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Калиев дефицит

 

Haifa Multi-K™ за здрави насаждения

Калият в растенията

 
. Калиевият нитрат e уникален източник на калий от гледна точка на неговата хранителна стойност, ефективност 

и приложение. Калиевият нитрат съдържа 100% макроелементи, които са ключови за храненето на растенията 
- калий (К) и нитратен азот (H-NO3). Тези два елемента се абсорбират от растението бързо и балансирано. 
Калиевият нитрат не съдържа хлориди, натрий и други елементи, които са вредни за растенията. Нитратът 
намалява усвояването на хлориди, ако те присъстват в почвата или в напоителната вода. Това прави калиевия 
нитрат много необходим за култури чувствителни към хлориди. Multi-KTM, линията на Haifa за торове със 
съдържание на калиев нитрат, предлага голям избор от продукти, насочени към различни култури, условия на 
растеж и приложения. Multi-KTM може лесно да се смесва с фосфорни, магнезиеви и калциеви торове за 
подобряване на ефективността на храненето на растенията.

Калият влияе пряко на почти всички физиологични процеси в растенията: фотосинтеза, дишане, образуване на 
въглехидрати и белтъци и др.
Калият има изключително важно значение за водния режим на растенията - коренова система, която е добре 
осигурена с калий, поема по-добре почвената вода и я препраща към стъблото и останалите части на растението.
Добрата запасеност с калий води до засилено развитие на клетъчните стени, което повишава устойчивостта на 
растенията на ниски температури и на причинители на гъбни и бактериални болести. 
Калият оказва положително влияние върху количеството и качеството на крайната продукция, като повишава 
съдържанието на захари и скорбяла.  

Дефицитът на калий причинява характерни изменения, които се проявяват както по цялото растение, така и по 
отделните му органи. 
При недостиг на калий листата загубват блясъка си, а между жилките се образуват хлоротични петна. След това 
се образува бронзов налеп, а по периферията се появяват кафяви петна. Листната петура не нараства равно-
мерно и листата се завиват към долната повърхност успоредно на главния нерв, петната се увеличават, листата 
стават кафяви и преждевременно окапват.
При недостатъчно количество на калий се задържа растежът на корените, плодовете остават дребни, деформи-
рани и лошо обагрени.  
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Предимства на Multi-KTM



Haifa Multi-K™ продуктова серия

Haifa Multi-K™ Classic
За торене чрез фертигация при отглеждани на открито култури и за овощни дръвчета.

Haifa Multi-K™ GG
Калиев нитрат оранжерийно качество. 
Подходящ за хидропоника и оранжерии на почва.

Haifa Multi-K™ Prills
Тор за директно прилагане в почвата. Подходящ за подхранване в основата и 
странично на полски култури и овощни дръвчета.

 
 

Haifa Multi-K Mg Prills - калиев нитрат обогатен с магнезий
Тор за директно прилагане в почвата. Подходящ за подхранване в основата и 
странично на полски култури и овощни дръвчета.
Предлагани формулации: 12-0-44+1Mg | 12-0-43+2Mg

Haifa Duo™
Серия с перфектно балансирани формули на базата на калиев нитрат и калциев нитрат. 
Haifa Duo™ е предназначен за почвено прилагане и торене чрез фертигация за овощни 
дръвчета и зеленчукови култури през целия сезон на растеж.
Предлагани формулации: 
14-0-9+20CaO+ME* | 14-0-14+18CaO+ME* | 14-0-16+16CaO+ME* | 14-0-28+10CaO

Haifa Multi-K™ Absolute
Калиев нитрат оранжерийно качество. 
Подходящ за хидропоника и оранжерии на почва.

  

Най-подходящи за

Безпочвено и хидропоника 



















Оранжерии на почва   

Зеленчукови култури  

Полски култури  

Овощни дръвчета  

Състав

   

Multi-K™ Absolute Multi-K™ GG Multi-K™ Classic Multi-K™ Prills

Общ азот N 13.0%

N-NO3 13.0%

K2O 46.0%

K 38.2%

10.0pH (10% разтвор)

Неразтворими в-ва

Плътност

 350 ppm

1.0 g/cm3

13.5%

13.5%

46.2%

38.4%

9.0

350 ppm

1.1 g/cm3

13.8%

13.8%

46.5%

38.6%

7.0

180 ppm

1.1 g/cm3

13.2%

13.2%

46.0%

38.2%

10.0

n/a

1.2 g/cm3

 



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.
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