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Multicote™ Agri е серия от торове с контролирано 
освобождаване, предназначени за земеделието и 
цветарството. Multicote™ Agri са разработени чрез 
специална технология, която позволява постепенното 
освобождаване на хранителни вещества през целия 
период на вегетация в точно необходимите количества 
за земеделските култури. Това гарантира оптимално 
развитие на растенията, максимален добив, подобрена 
торова ефективност, намаляване на торовите норми и по-
чиста околна среда. 

Преимуществата на Multicote™ Agri
• Предоставя хранителни вещества на растенията в 

количества, съобразени с нуждите им в конкретния 
период на тяхното развитие

• По-ниски торови норми в сравнение с обикновените 
торове

• Едно приложение през сезона – спестява време и 
разходи за труд

• Може да се прилага независимо от напоителната 
система

•  Щади околната среда

За Haifa Group
Haifa Group е мултинационална компания, базирана в 
Израел - световен лидер в производството и доставката 
на калиев нитрат и продукти на основата на калиев нитрат 
за земеделски и индустриални нужди. Haifa се гордее с 
пионерския си дух и иновативни решения, които предлага 
на съвременните земеделски производители. Компанията 
има представителства в над 100 страни на 5 континента, 4 
производствени и 15 спомагателни предприятия.
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1.  Увод

1.1. Накратко за Multicote™ Agri
Multicote™ Agri е серия торове с 
контролирано освобождаване, създадени да 
задоволяват конкретните хранителни нужди 
на културите през целия период на техния 
растеж и развитие. Торовете от серията 
Multicote™ Agri са базирани на специална 
полимерна технология на Haifa, която 
позволява постепенното освобождаване 
на хранителните елементи, съобразено с 
нуждите на растенията. Тази технология 
осигурява максимална торова ефективност, 
предпазва хранителните вещества от 
отмиване, намалява торовите норми и щади 
околната среда. Торовете Multicote™ Agri са 
особено ефективни:

• при леки почви, където другите торове 
лесно се отмиват и процеждат

• в региони с големи количества на 
валежите

• при всякакви ограничения, свързани с 
количествата на внасяния азот (например 
законови ограничения)

• за култури с плитка коренова система
• за култури с високи нужди от азот
• в случай че повторното подхранване 

през сезона е много трудно (заради 
спецификите на културата, типа почва или 
климатичните условия)

Торовете от серията Multicote™ Agri са 
перфектно решение както за полски, така и за 
оранжерийни и парникови култури и овощни 
дръвчета. Когато процеса на отглеждане 
на културите предполага дълбока оран, 
се препоръчва CoteN™ урея с полимерно 
покритие.

1.2. Контролирано освобождаване – 
иновативен подход в торенето
Ползите от постепенното и продължително 
снабдяване на земеделските култури с 
хранителни елементи през целия период 
на тяхната вегетация са добре известни. 
Торовете от серията Multicote™ Agri с 
контролирано освобождаване осигуряват 
на културите именно такова постепенно и 
продължително снабдяване, което гарантира 
оптимално развитие и увеличава качеството 
и количеството на крайната продукция. 
Multicote™ Agri са торове със 100% полимерно 
покритие, за което се използва иновативна 
технология, създадена и развита от Haifa. 
Multicote™Agri е надежден и икономичен 
начин за ефективна грижа за растенията. 

1.3. Multicote™ технология за 
полимерно покритие 
Най-ефективният начин за контролиране 
на подаването на хранителните вещества в 
почвата по време на цялата вегетация е чрез 
регулиране на отделянето им от торовата 
гранула. Подобно регулиране се постига чрез 
специално полимерно покритие. По време на 
производствения процес торовите гранули, 
съдържащи водоразтворими хранителни 
елементи, се покриват с фин полимерен 
слой, който действа като полу-пропусклива 
преграда, през която постепенно преминават 
малки количества хранителни елементи и се 
отдават в почвения слой около кореновата 
система на растението. 

Полимерно покритие

Сърцевина на гранулата

Фиг. 1 Снимка от 
електронен микроскоп на 

Multicote™ гранула
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1.4. Как работи технологията 
Multicote™ 
Когато гранулите Multicote™ се внесат в 
почвата, покритието им започва да действа 
като полу-пропусклива преграда, която не 
позволява на хранителните вещества да 
се разтворят изцяло и веднага. Multicote™ 
гранулите освобождават хранителните 
елементи постепенно и продължително през 
целия цикъл на вегетацията. Едно единствено 
приложение на Multicote™ с контролирано 
освобождаване е достатъчно, за да достави на 
културите нужните им хранителни елементи 
за месеци напред. Multicote™ се предлага 
в широка гама от формулации и с периоди 
на освобождаване от 2 до 24 месеца (при 
температура на почвата от 21° C). 

След попадането на Multicote™ гранулите в 
почвата, те започват да абсорбират влага, 
която разтваря хранителните вещества вътре 
в гранулата и тези хранителни вещества 
започват постепенно да се отделят в 
почвения слой около корена на растението. 
Количеството на реално освободените 
хранителни вещества се определя от 
температурата на почвата. Освободените 
количества нарастват с повишаване на 

почвената температура, точно както нараства 
и степента на усвояването им от растенията. 
Други фактори, свързани с почвата, като 
влажност, pH и микробна дейност, не оказват 
влияние на освобождаването. 

Торовете с контролирано освобождаване 
с технология Multicote™ са иновативни 
високотехнологични торове, които улесняват 
работата на фермерите и правят храненето на 
растенията значително по-ефективно. 

Фиг. 2: Силно развита коренова система 
около Multicote™ гранулите

Таблица 1: Multicote™ - фази на освобождаване на хранителните елементи

1

Multicote™ - 
структура

Сърцевина: Водоразтворими 
хранителни елементи
Обвивка: полимерна

2

След 
внасяне

В почвата: проникването на 
вода, позволява разтварянето на 
елементите

Това отнема 7-10 дни в зависимост от 
продължителността на освобождаване, 
за която е разработен продуктът

3

Проникване 
на водата

Продължаващо разтваряне на 
елементите и отдаването им чрез 
дифузия в зоната на корените

4

Пълно 
разтваряне

В тази фаза освобождаването започва 
да намалява, съобразно равенството:

C = концентрация
t   = време
D = коефициент на дифузия

dC =D d2C
dt dX2

5

Завършено 
освобожда-
ване

След приключване на отдаването, 
обвивките се разграждат в почвата без 
следи от замърсяване
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1.5. Ключови предимства на 
Multicote™ Agri

Multicote™ Agri е с висока концентрация на 
различни хранителни елементи, които се 
освобождават постепенно съобразно нуж-
дите на културата. Това уникално свойство 
превръща Multicote™ Agri в постоянен и на-
дежден източник на хранителни елементи 
за културите:

Хранене на растенията съобразно 
нуждите им

Multicote™ Agri е създаден за балансирано 
хранене на растенията през целия цикъл 
на растежа им. Прецизното снабдяване на 
културите с необходимите им хранителни 
елементи през различните фази на развитие 
води до максимален добив с високо качество. 
Храненето чрез контролирано освобождаване 
води до намаляване на количествата на 
използваните вода и тор, което прави тази 
технология не само икономически изгодна, 
но и щадяща околната среда.

По-високата ефективност на 
торовете дава възможност за 
намаляване на торовите норми 

Multicote™ Agri освобождава хранителни 
елементи в количества, които растенията 
усвояват изцяло, без загуби и остатъци. 
Това позволява значително намаляване на 
торовите норми – с до 30% в сравнение с 
обикновените почвени торове. Ето защо 
Multicote™ Agri се препоръчва в региони 
с ограничения върху количествата на 
използваните торове с цел опазване на 
околната среда. 

Спестяване на време и разходи за 
труд 
Едно единствено приложение на 

Multicote™ Agri покрива изцяло нуждите на 
растенията през целия период на вегетация. 
Това спестява както време на фермерите, 
така и разходите, които биха възникнали 
във връзка с последващи приложения (труд, 
машини и т.н.).

Торовнасянето е независимо от 
системите за напояване

Multicote™ Agri се внася директно в почвата 
и не е зависим от типа на напоителните 
системи. Когато системите за капково 
напояване внасят по-големи количества вода 
с цел предотвратяване на засоляването на 
почвата, водоразтворимите торове, внасяни с 
тях, се губят в голяма степен. При употребата 
на Multicote™ Agri това не се случва.

Значително намаляване на вредите 
от торовете върху околната среда

Multicote™ Agri са високоефективни торове, 
при които не се реализират загуби в следствие 
на отмиване, изпарение във въздуха или 
фиксация, т.е. те са щадящи околната среда.

Осигуряване на ценово-ефективна 
грижа за земеделските култури
Multicote™ Agri комбинира гранули със 

и без полимерно покритие, което позволява 
да се произведе продукт на приемлива цена, 
който гарантира максимален добив с отлично 
качество.
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2.1. Компонентите на Multicote™ Agri 
За да осигури на фермерите богат избор от 
торове, които да задоволят всички техни 
специфични нужди, Multicote™ Agri се 
предлага в различни формулации, които 
съдържат само чисти хранителни елементи 
и не съдържат хлор. Броят на елементите, 

Таблица 2: Компонентите в Multicote™ Agri

Период на отдаване на хран. вещества в месеци

UC* 2 3 4 6 8 12 16

Калиев нитрат      

Урея        

Моноамониев фосфат (МАР)    

Амониев сулфат    

Магнезиев сулфат  

Бор    

NPK 15-7-15+ME      

NPK 15-7-15+ME      

NPK 15-7-15+ME     

* UC – гранули без полимерно покритие с незабавно  усвояване

2. Изкуството на комбинирането

включени в торовете, е ограничен от чисто 
практична гледна точка – на теория могат да 
бъдат произведени всякакви комбинации от 
хранителни елементи.  

Таблица 2 описва компонентите на 
формулациите на Multicote™ Agri.

2.2. Определяне на количеството на 
гранулите с полимерно покритие
Оптималните количества полимерно покрити 
азот (N), фосфор (P2O5) и калий (K2O) се 
определят от почвената структура, CEC, 
начина на поливане и пропускливостта на 
почвата, типа култура и дължината на периода 
на вегетация. Съдържанието на полимерно 
покрити гранули трябва да осигури адекватни 
количества от нужните хранителни вещества 
през периода на вегетация, без да увреди 
растенията и без да се реализират загуби от 
торенето. 

Дългогодишният ни опит, както и 
задълбочените ни познания за обичайните 
практики на фермерите по целия свят при 
отглеждането на културите, ни помагат да 
разработваме торови комбинации, които 
гарантират перфектни резултати.

2.2.1. Влияние на водата  
Силните и продължителни валежи отмиват 
хранителните елементи от почвения слой, 
в който са разположени корените. Азотът е 
по-податлив на отмиване от калия, докато 
фосфорът е най-неподатлив на отмиване 
и процеждане. Тези закономерности 
предполагат торови смеси на азот, фосфор и 
калий с различно съдържание на полимерно 
покрити гранули.  

2.2.2. Структура на почвата 
Способността на почвата да задържа 
хранителни елементи е свързана със 
съдържанието на глина в нея и CEC - по-
тежките почви задържат хранителните 
елементи, докато при по-леките хранителните 
елементи се отмиват и процеждат. Ето защо 
по-леките почви се нуждаят от по-голямо 
количество полимерно покрити гранули с 
хранителни вещества.
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Таблица 3 показва минималния % гранули с полимерно покритие от всеки елемент (N-P2O5-K2O) при 
4 месечен период на вегетация, като са взети предвид спецификите на климата, начина на напояване 
и структурата на почвата. 

Таблица 3: Препоръчителен % полимерно покрити гранули на N-P2O5-K2O,  
съобразен с нивото на валежите и структурата на почвата 

Ниво на 
валежите

Глина>60% 
(глинесто-

песъкливи, 
глинести)

Нанос>40%
(наносни, нанос-

но-песъкливи, 
наносно- 
глинести)

50%<пя-
сък<70% 

(средно  
песъкливи)

Пясък>70% 
(песъкливи, 

глинесто-
песъкливи)

(дъжд) + допълнително напояване 
не задоволяват нуждите на 
културата

<25-0-0 <25-0-0 25-0-25 50-0-25

(дъжд) + допълнително напояване 
могат да задоволят нуждите на 
културата; силен дъжд

<25-0-0 50-0-25 50-0-25 50-25-50

Случаи на силни валежи, 
дъждовете покриват нуждите на 
културата

50-0-25 50-0-50 75-25-50 75-35-75

Чести силни дъждове, покриващи 
нуждите на културата без 
допълнително напояване

>50-0-50 72-25-50 75-35-75 >75-50-75

2.2.3. Продължителност на периода на 
вегетация
По-продължителният период на вегетация 
изисква по-висок процент на полимерно 
покрити гранули във формулацията. При 
вегетация от 6 до 9 месеца се препоръчва 
да се увеличи процентът на полимерно 
покрити гранули с от 25% до 50% в сравнение 
с формулациите за култури с вегетация от 4 
месеца.

2.2.4. Първоначални нужди на растенията 
от хранителни елементи
Формулациите, предназначени за култури, 
които се отглеждат от семена, съдържат по-
висок процент на полимерно покрити гранули 
заради периода от време между покълването 
и началото на усвояване на веществата в тора. 
Растенията, които се отглеждат от разсад, имат 
незабавна нужда от хранителни елементи и 
полимерно покритите гранули в тези торове 
са по-малка част.

2.2.5. Съотношение на азот (N) със и без 
полимерно покритие
Понеже азотът лесно се отмива и процежда, 
повечето Multicote™ Agri формулации 
съдържат азот с полимерно покритие. 
Обикновените азотни торове предоставят 
на растенията много големи количества 
азот наведнъж, но голяма част от него се 

Структура на 
почвата

губи в следствие на отмиване, изпарение 
и денитрификация, като реалното ниво на 
усвоим от растенията азот става много ниско. 
Когато голяма част от азота е в полимерно 
покрита гранула, то той е почти изцяло усвоим 
от растенията, дори и при намалени норми на 
торене. Недостигът на азот намалява добива. 
Затова е изключително важно загубите на 
азот да бъдат минимизирани. 

За повечето полски култури с вегетация 
около 4 месеца при умерен климат 
препоръчителното съотношението на азот 
със и без полимерно покритие е 50:50. При 
песъкливи почви частта на полимерно 
покрития азот достига до 70%. Висок процент 
на полимерно покрит азот трябва да бъде 
ползван само в необичайни условия или 
при специална препоръка. При тежки почви 
полимерно покрита част от 30% предлага 
много добри резултати на много добра цена.
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2.2.6. Съотношение на калий (K) със и без 
полимерно покритие
Калият е по-малко подвижен от азота, но той 
може лесно да се процеди при почви с много 
лека и песъклива структура в условия на 
силни валежи. Резултати от опити с домати, 
отглеждани на открито, показват, че делът от 
полимерно покрит калий във формулацията 

силно повлиява добива, като при 66% 
полимерно покрит калий добивът е най-
голям. 

Съдържание на полимерно покрит калий, по-
високо от 66%, води до излишък на калий и 
намалява добива (Фиг 3). По-нисък процент 
води до дефицит през късните фази на 
вегетация и също намалява добива.

2.3. Продължителност на 
освобождаването
След като определим частта с полимерно 
покритие от всеки елемент, трябва да 
определим продължителността на отдаване. 
За всеки елемент са възможни няколко 
периода на отдаване.

2.3.1. Фази на растеж и динамика на 
усвояване
Най-общо хранителните елементи трябва 
да се подават на растението в зависимост 
от продължителността на вегетацията му 
и динамиката на усвояване. За повечето 
полски култури с вегетация между 3 и 5 
месеца е препоръчително да се ползва 
формулацията на Multicote™ Agri с 4 месечен 
период на освобождаване. За култури 
с по-продължителна вегетация, като 
доматите, където тя може да продължи до 8 
месеца, се препоръчват формулации с по-
продължителен период на освобождаване 
на хранителни вещества. Когато планирате да 
използвате Multicote™ Agri, е задължително да 
се вземат предвид специфичните изисквания 
на културата и как те се променят през периода 
на вегетацията. Фигура. 4 показва пиковете 
на усвояване на хранителни елементи при 
пипера, които са в периода 30-100 дни след 

засаждането. Ето защо подходяща Multicote™ 
Agri формулация за пипер би била такава 
с по-бърз период на освобождаване и по-
нисък процент на полимерно покрити 
гранули. Доматите, от друга страна, имат 
по-продължителен период на вегетация 
преди настъпване на интензивен растеж 
(фиг 5). Нуждата от хранителни елементи 
нараства до 5 седмици след засаждането им и 
намалява преди края на вегетацията. Ето защо 
подходяща формулация за домати би била 
такава с по-слабо отдаване на хранителни 
вещества в началото на вегетацията и с по-
високо в средата на сезона. Босилекът има 
продължителен растеж на листата. Това 
изисква равномерно отдаване на хранителни 
елементи. Ето защо за босилека е подходяща 
формулация с постоянно отдаване.

За да си гарантирате оптимално снабдяване 
на културите с основните хранителни 
вещества, е препоръчително да използвате 
Multicote™ Agri Stages – формулация, която 
дава възможност за хранене с променящи 
се през сезона съотношения на N-P-K. Като 
правило растенията имат най-голяма нужда 
от азот във фазите на активен вегетативен 
растеж, последвана от висока нужда от калий 
по време на развитието и узряването на 
продукцията.

Фигура 3: Ефективност на съотношенията на покрит/непокрит К
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2.3.2. Температура на почвата
Периодът на отдаване на хранителни 
вещества от торовете с контролирано 
освобождаване Multicote™ се изчислява при 
температура от 21° C. Реално отдадените 
количества хранителни вещества зависят от 

температурата на почвата на дълбочината 
на внасяне на продукта. Таблицата 4 ще ви 
помогне да намерите продукт, подходящ 
за вашите нужди според температурата на 
почвата.

  

Таблица 4: Период на отдаване според температурата на почвата при влажна среда

Срок 15°С (60°F) 21°С (70°F) 30°С (86°F)

Multicote™ 4 6 месеца 4 месеца 2 месеца

Multicote™ 6 7-8 месеца 6 месеца 3-4 месеца

Multicote™ 8 9-10 месеца 8 месеца 5-6 месеца

Multicote™ 12 15-16 месеца 12 месеца 7-8 месеца

Multicote™ 16 20-22 месеца 16-18 месеца 9-10 месеца
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Фигура 4: Усвояване на хранителни елементи от пипер през периода на вегетация

Фигура 5: Усвояване на хранителни елементи от домати през периода на вегетация
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3.1. Правилно внасяне
Гранулите на Multicote™ Agri трябва да 
достигнат до активната коренова зона 
с точност от ±5 см. За да се осигури 
продължителното им усвояване, те трябва 
да се поставят в зоната, навлажнявана от 
капковото напояване (Фиг 6.). Следователно 
внасянето на гранулите в голяма степен 
се определя от използваните напоителни 
системи. Покриването на гранулите Multicote™ 
Agri чрез заравяне, поставяне в гнезда или 
инкорпориране улесняват ефективната 
им работа. Внасянето чрез разпръскване 
намалява ефективността на Multicote™ 
Agri и в повечето случаи не се препоръчва. 
Фигура 7 ясно показва предимствата на 
препоръчваните методи на внасяне.   

3. Указания за употреба

Инкорпорирането или внасянето в редовете 
е особено важно за уреята (независимо дали 
е полимерно покрита или не). Постоянно 
високото pH и солеността около линията на 
внасяне стимулират образуването на ензима 
уреаза, като по този начин се повишава 
достъпността на азота за растенията. 

Когато полето не е напоявано и не е валяло 
в рамките на седмица или повече, горният 
почвен слой изсъхва, особено при горещо 
и сухо време. При такива условия торовите 
гранули трябва да се внасят на по-голяма 
дълбочина - на около 20 см. Активната 

коренова система се развива в по-дълбоките 
слоеве, където има влага и по-високо 
съдържание на хранителни елементи, а 
температурата е постоянна заради по-малкото 
влияние на денонощните температурни 
амплитуди. 

Таблица 5 обобщава подходящите методи за 
торовнасяне при различните култури. По-
подробни инструкции за внасяне са включени 
в следващата секция на брошурата. Ако имате 
съмнения, консултирайте се с агрономите на 
Haifa, за да определите най-подходящия за 
вас начин на торовнасяне.  
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Фигура 7: Ефект от различни методи на внасяне на Multicote™ Agri при патладжан

Фигура 6: Внасяне на Multicote™ Agri 
гранулите във влажната зона е важно за 

продължителното отдаване
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Таблица 5: Как да внасяме Multicote™ Agri

Тип култура Време Начин на внасяне Илюстрация

Полски култури 
(сеитба)

Преди сеитба 
Едновременно със сеитбата 
В ранните фази на развитие

5 см в страни, 5-10 см под нивото на 
семената Фиг. 8.1

Полски култури 
(засаждане), полски 
зеленчуци

Преди разсаждане 
По време на разсаждането 
В ранните фази на развитие

До редовете Фиг. 8.2

Бавно растящи 
зеленчуци на 
закрито

Преди разсаждане 
По време на разсаждането До редовете Фиг. 8.2

Зеленчуци - 
безпочвено По време на разсаждането В хранителната среда Фиг. 8.3

Плодни дръвчета - 
засаждане

При засаждане, или две седмици 
преди пролетните валежи

В дупките, покрити с 2-3 см или в 2 - 3  
25 сантиметрови отвора на 5-10 см 
от стъблото и 5-10 см дълбоки

Фиг. 8.4, 
Фиг. 8.5

Стари плодни 
дръвчета

2 седмици преди пролетните 
валежи и отново след оформяне 
на плода или ранно лято

В 2-3 дупки около дървото под 
короната във влажната зона Фиг. 8.6

5 cm

5-10 cm25 cm

3-5 cm

5-10 cm

5-10 cm 5-10 cm

5-10 cm

Ред със семена

Зона за
внасяне на
Multicote™ Agri 

Зона за
внасяне на
Multicote™ Agri 

Фиг. 8.1

Фиг. 8.3

Фиг. 8.5

Фиг. 8.2

Фиг. 8.4

Фиг. 8.6
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Таблица 6: Фактори при избора на формулация на Multicote™ Agri 

Параметър Фактори Справка

NPK съотношение Хранителни нужди през вегатационните фази

% на покритите с полимер гранули Наличие на вода, структура на почвата секция 2.2

Срок на освобождаване Продължителност на вегетацията, очаквани t°С секция 2.3

Начин на освобождаване Динамика на усвояване през вегетацията секция 2.3

3.2.2. Определяне на торовата норма
Торовите норми трябва да са съобразени със 
специфичните изисквания на отглежданите 
култури и планирания добив. Те трябва 
да бъдат леко завишени, за да се избегне 
пълното усвояване на почвените запаси и 
изтощаването на почвата. Нормите трябва да 
са съобразени с пропускливостта на почвата 
и метода за напояване. 

При по-прецизните методи на напояване  - 
напояване чрез пръскачки и капково 
напояване, торовите норми са по-ниски. 
Големи количества валежи и гравитачно 
напояване предполагат по-високи торови 
норми. 

3.2. Създаване на програма за торене 

3.2.1. Избор на правилната формулация
Таблица 6 обобщава факторите, които трябва 
да се вземат предвид при избора на най-
подходящата формулация (виж секция 2 за 
подробности)   

Във всички случаи обаче количествата 
използван тор Multicote™ Agri са с около 20-
30% по-малки в сравнение със стандартните 
торове. 

Точната норма, времето и начинът на внасяне 
се определят съобразно специфичните 
нужди на всяка култура, влагата, структурата 
на почвата и опита на фермера. Ако изпитвате 
затруднения при определянето на точната 
торова норма, консултирайте се с агрономите 
на Haifa, които ще изготвят за вас специална 
програма за торене. 
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3.3. Техника, подходяща за 
торовнасяне:
Multicote™ Agri може да бъде 
внасян с помощта на различни 
машини. 
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Максимизирането на добивите изисква 
адекватно подхранване на земеделските 
култури и постоянен контрол върху наличието 
и баланса на ключовите хранителни вещества 
през целия период на вегетация. Multicote™ 
Agri е разработен, за да помогне на фермерите 
да се справят точно с тази задача.

Инструкции за внасяне
Препоръчва се Multicote™ Agri да се внася 
в редовете. При култури, които се сеят, 
гранулите трябва да попаднат на 5 см встрани 
и на 10 см под семената. При култури, които се 
разсаждат, гранулите се внасят успоредно на 
редовете. Ако използвате система за капково 
напояване, уверете се, че гранулите се 
намират в зоната на овлажняване. Multicote™ 

4. Multicote™ Agri при различните култури

4.1. Земеделски култури, отглеждани на открито
Agri може да се внесе преди или по време 
на засаждането, както и в ранните фази на 
развитие.

Определете торовите норми според нуждите 
на културата и очаквания добив (виж стр. 13). 
Ако изпитвате затруднения при определянето 
на точните торови норми, консултирайте се с 
агрономите на Haifa, които ще изготвят за вас 
специална програма за торене.

Доказани ползи
Направените опити с Multicote™ Agri доказват, 
че той може успешно да замени стандартните 
практики за торене при много култури, 
допринасяйки за повишаване на добива при 
по-ниски торови норми.

Стандартна практика на фермера:

Дата 2.12 19.12 3.1 24.1 11.2

Тор Урея Амониев сулфат Урея Урея Калиев нитрат

Торова норма 10 кг/дка 35 кг/дка 10 кг/дка 10 кг/дка 20 кг/дка

Multicote™ Agri 57%: 31,5 кг/дка Multicote™ Agri (2) 43-0-0 (осигурява 57% от количеството внесен азот 
(N) със стандартната практика на фермера)

Multicote™ Agri 80%: 44 кг/дка Multicote™ Agri (2) 43-0-0 (осигурява 80% от количеството внесен азот 
(N) със стандартната практика на фермера)

Контролно поле: без торене

A. Чесън на тежки почви, Израел (2013)
Опитът е проведен на производствено поле, което се напоява само от дъжда. Две схеми за торене с 
Multicote™ Agri са сравнени със стандартната практика на фермера: 
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Б. Кромид лук, Израел (2013-2014)
Опитът е проведен с цел да се покаже агрономическата и икономическата ефективност от употребата 
на уреята с полимерно покритие в сравнение с традиционните практики за торене.

Приложение Формулации
% азот спрямо
 стандартната 

практика 

Азот 
(кг/дка)

Тор  
(кг/дка)

Цена  
($/дка)

Стандартна практика 46-0-0 (a) 100% 30.0 65.2 79.3

Multicote™ Agri 100% 42-0-0 (b) 100% 30.0 71.4 72.8

Multicote™ Agri 75% 42-0-0 (b) 75% 22.5 53.6 55.5

Multicote™ Agri 50% 42-0-0 (b) 50% 15.0 35.7 38.3

Контрола - - - - -
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Качество A

Стандартна
практика 

Контрола Multicotе™ Agri
57%

Multicotе™ Agri
80%

9.5

11.5 11.4

7.8

15.5
16.5 15.8

14.4

Икономически анализ

Приложение
Разходи ($/дка) Добив 

(т/дка)
Нетна печалба 

($/дка)Торове Разходи за торене

Стандартни практика 67.11 8.95 1.55 4 095

Multicote™ Agri 57% 29.54 3.16 1.65 4 550

Multicote™ Agri 80% 42.05 4.42 1.58 4 413

Контрола 0.0 0.0 1.44 3 666

Multicote™ Agri 57% осигурява най-висок 
добив и нетна печалба. Торовете Multicote™ 
Agri не се нуждаят от неколкократно внасяне 
през сезона, което е особено важно по време 
на дъждовен сезон, когато последващите 
внасяния са силно затруднени, а понякога и 
невъзможни.

Добиви
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практика 

КонтролаMulticotе™ Agri
75%

Multicotе™ Agri
50%

Multicotе™ Agri
100%

  a) хранене с урея няколко пъти през вегетацията: 10 декември, 2 януари, 14 януари, 29 януари, 
13 февруари, 25 февруари, 12 март, 20 март, 25 март, 31 март

 b)  еднократно приложение на урея с полимерно покритие (преди засаждане)

Добиви

 Всички тестови полета, хранени с Multicote™ 
Agri, дават по-висок добив в сравнение със 
стандартната практика. Multicote™ Agri 50% е 
икономически най-изгодната схема за торене.

В. Картофи, песъкливо-глинеста почва, Израел
Опитът с картофи сорт “Venus” e проведен с цел да се сравни стандартната практика на фермера с 
еднократно внасяне на Multicote™ Agri.

Приложение Формулация Азот (кг/дка)

Стандартна практика Урея 46-0-0 40.0

Multicote™ Agri 43-0-0 (70% полимерно покрит азот) 24.0
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Добиви

Multicote™ Agri показва по-добри резултати в сравнение със стандартната практика: по-висок добив 
с по-високо съдържание на сухо вещество.

Г. Сладки картофи сорт “Beauregard”, Австралия
Този опит сравнява употребата на Multicote™ Agri с приложението на 3 макроелемента, внесени 
поотделно.

Приложение Формулация
кг/дка

Азот (N) Фосфор (P2O5) Калий (K2O)

Стандартна практика Гранулирани торове 11.2 12.8 20.0

Multicote™ Agri Hi Multicote™ Agri (6)  
14.5-16-25
% гранули с полимерно 
покритие: 61-0-70

10.2 11.2 17.5

Multicote™ Agri Med 8.4 9.3 14.5

Multicote™ Agri Low 7.4 8.2 12.8

Практиката на фермера включва 3 приложения. Multicote™ Agri е приложен еднократно с 
инкорпориране в почвата едновременно с оформянето на редовете след засаждане.

Резултати

Приложение
Размер на клубените (%) общ добив 

 (т/дка)
приход  
($/дка)Малки Средни Големи

Стандартна практика 11.2 12.8 20.0 2.87 900

Multicote™ Agri Hi 10.2 11.2 17.5 3.69 1 660

Multicote™ Agri Med 8.4 9.3 14.5 3.53 1 700

Multicote™ Agri Low 7.4 8.2 12.8 3.28 1 260

Multicote™ Agri и в трите случая дава по-добри 
резултати в сравнение със стандартната 
практика. Най-изгоден икономически е 
Multicote™ Agri Med (75% от нормата при 
стандартната практика).
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Традиционно оранжерийните и парникови 
култури се хранят с течни или водоразтворими 
торове. В повечето случаи се подават 
завишени количества вода, за да се избегне 
засоляването. Излишъкът от поливни води 
отмива част от хранителните вещества, което 
води до загуба на торове и замърсяване на 
подпочвените води. Внасянето на Multicote™ 
Agri не зависи от вида на напоителните 
системи и не води до загуби в следствие на 
отмиване и процеждане. За приложението 
на Multicote™ Agri не са необходими сложни 
системи за дозиране на хранителните 
елементи и няма нужда от допълнителни 
количества вода. Multicote™ Agri осигурява 
ефективно хранене на растенията и може да 
спести до 50% от количествата прилаган тор.

Инструкции за внасяне
При културите, отглеждани в почва, 
Multicote™ Agri се внася преди или по време 
на разсаждането в редовете (до реда с 

растенията). При безпочвено отглеждане 
Multicote™ Agri се добавя към сместа за 
отглеждане. Определете торовите норми 
според нуждите на културата и очаквания 
добив (виж стр. 13). Ако изпитвате затруднения 
при определянето на точните торови норми, 
консултирайте се с агрономите на Haifa, които 
ще изготвят за вас специална програма за 
торене.

Доказани ползи
Опитите на полето и в лабораторни 
условия показват средни норми на внасяне 
на Multicote™ Agri с 30-40% по ниски от 
стандартните торове. Multicote™ Agri се 
доказва като по-ефективен, повишавайки 
както количеството, така и качеството 
на добива. Употребата на Multicote™ Agri 
увеличава приходите на фермера и щади 
околната среда. Ето резултатите от някои от 
проведените опити:

 4.2. Оранжерийни и парникови култури

А. Пъпеши в полиетиленови тунели, Франция
Еднократно внасяне на Multicote™ Agri се сравнява със стандартната практика при хранене на 
пъпеши сорт „Figaro”, отглеждани в полиетиленови тунели.

 Приложение кг/дка 
 N-P2O5-K2O-MgO

% от влаганите 
количества  Период на внасяне

 Стандартна практика  15-16.8-25-11  100 Основно торене + 2 допълнителни 
подхранвания през капково напояване

 Multicote™ Agri   2-1.5-1-0  40-27-12-0  При засаждане

Резултати

 Приложение Общ добив 
(т/дка)

Брой плодове 
на кв.м

 Средно тегло на 
плода 

 Стандартна практика 2.61 3.95 660 г

 Multicote™ Agri 3.78 5.63 672 г

Multicote™ Agri значително понижава нормите на торене, като едновременно с това повишава общия 
добив, както и теглото и броя на отделните плодове.
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Б. Домати в оранжерии, Израел
За опитът е използван Multicote™ Agri 16-8-26 със 6-месечен срок на отдаване и дял на полимерно 
покритите гранули от 90%-0-100%. Multicote™ Agri е тестван при 2 различни торови норми и е сравнен 
със стандартно използван течен тор при отглеждане на оранжерийни домати.

 Приложение
кг/дка

Метод на торовнасяне
Азот (N) Фосфор (P2O5) Калий (K2O)

Течен тор 66.0 24.0 84.0 Капково напояване през интервал 
от два дни

Multicote™ Agri 50% 26.4 13.2 42.9 Преди засаждане: напояване според 
практиката на фермераMulticote™ Agri 65% 43.2 21.6 70.2

Резултати

 Приложение Общ добив 
(т/дка)

добив с пазарни 
качества (т/дка)

 средно тегло на 
плода 

Течен тор 12.67 11.12 166 г

Multicote™ Agri 50% 12.49 11.00 173  г

Multicote™ Agri 65% 14.02 12.68 171 г

Multicote™ Agri, който отговаря на 65% от стандартната торова норма, увеличава общия и годния за 
пазара добив. При 50% от стандартната торова норма Multicote™ Agri показва сходни резултати със 
стандартния течен тор. И в двата случая Multicote ™ Agri повишава големината на плода.

В. Пипер (камба) в оранжерии, Израел
Опитът сравнява Multicote™ Agri 17-9-27 с 8-месечен срок на отдаване със стандартен течен тор, 
използван при оранжерийно отглеждане на пипер сорт „BK-162“. Multicote™ Agri е внесен в количество, 
което отговаря на 50% от стандартната торовата норма на течния тор.

 Приложение
кг/дка

Метод на торовнасяне
Азот (N) Фосфор (P2O5) Калий (K2O)

Течен тор 5-3-8 175.0 105.0 280.0 Капково напояване

Multicote™ Agri 87.5 46.3 139.0
Преди засаждане; капково напоя-
ване с вода в количества като при 

контролата

Резултати
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Multicotе™ Agri

Multicote™ Agri значително увеличава добива на пипер – увеличава се не само броят на плодовете, 
но и техният размер.



22

Внасянето на торове с контролирано 
освобождаване при засаждането или през 
първата година задоволява ефективно 
хранителните нужди на дръвчетата, като им 
осигурява добро начално развитие, което 
не уврежда кореновата система и не води 
до фитотоксичност. При стари насаждения 
Multicote™ Agri се внася еднократно през 
сезона, което спестява време и разходи за 
труд.

Инструкции за внасяне
При засаждане: изсипете Multicote™ Agri на 
дъното на дупките за засаждане и покрийте с 
3-5 см пласт почва. Използвайте продукт със 
6 или 8-месечно освобождаване. Multicote™ 
Agri може да се внася и по начина, показан на 
Фигура 8.2.

 4.3. Овощни дървета
Стари насаждения: Изсипете Multicote™ Agri в 
2-3 дупки около дървото. Дупките трябва да 
са на разстояние от 30 см от стъблото и да са 
дълбоки 10-20 см. При наличие на поливна 
система (капкова или микро-оросяване), 
изсипете гранулите в зоната на овлажняване. 

Определете торовите норми според нуждите 
на културата и очаквания добив (виж стр. 13). 
Ако изпитвате затруднения при определянето 
на точните торови норми, консултирайте се с 
агрономите на Haifa, които ще изготвят за вас 
специална програма за торене.

А. Ябълки, Италия (2008-2010)
3-годишен опит за оценка на действието на Multicote™ Agri в ябълкова овощна градина с песъкливи 
почви при големи количества на валежите. Опитът включва 3 сорта ябълки - Fuji, Stark и Gala.

 Приложение
кг/дка

Метод на торовнасяне
Азот (N) Фосфор (P2O5) Калий (K2O)

Водоразтворим тор 14.3 9.3 20.0 Повтарящи се торовнасяния

Multicote™ Agri 10.0 6.5 14.0 Еднократно приложение – късна 
пролет

Резултати

Сорт  Приложение
Добиви (кг/дърво)

2008 2009 2010

Stark
 Стандартна практика 3.6 3.9 3.9

 Multicote™ Agri 3.8 4.5 3.6

Fuji
 Стандартна практика 3.1 2.7 2.7

 Multicote™ Agri 3.0 2.8 3.3

Gala
 Стандартна практика 2.7 3.2 3.2

 Multicote™ Agri 2.7 3.7 3.7
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Сорт  Приложение
Плодове на едно дърво

2008 2009 2010

Stark
 Стандартна практика 19.0 20.0 20.0

 Multicote™ Agri 18.8 21.3 18.8

Fuji
 Стандартна практика 15.0 15.3 15.3

 Multicote™ Agri 14.8 16.3 18.9

Gala
 Стандартна практика 18.0 19.5 19.5

 Multicote™ Agri 17.8 21.2 20.2

При всички сортове ябълки еднократното внасяне на Multicote™ Agri в количества, съответстващи 
на 70% от стандартните торови норми, води до завишаване на добива и средния брой плодове на 
дърво. Като цяло се наблюдава повторение на резултатите през трите години.

Б. Цитруси, Южна Африка
Опитът е проведен, за да се оцени ефективността на Multicote™ Agri 24-6-13 (“Juvenile” формула) с 
8-месечно освобождаване при цитрусови дървета. Дърветата, върху който са проведени тестовете, 
са Star Ruby грейпфрут, засадени върху лимонови дървета. Контролната овощна градина е засадена 
през 2004 г., а началото на плододаването е през 2009 г. Овощната градина, върху която е тестван 
Multicote™ Agri, е засадена през 2010 г., а начало на плододаването е през 2013 г. (2 години по-рано 
в сравнение с контролната овощна градина). И двете овощни градини са върху песъкливи почви, 
бедни на хранителни вещества. Снимките по-долу показват действието на Multicote™ Agri върху 
началното развитие на дръвчетата.

Контролна овощна градина, 18 месеца след 
засаждането: 
• Ежемесечно торене
• 8 торовнасяния след засаждането
• 1-во бране на 5-тата година: 2,17 т/дка
• 2-ро бране на 6-тата година: 4,15 т/дка

Multicote™ Agri, 18 месеца след засаждането:
• Едно единствено торене – 6 месеца след 

засаждане 
• 1-во бране на 3-тата година: 2,6 т/дка
• 2-ро бране на 4-тата година: 4,2 т/дка

Информацията е предоставена от Франсоа Дилман, собственик на овощната градина в провинция 
Лимпопо, и Артър Лилфорд от Терасон.
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Multicote™ Agri е с доказано по-добра 
ефективност на усвояване на хранителните 
вещества в сравнение с конвенционалните 
торове, дори и при по-ниски торови 
норми. Това е особено важно при наличие 
на законови регулации, ограничаващи 
количествата торове, внасяни в почвата. 
Често традиционните практики са свързани 
с неколкократно внасяне на азот през 
периода на вегетацията на културите или пък 
предполагат внасяне на големи количества 
тор в началото на сезона. Торовете 
CoteN™ успешно заместват практиката с 
неколкократното внасяне и повишават 
значително ефективността на азотното 
хранене. CoteN™ са торове с контролирано 
освобождаване, които съдържат урея с 
полимерно покритие. Multicote™ Agri и CoteN™ 
могат да се комбинират с конвенционални 
торове за постигане на цялостно, ефективно 
и балансирано хранене на растенията.

Инструкции за внасяне
Препоръчва се Multicote™ Agri да се внася 
в редовете. При култури, които се сеят, 
гранулите трябва да попаднат на 5 см встрани 

4.4. Култури за личното стопанство

и на 10 см под семената. При култури, които се 
разсаждат, гранулите се внасят успоредно на 
редовете. Ако използвате система за капково 
напояване, уверете се, че гранулите се 
намират в зоната на овлажняване. Multicote™ 
Agri може да се внесе преди или по време 
на засаждането, както и в ранните фази на 
развитие. Определете торовите норми според 
нуждите на културата и очаквания добив 
(виж стр. 13). Ако изпитвате затруднения 
при определянето на точните торови норми, 
консултирайте се с агрономите на Haifa, които 
ще изготвят за вас специална програма за 
торене.

Доказани ползи
Опитите показват, че с предсеитбено 
приложение на Multicote™ Agri се постигат 
с 30-40% по-ниски средни торови норми 
в сравнение със стандартните торове. 
Multicote™ Agri е по-ефективен и повишава 
количеството и качеството на добивите. 
Употребата на Multicote™ Agri увеличава 
приходите на фермера и щади околната среда. 
Ето резултатите от някои от проведените 
опити:

A. Царевица, Югозападна Франция

 Приложение Торовнасяне със 
сеитба

Подхранване във
фаза 3-4 лист

 Стандартна практика 4 кг/дка 15 кг/дка

CoteN™ (33% полимерно 
покрити гранули) 4 кг/дка 12.8 кг/дка

Резултати
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Multicote™ Agri увеличава добива с 6% при 12% по-ниска торова норма на азот.
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 2) Царевица, Мексико

 Приложение % гранули с полимерно 
покритие

кг/дка 
 N-P2O5-K2O

% азот спрямо 
 стандартната практика

Стандартна практика - 26.0-7.6-6.0 100%

Течен тор - 23.4-4.0-2.7 90%

Multicote™ Agri 30-0-30 18.2-7.0-4.2 70%

Резултати
9

8.5

8

7.5

7

6.5

6

5.5

5
Стандартна практика Течни торове Multicotе™ Agri

Multicote™ Agri повишава добива при по-ниски торови норми и еднократно внасяне.

 В. Царевица, Южна Франция
Опитът е проведен с цел да се определи оптималната практика за редуциране на количествата на 
внасяния азот при царевица, което е наложено от законови ограничения.

 Приложение
Количество азот (кг/дка) % азот спрямо 

стандартната
практикасъс сеитбата фаза 6-8 лист фаза 10 лист

Урея – пълна норма

6.8 кг/дка 
DAP

17 5.8 100%

Урея – редуцирана норма 17 0 80%

Урея + инхибитор на нитрификацията 17 0 80%

CoteN™ 17 0 80%
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Резултати
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Урея +
инхибитор

CoteN™

Стандартна
практика 1

Стандартна
практика 2

CoteN™ 60% CoteN™ 80% CoteN™ 100%

 При всички опити прилагането на CoteN™ води до увеличение на добива, като най-близък е 
резултатът при внасяне на пълната норма азот.

Г. Ориз, Бразилия (2012-2013)
Опитът е проведен за сравнение на CoteN™ с традиционните практики за торене на ориз. Целта е да 
се установи оптималната доза за еднократно внасяне на CoteN™.

Схеми на торене

Стандартна практика 1 25 кг/дка NPK 5-20-30 + (15+7) кг/дка урея 3 приложения

Стандартна практика 2 10 кг/дка MAP + 15 кг/дка KCl + (15+7) кг/дка урея 3 приложения

CoteN™ 100% CoteN™ Mix 24-11-17 (90-00-00) – 46 кг/дка 1 приложение

CoteN™ 80% CoteN™ Mix 22-12-19 (87-00-00) – 40,5 кг/дка 1 приложение

CoteN™ 60% CoteN™ Mix 19-14-20 (83-00-00) – 35 кг/дка 1 приложение

Резултати
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Приложенията на CoteN™ Mix, включително и с ниска норма (60%), водят до същия или по-висок 
добив в сравнение със стандартните практики на торене. При всичките опити торовете CoteN™ Mix 
повишават добива. Само при един от опитите (при пълна торова норма на N) резултатът е изравнен.



Представяме ви мобилната 
апликация FloraMatch™

 FloraMatch™ на Haifa ви помага да пред-
видите нуждите от хранителни елементи 
на културите по време на различни пери-
оди от вегетацията и на тази база да опре-
делите най-подходящия за вашите нужди 

тор от гамата на Multicote™. 

FloraMatch™  генерира графика със степента на отда-
ване на Multicote™ формулациите според очакваните 
през сезона температури. Това ви помага да опреде-
лите хранителните нужди на културата през цялата ве-
гетация и да ги коригирате при нужда. 

FloraMatch™ се предлага като безплатно мобилно при-
ложение за iOS и Android, а също и като компютърно 
приложение, което може да бъде изтеглено онлайн.

Гледайте видео клиповете за Multicote™ Agri

 Haifa Group, 2014

Този документ, както и всяка информация предоставена тук 
от Haifa Group, не би могъл да доведе до правни последици за 
Haifa Group. Цялата информация, данни, описания и снимки 
представят добри практики и ние вярваме, че са коректни 
и предоставят само общи насоки. Тъй като процесът на 
приложение може да бъде повлиян от много фактори, ние 
препоръчваме винаги да правите тестове, за да установите 
кои продукти и начини на приложение са най-подходящи за 
вас и вашите нужди. Това не освобождава клиентите ни от 
задължението винаги да проверяват продуктите при тяхната 
доставка, както и от другите задължения, произтичащи от 
тяхната употреба.



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

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.


