
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

HaifaStim™
Биостимуланти - хранителни добавки за
качествени земеделски култури

Гарантирано
качество

Повишена
устойчивост

По-високи
добиви

Подобрено
плодородие
на почвите

Изключително
развитие на
растенията

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.
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