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Специализирани торове за тревни площи на Haifa
Целогодишната поддръжка на тревните площи е сложен процес. Със сигурност бихте искали тревните площи да 
изглеждат добре дори когато условията не са подходящи. Новата концепция за подхранване на Haifa, 
разработена специално за да ви помогне да поддържате тревните площи зелени, осигурява балансирано 
подхранване за постигане на контролиран растеж, за подсилване на тревите и увеличаване на устойчивостта 
им на стрес и болести.
Концепцията за подхранване на Haifa се базира на разбирането, че изискванията за растежа са специфични и 
динамични: те варират за различните сортове треви и зависят от условията за растеж и промяната им през 
годината. Концепцията дава възможност за адаптиране на плана за подхранване към нуждите на вашите тревни 
площи и използване на преимуществата на технологията за контролирано освобождаване на торове Multicote® 
Turf и калиев нитрат Multigreen™.
Програмите за подхранване на Haifa отчитат физиологичните процеси и условията за растеж. Освен това, могат 
да се адаптират към навиците при поддръжката и бюджета. Предвидени са за контрол на растежа, поддържане 
на здрави растения и оптимизиране на използването на торове и вода.

Продукти на Haifa за тревни площи
• Multicote™ Turf контролирано освобождаване на торове
• Multigreen™ мини гранули калиев нитрат 

Multigreen™ мини гранули калиев нитрат
Multigreen™ е ключов компонент във всяка схема за подхранване, осигуряващ калий, който е съществен 
елемент за балансираното подхранване на тревните площи, както и азот, в най-базовата и лесна за абсорбиране 
форма.
Нитратният азот в Multigreen™ активно съдейства за приема на калий, в резултат на което се осигурява 
доставянето на високи дози и от двете подхранващи вещества в тревните площи. 

Основни преимущества
Съставен от 100% хранителни елементи необхо-
дими за растенията

Може да се смесва и да се прилага заедно с пести-
циди, фунгициди и други хранителни вещества.   

Не е токсичен и не съдържа хлориди и натрий.

Характеризира се с нисък индекс на образуване 
на соли в почвата (SI), както и с понижен риск от 
изгаряния 

Действа като окислител, с което се предотвратява 
образуването на “черен слой”

Действа добре при хладни климатични условия 

Висока степен на разтворимост, не оставя непри-
ятни остатъци върху зелените тревни площи 

Multigreen™ съдейства за подобряване на здраво-
словното състояние, гъстотата и дебелината на трев-
ните площи; подсилва устойчивостта на растенията 
на топлина, студ и заболявания, подпомага буйния 
растеж, устойчивостта при зимни условия и редуци-
ра податливостта на стрес под въздействието на 
вода.  Всички тези ползи се дължат на способността 
на Multigreen™ да стимулира растежа на по-голяма и 
по-дълбока коренова система и разклонения, както и 
да подобрява здравината на клетките.



 

с контролирано освобождаване на торове

Разработен посредством прилагането на съвременна технология, при която се използва полимерно покритие, 
Multicote™ Turf осигурява контролирано освобождаване на подхранващи вещества в зоната на корените на  
тревните площи. Предвидимата скорост на освобождаване на подхранващите вещества в зависимост от 
температурата на почвата, гарантира наличието им  само тогава, когато растенията са готови да ги усвоят. 
Функцията за “навременно“ освобождаване на подхранващите вещества съдейства за минимизиране на 
просмукването в почвата и изпаряването им, предотвратява избуяването при растежа и редуцира 
необходимостта от подрязване, като същевременно съдейства за развитието на отлична коренова система и 
здрави и издръжливи тревни площи с еднакъв цвят и текстура.
Здравото и издръжливо полимерно покритие на серията Multicote™ е истинска иновация, благодарение на 
която гранулите се запазват непокътнати, без да се повлияват негативно от фактори като транспорт, 
манипулиране и съхранение.  

След прилагането им, гранулите с полимерно покритие  Multicote™ абсорбират влагата, която разтваря 
хранителните вещества вътре в тях.  Скоростта на отделянето им се определя единствено от температурата на 
почвата, която инициира прецизно контролирана и високо ефективна дифузия на хранителните вещества към 
кореновата система.

Механизъм на освобождаване на Multicote™ 

Multicote™ Turf може да достави подходящите количе-
ства хранителни елементи или комплекси от хранител-
ни вещества.  

Включително:

 Азот - във всички нитратни форми

 Фосфати - под формата на усвоим от растението MAP

 Калий - под формата на калиев нитрат

Multicote™ Turf се предлага на гранули със стандартен 
размер (220 SGN) и с мини размер (150SGN).

Multicote™ Turf може да се смесва с всички торове, с или 
без покритие.

Подхранване, подходящо за всички нужди

Еднократното прилагане осигурява равномерно подхранване за няколко месеца  

Избягват се уврежданията в резултат на дефицити или излишъци на подхранващи вещества 

Употреба без опасност от изгаряния 

Редуциране на необходимостта от подрязване на растенията и подсилване растежа на кореновата система 

Ефективно усвояване на подхранващите вещества и минимизиране на загубите 

Предотвратяване на замърсяването на подпочвените води 

Ключови преимущества
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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.


