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Обогатяване на подхранването на растенията 
Контролирано отделяне на Ca, Mg, Zn, B  
За интензивното земеделско производство е необходимо перфектно балансирано 
подхранване, което изисква отделяне на специално внимание на използваните добавки  
и микроелементи и прецизен мониторинг.
Съществените за подхранването на растенията микроелементите се усвояват в 
минимални количества. Дефицитът на микроелементи може да окаже негативен ефект 
върху растежа и да създаде рискове от снижаване на очакваните добиви. В някои случаи 
за този дефицит може да няма изявени визуални симптоми.  
За пълноценно подхранване през всички сезони, Haifa предлага иновативна серия 
микроелементи с покритие. Благодарение на технологията  Multicote™, специалното 
покритие осигурява контролирано освобождаване на микроелементите за подхранване 
на вашите растения:

Пълноценно подхранване на растенията   
Контролираното освобождаване на микроелементите при формулациите, базирани на 
технологията Multicote™, осигурява балансирано подхранване през целия цикъл на растежа.

Оптимално развитие на растенията

Висока ефективност

Всяко растение получава прецизирана доза хранителни вещества,  съответстваща на нуждите през 
всеки етап от растежа.

Базираните на технологията Multicote™ торове освобождават хранителните вещества със скорост, 
съответстваща на нуждите на отглежданите култури.  По този начин хранителните вещества се 
усвояват ефективно с нулеви загуби в околната среда. 

Еднократното прилагане на формулата, базирана на технологията Multicote™ гарантира удовлетво-
ряването на нуждите на растенията през целия цикъл на растежа.

Спестяване на време и усилия 

Предлагани продукти

 Хран. вещество Магнезий Цинк Бор  Калций

 Анализ  0-0-0+21MgO 0-0-0+29Zn 0-0-0+12B  14-0-0+28CaO

 Период на действие 4 месеца 4, 12 месеца 4, 12 месеца 4, 8 месеца  

   Най-подходящи за

 Разсадници 

 Открити площи 

 Зеленчуци 

 Овощни насаждения 

 Гори  

 Тревни площи 



Multicote™ Магнезий

Multicote™ Калций

Multicote™ Цинк

Multicote™ Бор

Включването на  Multicote™ Магнезий в 
програмата за наторяване е препоръчително:
 •   В случай, че капацитетът на почвата за скла-
диране на наличния магнезий е нисък (промити 
почви), например в разсадници за дръвчета в 
тропически зони  
•  В случай, че нуждите на културите от 
магнезий са високи
•  За ливади с цел постигане на ярък зелен цвят 
през цялата година 

Цинкът е съществен подхранващ микроеле-
мент, който е важен за осигуряване на 
нормалното функциониране и за здраво-
словния растеж на растенията.
Участва в много ензимни механизми и регулира 
водния баланс. Липсата на цинк влияе върху 
растежа на новите части на растенията като 
върховете на корените и новите листа.

Добавянето на калций през сезона на растежа 
е необходимо поради ограничената му мобил-
ност в растенията с цел осигуряване на адек-
ватни нива в тъканите на растенията и за 
гарантиране на правилното им развитие    
Multicote ™ Калций е едно идеално решение 
за осигуряването на калций през цикъла на 
растежа. 
Източникът на калций в продукта е калциев 
нитрат, който е с висока ефективност и се 
усвоява напълно от растенията.

Нивата на бор в почвата трябва да се регули-
рат внимателно, тъй като в прекомерно коли-
чество  борът може да бъде токсичен и да 
увреди растенията. Multicote™ Бор е безопа-
сен за прилагане, осигурява необходимите 
количества без опасност от възникване на 
токсични ефекти.
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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.


