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Нарастващото търсене на палмово масло за хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и 
производството на биодизел стимулира земеделските производители да търсят съвременни реше-
ния за да постигат най-висока ефективност и максимални добиви от своите плантации. Тъй като 
ключовият фактор за постигането на максимални добиви е подхранването на растенията, Haifa Group 
предлага тор с контролирано освобождаване за оптимизирано подхранване на маслената палма. 
Ефективното производство на устойчиви маслени палми изисква адекватно подхранване при етапа 
на отглеждането им в разсадници. Контролираното снабдяване с хранителни вещества на новопоса-
дените растения е от изключително значение за тяхното прихващане. 
Контролираното освобождаване на хранителни вещества, осигурявано от Multicote™ Agri гарантира 
идеално подхранване на маслената палма в разсадниците и плантациите и има следните предимства: 

Цялостно многокомпонентно 
решение за подхранване на 

растенията, съответстващо на 
техните нужди 

Намаляване на негативните 
ефекти върху околната 

среда, както и редуциране 
на просмукването на 
хранителни вещества

Осигурява икономически 
изгодно решение за 

подхранване на растенията. 
Максимални ползи с 
най-ниски разходи.

Осигурява най-висок коефициент на 
ефективност при усвояването на 

хранителни вещества (NUE) и възможност 
за редуциране на прилаганите дози

Необходимо е само едно 
прилагане на сезон – 

спестява се време и труд

Multicote™ Agri 
Multicote™ Agri на Haifa е тор с усъвършенствано контролирано освобождаване на хранителни вещества, 
предназначен за осигуряване на подхранването на растенията в течение на месеци, за стимулиране на 
растежа и елиминиране на случаите на загиване на вашите млади дръвчета. Благодарение на уникалната 
технология на гранулите с полимерното покритие, Multicote™ Agri освобождава хранителните вещества 
в почвата постепенно,  в съответствие с нуждите на растенията. По този начин се предотвратява 
просмукването на хранителните вещества в почвата и се повишава ефективността на усвояването им при 
редуцирани дози на прилагане. 
Употребата на Multicote™ Agri е обичайна практика в разсадниците за горски насаждения и в плантациите 
навсякъде по света поради улеснения начин на прилагане и гарантираните изключителни резултати.



Multicote™ Agri за маслени палми: Препоръчителни дози  

Предварителен етап на разсаждането: 
Multicote™ Agri (6) 16-8-10+3MgO+микроелементи, 5 g/растение. 
Смесване на гранулирания тор с почвата за засаждане в саксии (фиг. 1)

Направете дупка в центъра на напълнения с почва плик за засаждане. Поставете Multicote™ Agri и младото расте-
ние в дупката. Уплътнете почвата около растението и полейте (фиг. 2). Multicote™ Agri ще осигурява на растението 
необходимите хранителни вещества в продължение на 8 месеца, след което е необходимо да се приложи отново 
Multicote® Agri или течен тор.

Направете дупка в центъра на напълнения с почва плик за засаждане. Поставете Multicote™ Agri и покълналия 
разсад в дупката. Уплътнете почвата около растението и полейте (фиг. 2). Multicote™ Agri ще осигурява на растение-
то необходимите хранителни вещества в продължение на 8 месеца, след което е необходимо да се приложи 
отново Multicote® Agri или течен тор.

Основен етап на разсаждането:  
Multicote™ Agri (12) 16-8-10+3MgO+ микроелементи, 50-60 g/ растение. 

Едноетапно разсаждане: 
Multicote™ Agri  (12) 16-8-10+3MgO+ микроелементи, 50- 60 g/ растение. 

Посаждане: 
Разсаждане: 
Multicote™ Agri (12) 16-8-10+3MgO+микроелементи, 250-350 gr в дупката за засаждане (фиг. 3).  . 

Млади дървета: 
Направете 3-4 дупки и поставете Multicote™ Agri в тях (фиг. 4). 
Година 1: Multicote® Agri (12) 12-2-36, 400-550 g/ растение. 
Година 2: Multicote® Agri (12) 12-2-36, 650-850 g/ растение.
 

Multicote™ се произвежда на базата 
на гранули тор с полимерно покри-
тие. По време на производствения 
процес, гранулите, състоящи се от 
разтворими хранителни вещества, се 
поставят в капсули с полимерно 
покритие. Капсулите предотвратяват 
незабавното разтваряне на торовете 
при прилагането им в почвата. 
Дебелината на капсулите определя 
продължителността на периода на 
освобождаване на хранителни 
вещества.

След прилагането, влагата от 
почвата бавно прониква през 
покритието, при което започва 
постепенно разтваряне на храни-
телните вещества вътре в гранулите.

Разтворените хранителни вещества 
преминават чрез дифузия през покритието 
до зоната на корените, осигурявайки на 
растенията съдържащите се в капсулите  
вещества на предвидени порции – в 
съответствие с нуждите при растежа.

След пълното освобождаване на 
хранителните вещества, празните 
обвивки се разрушават и разлагат без да 
оставят следи в почвата.

В процеса на освобождаване на 
хранителни вещества в зоната на 
кореновата система, по-нататъшното 
проникване на влага разтваря още 
количества от твърдия тор. На определен 
етап цялото съдържание на гранулите е 
разтворено и е готово за дифузия и 
освобождаване. От този етап нататък 
скоростта на освобождаване се забавя. 
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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.


