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Haifa
ПИОНЕРСКИ ДУХ

Хайфа е мултинационална компания, чиято централа 
е базирана в Израел. Компанията е един от най-
големите световни доставчици на калиев нитрат, на 
специализирани продукти за хранене на растения, 
както и на индустриална химия. Известна със своя 
пионерски дух и иновативни решения, Хайфа успява 
адекватно да отговори на пазарните тенденции. 
С годините Хайфа се утвърждава като компания, 
способна да задоволява разнообразните нужди на 
клиентите, като им предлага решения и продукти, 
насочени към техните конкретни и специфични 
проблеми. 

Присъствието на Хайфа по целия свят й дава 
възможност да поддържа тесни контакти с големи 
дистрибутори и крайни клиенти.

Основната ни мисия е да създадем високо ефективни 
решения за земеделските производители по целия 
свят, като детайлно се запознаем с техните нужди.

Тази нагласа, заедно със задълбочено познаване на 
пазарите, е това, което формира всички дейности и 
прави Хайфа различна за клиента.

Стремежът на Хайфа да бъде пионер в своята област 
ни кара непрекъснато да въвеждаме иновативни 
и вдъхновяващи решения, които адекватно да се 
справят с нарастващите предизвикателства на 
променящия се свят.  



Poly-Feed®

Водоразтворими NPK торове
Poly-Feed® е серия от напълно водоразтворими NPK торове, предназначени да осигурят 
пълноценно хранене на растенията през целия им жизнен цикъл. Големият избор от формулации 
и съставки успява да отговори на разннобразните нужди при различните методи на отглеждане 
на културите.

Poly-Feed® са продуктите, които предлагат максимална ефективност на използване на 
хранителните вещества, оптимален растеж и свеждат до минимум замърсяването на почвата, 
водата и въздуха.

Специални предимства на Poly-Feed® продуктите:
• Напълно разтворими във вода, безопасни за употреба с всички системи за напояване, както 

и за листно приложение;
• Съставен само от чисти хранителни вещества;
• Без съдържание на хлор, натрий и други вредни елементи;
• Изработени от висококачествени суровини;
• Обогатени с големи количества микроелементи;

Poly-Feed® продуктови серии
Poly-Feed® GG - серия за почвено и безпочвено отглеждане на оранжерийни култури;
Poly-Feed® Drip - серия за капково напояване на открити площи;
Poly-Feed® MAR - серия, обогатена с екстракт от водорасли;
Poly-Feed® Foliar - серия за листно приложение.



Nutrigation™
Nutrigation™ (хранене чрез фертигация) е метод за доставка на чисти хранителни вещества към 
растението чрез системата за капково напояване.  Това e високоефикасен метод за хранене на 
растенията. Той дава възможност за точно и бързо доставяне на торовите съставки в съответствие 
с конкретните нужди на растението в конкретния период на неговото развитие.
В допълнение, той гарантира, че хранителните вещества се доставят директно в кореновата 
система на растението.

Ползи от фертигацията
• Подобрява се достъпа на растението до хранителни вещества;
• Повишава се ефективността при усвояването на хранителните вещества;
• Загубите от процеждане са сведени до минимум;
• Намалява се сбиването на почвата;
• Храненето чрез фертигация води до по-високи добиви с по-добро качество.

Количествен метод
При този метод торът се смесва с водата за напояване, като се използва резервоар байпас с тор. 
Фермерът определя състава и общия процент от тора. Концентрацията на тора намалява с времето 
в следствие на преминаването на вода през системата за напояване. Количествата на торове, 
препоръчани за интензивни култури са 0.2-0.5 кг/дка/ден - в началните фази на формиране на 
растението и 1-2 кг/дка/ден - през периода на активната вегетация и формиране на плодовете.

Пропорционален метод
При този метод концентрацията на тор се поддържа постоянна през целия период на напояване 
с помощта на помпа за тор или инжектор. Пропорционалният метод позволява контрол върху 
концентрациите на хранителни вещества в почвения разтвор и затова се препоръчва за леки и 
песъчливи почви с ниска способност за задържане на хранителни вещества (CEC <18meq/100 г). 
Обичайните концентрации на Poly-Feed® GG при поливни условия са 0.1-0.2 г/л през първите 
седмици след разсаждане и 0.3-0,5 г/л през останалите периоди.



Poly-Feed® GG

Формулации за оранжерийни култури
Интензивното производство на култури в оранжерии изисква максимален контрол върху всички 
параметри на растежа. При напълно контролирана среда точното подаване на хранителни вещества 
към растенията е предпоставка да се гарантира оптимално развитие и максимални добиви.
Poly-Feed® GG е серия от богати и балансирани торове за почвено и безпочвено отглеждане на 
оранжерийни култури. Nutrigation™ (подхранване чрез фертигация) с Poly-Feed® GG осигурява 
пълноценно хранене на растенията през всички етапи на растеж.

Предимствата от използването на Poly-Feed® GG
• Готови формулации за различните етапи от развитието на растението
• Спестява време и усилия при подготовката
• Точен състав на хранителния разтвор, без грешки
• Без остатъци и загуби на скъпи суровини

Poly-Feed® GG формулациите са подходящи и за листно подхранване.
Poly-Feed® GG се разпознава лесно по червения цвят на продукта.

Poly-Feed® GG
Фаза на растеж N-P-K Формула N-NH2 (%) N-NO3 (%) N-NH4 (%)

Развитие на коренова система 1-2-1 15-30-15 5.3 4.0 5.7

Вегетативна 1-1-1 19-19-19 10.0 5.5 3.5

Формиране и развитие на плодовете 2-1-2 20-9-20 - 12.0 8.0

2-1-3 17-10-27 - 11.5 5.5

2-1-4 16-8-32 - 11.7 4.3

Микроелементи
Всички Poly-Feed GG® формулации са обогатени с 1000 ppm желязо (Fe), 500 ppm манган (Mn), 
200 ppm бор (В), 150 ppm цинк (Zn), 110 ppm мед (Сu), 70 ррm молибден (Мо).



Nutrigation™ с Poly-Feed GG при безпочвено 
отглеждане
Торовете трябва да бъдат от най-висококачествени суровини и да отговарят на конкретните 
нужди на растението. Хранителните нужди на културите се задоволяват чрез използването на 
метода Two Tank (метод на двата резервоара), като винаги се взема предвид наличието на калций, 
магнезий и карбонати във водата за напояване. 

Подготвяне на хранителния разтвор

Стъпка 1
Разтваря се Poly-Feed® GG в резервоар А, за да се получи концентриран разтвор на NPK (обикновено 
се използват 200 кг/м3 вода).
Стъпка 2
За да се балансират нивата на калция и магнезия, се разтваря количество от Magnisal® и Haifa Cal 
GG в резервоар B.
Стъпка 3
РН трябва да бъде между 5.5 - 6.5. За да се получи това, се измерва нивото на карбонат във водата 
и се добавя подходящо количество киселина. Имайте предвид следното:

• В случай че използватe фосфорна киселина или сярна киселина, те трябва да се инжектират 
само в резервоар A или директно във водата за напояване.

• В случай че използвате азотна киселина, може да я инжектирате или в резервоарите, или 
директно във водата за напояване.

• За да поддържате стабилността на хелатираните микроелементи, не допускайте pH в 
резервоар А да пада под 4.

РЕЗЕРВОАР А РЕЗЕРВОАР B EC pH

pH (5.5 - 6.5)

Poly-Feed Magnisal 
Haifa  Cal

Киселини

EC (1.5 - 3.5)



Poly-Feed® GG

Формула K2O/N 
(%)

N-NO3  
(%)

N-NH4  
(%)

SO3  
(%)

EC (mS/cm) pH
0.5 g/l 1.0 g/l 1.5 g/l 2.0 g/l 3.0 g/l 1.0 g/l

18-18-18 1.0 10 8 - 0.78 1.16 1.72 2.26 3.30 5.9

20-9-20 1.0 12 8 - 0.72 1.16 1.69 2.16 3.12 5.3

17-10-27 1.6 11.5 5.5 - 0.72 1.16 1.70 2.25 3.29 5.6

16-8-32 2.0 12 4 - 0.78 1.17 1.70 2.26 3.33 5.9

14-10-34 2.4 11 3 - 0.58 1.07 1.61 2.14 3.12 5.8

11-12-33+2MgO 3.0 9 2 3.9 0.60 1.12 1.65 2.20 3.10 5.7

11-8-34+2MgO 3.1 10 1 3.9 0.66 1.10 1.60 2.10 3.10 5.7

9-12-36+3MgO 4.0 8.3 0.7 5.8 0.60 1.10 1.60 2.10 3.05 5.3

9-10-30+3MgO 4.2 9 - 5.8 0.62 1.12 1.60 2.10 3.05 5.6

Микроелементи
Всички Poly-Feed GG® формулации са обогатени с 1000 ppm желязо (Fe), 500 ppm манган (Mn), 
200 ppm бор (В), 150 ppm цинк (Zn), 110 ppm мед (Сu), 70 ррm молибден (Мо).



Poly-Feed® Drip

Формулации за капково напояване за открити площи
Poly-Feed® Drip e кристален, напълно водоразтворими NPK тор, специално разработен за капково 
напояване на култури, отглеждани на открити площи. Poly-Feed® Drip осигурява на растенията 
всички хранителни вещества в подходящия състав, необходими за техния растеж и развитие. 
Poly-Feed® Drip e формула с магнезий и микроелементи. Широката гама от продукти осигурява 
пълна схема за подхранване на растенията през целия цикъл на растеж.

Poly-Feed® Drip се разпознава лесно по светлосиния цвят на продукта.

Фаза на растеж N-P-K Формула N-NH2 (%) N-NO3 (%) N-NH4 (%) SO3 (%)

Развитие на 
кореновата 

система

1-4-1 11-44-11 - 3 8 -

1-3-1 13-36-13 - 3.7 9.3 -

1-2-1 15-30-15 4.8 4.3 5.9 3.9

Вегетативна 1-1-1 19-19-19+1MgO 9.9 5.5 3.6 1.9

1-1-1 20-20-20 10 6 4 -

1-1-1 18-18-18+2MgO 9 5 4 3.9

2-1-1 26-12-12+2MgO 20 3.5 2.5 3.9

2-1-2 21-11-21+2MgO 13 6 2 3.9

Формиране и 
развитие на 
плодовете

2-1-3 14-7-21+2MgO - 6 8 25.2

2-1-3 18-7-29+2MgO 8.6 7.6 1.8 3.9

2-1-4 18-9-27+2MgO - 8 6 16

2-1-4 16-8-32+2MgO 5.5 9 1.5 3.5

3-1-3 23-7-23+2MgO 15 6.5 1.5 1.9

High K 12-5-40+2MgO - 11 1 3.9

Микроелементи
Всички Poly-Feed® Drip формулации са обогатени с 500 ppm желязо (Fe), 250 ppm манган (Mn), 
100 ppm бор (В), 75 ppm цинк (Zn), 55 ppm мед (Сu), 35 ррm молибден (Мо).



Poly-Feed® MAR

Серия, обогатена с екстракт от водорасли
Poly-Feed® MAR са торове, които осигуряват на културите всички хранителни елементи, 
необходими за здравословно развитие. Обогатяването с екстракти от водорасли стимулира 
растежа на растенията и подобрява храненето им, което води до по-качествени и високи 
добиви. Екстрактите от водорасли съдържат широка гама от хранителни вещества, растежни 
биостимуланти и подобрители, които действат заедно, за да подобрят развитието на растенията 
и почвените свойства.

Poly-Feed® MAR формулациите са обогатени с 0.5% или 1% екстракти от водорасли.

Poly-Feed® MAR се препоръчва за листно приложение. Той е подходящ и за торене чрез 
фертигация, но това изисква торът да се прилага веднага след приготвянето. Не трябва да се 
използват остатъци от разтвора, тъй като те биха могли да запушат системата за напояване.



Poly-Feed® Foliar

Серия за листно приложение
Листното приложение на торове е добре известен метод за допълнително подхранване на 
растенията. Листното подхранване осигурява нормалното развитие на културите в случаите, 
когато е нарушена абсорбция на хранителни вещества от почвата.
Усвояването на хранителните вещества чрез листата е значително по-бързо, отколкото чрез 
корените. Листното подхранване е подходящ метод при необходимост от незабавна корекция на 
хранителните дефицити.
Добре известно е, че при определени етапи от развитието на растенията, листното третиране е от 
ключово значение за крайните добиви. Листното приложение по време на тези критични етапи 
драстично увеличава добивите и подобрява качеството им.
В определени случаи листното подхранване може да замени почвеното приложение на торове, 
най-вече при култури с къса вегетация.



Poly-Feed® Foliar

Серия за листно приложение
Poly-Feed® Foliar задоволява хранителните нужди на растенията по време на тяхното развитие и 
гарантира максимални добиви с високо качество.
Poly-Feed® Foliar са формулации, базирани на ниско съдържание на урея и на високи концентрации 
на хранителни микроелементи под формата на EDTA хелати.
Poly-Feed® Foliar се разпознава лесно по зеления цвят на продукта.

Подходящи формулации според фазата на растеж

Фаза на растеж Формула
Микроелементи (ppm)

Fe Mn Zn Cu Mo B

Вегетация 21-21-21 1300 650 200 140 90 200

Цъфтеж 8-52-17 500 250 75 55 35 100

Плодообразуване 16-8-34 1200 600 180 130 80 200

Подходящи формулации според културите

Култура Формула
Микроелементи (ppm)

Fe Mn Zn Cu Mo B

Пшеница 23-7-23 1700 850 250 1000 110 200

Картофи 12-5-40 2000 1000 300 220 140 300

Цитруси 16-7-30+2MgO 1000 500 2000 110 70 300

Маслини 15-7-30+2MgO 1000 500 150 110 70 4500

Ориз 15-15-30 1000 1500 150 110 70 200

Лозя 4-15-37+3MgO 2300 500 150 110 70 200

Памук 12-5-40 2000 1000 300 220 140 300

Захарно цвекло 15-7-30+2MgO 1000 500 150 110 70 4500

Poly-Feed® GG формулациите са приложими за листно третиране.
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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.


