
Haifa GrowClean
 
Фосфатен тор без натрий с почистващ ефект  

Почиства системата
за напояване и

предотвратява отлаганията

Всички елементи
остават за усвояване

от растенията 

Може да бъде
добавен към

резервоара с тор 

Готов за
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продукт

Без
съдържание

на натрий 



* Препоръчителните дози са усреднени за всички култури. Не всички култури реагират по един и същи начин на  GrowClean, поради което  
е препоръчително точната дозировка да се обсъди с вашия консултант или доставчик. 

Елементи Haifa GrowClean

NO3 5 % (5,5 % N)

P2O5 31 % (13,6 % P)

K2O 40 % (33,5 % K)

Дозировка Haifa GrowClean

15.5 mg/ltr P 11 kg

30.9 mg/ltr P 22 kg

46.4 mg/ltr P 33 kg

61.8 mg/ltr P 44 kg

Състав на Haifa GrowClean 

Как действа
Уникалният полифосфат, използван и в двата продукта остава стабилен в разтвора дори и при високи стойности на 
pH и високи дози на прилагане  (над 62 mg/l P). Не влиза в никакви реакции на преципитация (утаяване) с други 
елементи. Полифосфатът дори съдейства за това, вече утаените елементи да се разтворят отново като по този начин 
се подобрява ефективността. 

Дозировка за чиста система 
Стандартната препоръчителна доза е 30.9 mg/l P от Haifa GrowClean (ако се използва от началото на сезона и система-
та е чиста е достатъчна доза от 15.5 mg/l P от Haifa GrowClean). 

За по-интензивен вегетативен растеж 
Препоръчителната доза е между 30.9 и 61.8 mg/l P от Haifa GrowClean*. 

За 1000 l резервоар е необходимо следното количество 100 пъти концентрирано:

Haifa GrowClean
Фосфатът в традиционно използваните торове (като например MKP, MAP и разтворимо във вода NPK) е под формата на 
ортофосфат. Този вид фосфат се характеризира с това, че лесно образува съединения с калций, магнезий и желязо. След 
образуването на такова съединение, то попада в напоителната система. Следователно, вече няма да е на разположение за 
усвояване от растенията и може дори да доведе до запушване на  капковото напояване.

При по-високи стойности на pH и/или големи обеми фосфат, количеството на образуваните съединения ще се увеличава. В 
резултат на това, по-малко количество фосфат ще остава на разположение за усвояване от растенията. Увеличаването на 
количеството на фосфата не води до повишаване на разполагаемото количество, което може да бъде усвоено от растенията, 
тъй като с тази реакция на преципитация (утаяване) се редуцира пропорционалността.

След внасянето на полифосфат много фермери установяват, че полифосфатът в ниски дози не предизвиква образуването на 
съединения, а в по-високи дози предизвиква допълнителен вегетативен  растеж на растенията. Недостатъкът при 
използването на полифосфати е високата стойност на pH на продуктите, поради което се налага добавянето на киселина в 
резервоара за торове, а в други случаи продуктите имат високо съдържание на натрий. 

С Haifa GrowClean тези недостатъци остават в миналото. Haifa GrowClean съдържа 50 процента полифосфат, но е с неутрално 
pH. Следователно, добавянето на киселина за компенсиране на високата стойност на pH вече не е необходимо. Haifa GrowClean 
не съдържа натрий и е готов за употреба и лесен за използване продукт. 
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