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Калциев дефицит

 

Haifa Cal™ за здрави насаждения

Калцият в растенията

 
Силните клетъчни стени защитават вашите растения, осигурявайки здравословен растеж и 
по-дълъг срок на годност. Серията продукти Haifa Cal™ дава възможност за прецизно дозиране на 
калциевия нитрат и осигурява формула за максимално подсилване на  вашите растения.

. 

Калцият е „качествен хранителен елемент”, който подобрява качеството на добивите и удължава срока им на 
годност. Поради ограничената мобилност в растенията калцият трябва да бъде добавян през периода на расте-
жа за да се поддържат необходимите нива в тъканите на растенията и да се гарантира правилното им развитие.
Прецизно разработената серия продукти Haifa Cal™, съдържащи калциев нитрат, предлага идеален източник на 
калций за всякакви растителни култури, подходящ за  всички методи за отглеждане. Продуктите Haifa Cal™ 
съдържат азот под формата на  нитрат (NO3-), който обогатява подхранването на растенията и подобрява усво-
яването на калция.
Продуктите Haifa Cal™ са подходящи за високо ефективни методи на прилагане чрез  Nutrigation™ (фертигация), 
листно третиране чрез пръскане, както и за прилагане в почвата.

Калцият е от съществено значение за изграждането на клетъчните стени. Липсата на калций оказва негативно 
въздействие върху този процес,  което води до неравномерен растеж и деформиране на върховете на корено-
вата система, младите листа и пъпки. Освен това по-слабите клетки са по-податливи на биотични атаки. Калцият 
участва също в ензимни реакции и в координацията на вътрешноклетъчните процеси.
Калцият се характеризира с много ниска степен на мобилност в растенията и се пренася основно чрез водните 
потоци.  Поради това, възникването на условия, които забавят отделянето на влагата, като например висока 
влажност или ниска температура, може да доведе до дефицит на калций в растенията.

Дефицитът на калций обикновено се проявява в локализирано загниване на тъкани и последващо задържане 
на растежа. Към типичните симптоми се включват и деформирането на листата, изгаряне на върховете на листа-
та и корените. Освен това калциевият дефицит влошава качеството и съкращава срока на годност на реколтата.
Върховото гниене (Blossom End Rot; BER)  е често срещано физиологично заболяване при доматите и пипера, 
предизвикващо значителни загуби от снижаване на добивите. Патладжаните и дините са по-малко податливи. 
Както подсказва наименованието, заболяването се проявява в образуване на тъмни, хлътнали петна в зоната на 
цвета. BER се свързва с дефицит на калций и може да се контролира с внимателно дозиране на водата и добавя-
не на калций.
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Haifa Cal™ продуктова серия

Haifa Cal™ GG продукт подходящ за оранжерии, за хранене чрез фертигация при всички 
култури; подходящ за приготвяне на торови смеси и течни торове 

Haifa Cal™ NG за торене чрез фертигация при отглеждани на открито култури и за 
овощни дръвчета 

Haifa Duo™ серия с перфектно балансирана формула на базата на калиев нитрат и 
калциев нитрат. Haifa Duo™ е предназначен за почвено прилагане и торене чрез 
фертигация за овощни дръвчета и зеленчукови култури през целия сезон на растеж

Haifa Cal™ Prime  концентриран калциев нитрат, практически без съдържание на амоний 
• Идеален за отглеждане на растения - безпочвено и на хидропоника  
• Препоръчва се за зони с интензивно слънцегреене  
• Изключително удобен за манипулиране и употреба

  

Предлагани формули

14-0-9+20CaO+ME* | 14-0-14+18CaO+ME* | 14-0-16+16CaO+ME* | 14-0-28+10CaO

(* ME - опция)

Haifa Cal™ Plus  серия формули с калциев нитрат, обогатени с подхранващи микроелементи 

Haifa Cal™ Prime Haifa Cal™ GG Haifa Cal™ NG Haifa Cal™ AG

Най-подходящи за

Безпочвено и хидропоника 3 3

Оранжерии на почва  3  3

Зеленчукови култури 3  3

Полски култури 3  3

Овощни дръвчета 3  3

Състав

Общ азот N 17.0% 15.5% 15.5% 15.0%

N-NO3 16.7% 14.4% 14.4% 13.8%

N-NH4 0.3% 1.1% 1.1% 1.2%

CaO 33.0% 26.5% 26.5% 26%

Ca 23.5% 19.0% 19.0% 18.6%

Неразтворимо вещество 300 ppm 300 ppm 1000 ppm n/a

НОВО

Haifa Cal™ AG гранулиран тор  за директно прилагане в почвата, подходящ за наторява-
не в основата и странично на полски култури и овощни дръвчета

НОВО



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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