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Магнезиев нитрат за здрави култури
Magnisal® с магнезиев нитрат осигурява на растенията готов за усвояване магнезий, който е от 
съществено значение за техния здравословен растеж. Нитратът в Magnisal® улеснява усвоява-
нето на магнезия от растенията като по този начин повишава ефективността. Освен това 
обогатява подхранването на растенията с готов за усвояване и лесен за абсорбиране азот.

Ползи от употребата на Magnisal®
• Предотвратява и редуцира дефицита на магнезий  
• Съставен от 100% хранителни за растенията вещества 
• Не съдържа хлорид, натрий и други  вредни елементи  
• Разтваря се бързо и напълно във вода  
• Идеален за ефикасно прилагане чрез фертигация и листно пръскане

Формула на Magnisal® с магнезиев нитрат
Анализ на продукта

Общо азот (N) 11.0%

Нитратен азот (N-NO ³) 11.0%

Магнезиев окис (MgO) 16.0%

Магнезий (Mg) 9.6%

Неразтворимо вещество 200 ppm

Плътност 0.7 g/cm³

Разтворимост във вода
Magnisal® е изключително добре разтворим във вода. Разтваря се бързо и не образува 
утайки, дори и при ниски температури.

Температура на водата (°C) 0 10 20 30 40

Грамове Magnisal /литър 1730 2000 2250 2560 2890

Температура на водата (°F) 32 50 68 86 104

Либри Magnisal/галон 14.4 16.7 18.8 21.4 24.1



pH и EC
Magnisal® е слабо киселинен продукт, което съдейства за подобряване на абсорбцията му от 
повърхността на листата при пръскане и дава възможност за смесване с хелатни хранителни 
вещества и пестициди в резервоар. Електропроводимостта (EC) на разтвора на Magnisal® е 
слаба в сравнение с другите торове.

Концентрация (%) Lbs/100 gal pH EC (mS/cm)

0.1 1.2 5.6 0.88

0.2 2.2 5.5 1.69

0.3 3.6 5.4 2.52

1.0 12 4.8 7.58

5.0 60 4.1 29.9

Magnisal® е превъзходен източник на магнезий
Магнезиевият нитрат превъзхожда торовете на базата на магнезиев сулфат. Има по-висока 
хранителна стойност и по-добри физични свойства, които го правят по удобен за боравене и 
прилагане.

Хранителна стойност за растенията 
Растенията абсорбират магнезия от Magnisal® по-лесно, поради взаимодействието между 
магнезия и нитратните аниони. Magnisal® е до три пъти по-ефективен от  магнезиевия сулфат 
при предотвратяване и преодоляване на дефицитите на магнезий и поради това може да се 
прилага в значително по-ниски дози.

Физични и химични свойства 
Magnisal® е изцяло разтворим във вода и е около десет пъти по-добре разтворим от магнезие-
вият сулфат:

Magnisal® Магнезиев сулфат

Разтворимост във вода при 20°C 2250 g/l 252 g/l

                         68°F 18.8 lbs/gal 2.1 lbs/gal

Неразтворимо вещество 300 ppm 3000-5000 ppm

Съвместимост с калциеви торове Съвместим Несъвместим
  



Nutrigation™  с Magnisal®
Nutrigation™ (фертигация -  доставяне на чисти хранителни вещества за растенията чрез напои-
телната система) е високоефективен метод на прилагане, който осигурява пълен контрол върху 
дозировката, състава, графика и извършването на подхранването на растенията. Magnisal® е 
идеален продукт за подхранване чрез Nutrigation™ на култури, които се отглеждат както на 
почви, така и безпочвено. Чист и високоразтворим, Magnisal®  е безопасен за употреба при 
всички типове съоръжения за напояване. Съвместим е с всички водоразтворими торове, с 
изключение на концентрираните фосфатни разтвори.

Magnisal®, за разлика от магнезиевият сулфат, може да бъде използван с вода с лошо качество 
и следователно се препоръчва за случаите, когато в напоителната система се съдържат високи 
нива на сулфати и соли. За повечето практики на напояване, концентрацията на магнезий във 
водата трябва да е в обхвата 20-60 ppm. В дадената по-долу таблица са показани нивата в 
разтвора и коефициентите на инжектиране, необходими за постигането на определените 
концентрации на магнезий във водата за напояване.

Концентрация на магнезий във водата

20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 100 ppm

Разтвор в резервоара Коефициент на инжектиранe

25 kg / 1000 liter 8.3 16.7 25.0 33.3 41.7
Liter/m³

50 kg / 1000 liter 4.2 8.4 12.5 16.8 21

50 Lbs / 200 gallon 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Oz. /gallon

100 Lbs / 200 gallon 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Когато коефициентът на впръскване е предварително зададен, променете концентрацията на 
разтвора в резервоара за да определите концентрацията във водата за напояване (ppm Mg):

Целева концентрация 20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm

Коеф. на инжектиранe kg/l Oz/gal kg/l Oz/gal kg/l Oz/gal kg/l Oz/gal

1:16 3.3 0.45 6.6 0.89 10.0 1.34 13.3 1.78

1:100 20.8 2.78 41.5 5.56 62.3 8.35 83.0 11.13

1:128 26.6 3.56 53.1 7.12 79.7 10.68 106.3 14.24

1:150 31.1 4.17 62.3 8.35 93.4 12.52 124.5 16.69

1:200 41.5 5.56 83.0 11.13 124.5 16.69 166.0 22.25
Забележка: данните се отнасят за нивата на магнезия (Mg) във водата за напояване, а не за магнезиевия окис (MgO)



Nutrigation™ на отглеждани в почва култури 

Nutrigation™ в безпочвена среда 

Дадените препоръки трябва да се считат само за най-общи указания.
Конкретната програма за подхранване трябва да се определя на базата на нуждите на съответните култури, характе-
ристиките на почвите и водите и опитът на фермерите. За постигането на най-добри резултати, следвайте препоръки-
те на местния консултант по земеделие.

 

 

Magnisal® за листно третиране  
Пръскането върху листата е ефективен метод за допълване и обогатяване на подхранването на 
растенията.
Когато абсорбирането на хранителните вещества от почвата е затруднено, листното третиране с 
Magnisal® осигурява магнезия, необходим за нормалното развитие на културите.
Листното третиране се препоръчва и за случаите, когато се изисква бързо преодоляване на 
дефицита на магнезий, тъй като усвояването на магнезия през листата е много бързо.

 

 

Приготвяне на смес в смесителен резервоар 

Листно третиране

Определете нуждите от Mg  на базата на анализ на почвата и водата. В случай, че е необходимо 
допълнително количество магнезий, добавете 0.1-0.3 грама Magnisal® на литър вода за напоява-
не  (1.3-4 унции/100 галон) на едно прилагане.

За повечето култури, препоръчителната концентрация на магнезий в хранителния разтвор е  
50-70 ppm MgO (30-40 ppm Mg). Трябва да се вземе предвид  съдържанието на магнезий във 
водата за напояване. Когато се използва метода с два резервоара, разтваряйте Magnisal® в 
резервоара, който не съдържа фосфор (P).

Разтворете Magnisal® в малко количество вода и го добавете в резервоара на пръскачката. 
Когато се прилага заедно с препарати за защита на растенията, не е необходимо да се добавя 
омокрящ агент. За гарантирането на съвместимостта на компонентите, направете тест с малки 
количества преди реалното прилагане.

За потвърждаване на безопасността на препоръчителните дози при локалните условия и за 
конкретните видове растения, се препоръчва да се напръскат само няколко клона или растения. 
След  3-4 дни проврете тестовата зона за наличие на  симптоми на увреждане.    



Култура Кога да  се прилага
Концентрация

на разтвора
за пръскане

(%)

Либри
Magnisal® /
100 галона

вода

Цитрусови
култури

1-4 приложения, когато израсналите през пролетта листа са с 
размери около 2/3 от окончателния им размер и все още не
са се заздравили

1-1.5 8-12

Овощни
дървета

 3-4 приложения на интервали от 14 дни, започвайки от етапа
на цъфтежа 0.5-1.5 4-12

Лозя

За предотвратяване на „сухи стебла“: 1-3 третирания на интер-
вали от 10 дни, започвайки след формирането на гроздовете

0.5-1 4-8

За предотвратяване и елиминиране на хлороза: 1-3 приложения
на интервали от 10 дни, започвайки след оформянето на зърната 

0.5-1 4-8

Манго 1-2 приложения когато листата достигнат до
2/3 от окончателния си размер 0.5-1 4-8

Маслини  0.5 6-12

Картофи 3 приложения на 2-ра, 3-та и 4-та седмица след поникването 0.7-1.5 4-12

Домати В началото на етапа на образуване на плода 0.5-1.5 4-12

Краставица В началото на етапа на образуване на плода 0.5 4

Ечемик В началото на етапа на братене 0.5-4 4-30

Зимни
зърнени
култури

 
 

 0.5 4

Дадените препоръки трябва да се считат само за най-общи указания.
Конкретната програма за подхранване трябва да се определя на базата на нуждите на съответните култури, 
характеристиките на почвите и водите и опитът на фермерите. За постигането на най-добри резултати, 
следвайте препоръките на местния консултант по земеделие.

 

 

• Една седмица преди цъфтежа
• Три седмици след цъфтежа

• При започване на фаза вретенене
• На етапа на формиране на надземни възли
• На етапа на отваряне на флаговия лист
• При завършване на цъфтежа



Грах Пипер Пшеница

Цитруси Ябълки Лозя

Магнезият е от съществено значение за растенията  
Магнезият е жизненоважен хранителен елемент за здравословния растеж на растения-
та.  Магнезият  е ключов компонент на хлорофилната молекула и следователно е от 
съществено значение за фотосинтезата  и образуването на въглехидрати.
Магнезият участва в ензимни реакции и съдейства за генерирането на енергия. 
Магнезиевият дефицит забавя развитите на растенията, което води до намаляване на 
добивите и влошаване на качеството.

Симптом за дефицит на магнезий е появата на жълти ивици между жилките на листата. 
Симптомите се проявяват първо върху по-старите листа и се разпространяват към 
младите при задълбочаване на дефицита. В най-тежките случаи могат да се появяват 
некрози.  

 

Симптоми на дефицит 

 

Дефицит на магнезий 
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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.


