доведат до нарушения в развитието на растенията. 
Затова посевите се нуждаят от непрекъснато наблюдение. Дори и дефицитите, които нямат изразени
видими външни симптоми, влияят негативно на добива и качествотона продукцията. 

За да се осигури адекватно снабдяване с микроелементи през целия цикъл на растеж и бързо
коригиране на дефицитите се препоръчва да се прилага M cr Haifa i o™.

Haifa Micro™ са идеални продукти за подхранване на растенията с микроелементи. Прилагат се при
всички култури и гарантират оптимално развитие, високи добиви и повишено качество. 
Създадени за фертигация и листно приложение, Haifa Micro се разтварят напълно и светкавично във вода.

Haifa Micro™ продукти са произведени в съответствие с най-високите международни стандарти, при
строг контрол на качеството.

Haifa Micro™
  

Продукт Съдържание pH среда 

Haifa Micro™ Fe Fe-EDTA 13% кисела-неутрална (1.5-6.5)

Fe-EDDHA 6% кисела-алкална (3-10)

Haifa Micro™ Mn Mn-EDTA 13% кисела-алкална (3-10)

Haifa Micro™ Zn Zn-EDTA 14% кисела-алкална (2-10)

Haifa Micro™ Cu Cu-EDTA 14% кисела-алкална (1.5-10)

Haifa Micro™ Combi 7.1% Fe, 3.48% Mn, 1.02% Zn, 0.76% Cu, кисела-неутрална (3-6.5)

Всички са EDTA хелатирани с 

0.485% Mo като амониев молибдат

Haifa Micro™ 6.5% Fe-DTPA, 3.48 Mn-EDTA, кисела-неутрална (3.5-7.5)

Хелатирана комбинация
за безпочвено отглеждане

1.02% Zn-EDTA, 0.76% Cu-EDTA

0.485% Mo като амониев молибдат

Механизмът на хелатиране

Хелатът е комплекст от йон на микро хранителен елемент и органична молекула, наречена лиганд, 
която го "задържа". Докато йонът е прикрепен към лиганда, той е защитен от взаимодействие с 
други йони в разтвора, като по този начин се преотвратява евентуалното му попадене в съединения, 
които не могат да бъдат усвоени от растението. 

При усвояването на микроелементите по-голямо количество йони се "освобождават" от лиганда и
стават достъпни за растението.

Haifa Micro™ Продукти

Ползите от Haifa Micro™

Микроелементите са необходими през целия цикъл на развитие

Етапи на развитие

Поникване и формиране Вегетативен растеж

Fe, Zn, Mn, Cu, BFe, Zn, Mn

Цъфтеж и репродукция

Fe, B

Зрялост

Cu, Mo, B

Микроелементите от съществено значение за подпомагане на процесите на развитие

Лиганд

Метален йон

• Съдържанието на микроелементи е в хелатирана форма, за да увеличи стабилността и ефикасността им.
• Имат съвместимост с широк спектър от пестициди, това намалява разходите за листни приложения.
• Haifa Micro™ хелатите се абсорбират от растенията светкавично и ефикасно.
• Haifa Micro™ хелатите са напълно разтворими във вода.

• Улеснява растежа и повишава жизнеността
• Коригира дефицитите на микроелементи
• Подобрява формирането на цветове и плодове
• Повишава устойчивостта на растенията към болести, вредители и измръзване

Хелатирани микроелементи за фертигация и листно приложение
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ускорява растежа на растенията и участва в множество други жизненоважни реакции.
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ускорява растежа на растенията и участва в множество други жизненоважни реакции.

Haifa Micro™
Хелатирани микроелементи

Оптимално
развитие

Висока
ефективност

Разширена серия
от продукти

Чисти подхранващи
продукти

Гарантирано
качество

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.


