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Стимулирайте развитието на вашите култури 
с продуктите за листно подхранване на Haifa

Гарантирано
качество



Възползвайте се от преимуществата на уникалната технология
на Haifa

 

Продуктите от серията за листно подхранване на Haifa осигуряват пълноценно подхранване на вашите растения 
благодарение на използваната технология, съдействаща за задържането на продуктите върху листата и 
увеличаването на времето за подхранване.  Технологията Haifa Bonus™ оптимизира прилепването на торовете към 
повърхността на листата и подобрява абсорбцията им.

 След напръскване продуктите за 
подхранване, базирани на технологията 
Haifa Bonus™, формират капчици върху 
повърхността на листата.

Част от тора се абсорбира веднага.

С повишаването на температурата и 
изсушаването на  въздуха, капчиците 
тор изсъхват и усвояването на 
хранителните вещества се прекратява.

През нощта росата предизвиква 
повторно овлажняване на тора и 
приемът на хранителни вещества се 
възобновява.
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Допълнително подхранване 
Листното подхранване е задължително, 
когато почвеното подхранване не е 
оптимално или е неефективно.

Пръскането на листата е 
бързодействащ и ефективен метод за 
третиране на дефицити на хранителни 
вещества.

Прецизното определяне на графика за 
листно подхранване осигурява 
подобряване на растежа и добивите.

Торовете за листно прилагане 
активират специфични механизми в 
растенията.

Една от разпространените фермерски практики е 
повечето торове през периода на растежа да се 
прилагат почвено, в основата на растението. Тази 
практика често води до значително понижаване на 
количеството на важните хранителни вещества в 
почвата по време на растежа. Това може да повлияе 
негативно върху развитието на растенията и да 
понижи добивите.
Листното прилагане на торове в средата на сезона се 
използва за постигане на баланс и за допълване на  
подхранването на растенията, с цел поддържане на 
здравословен растеж и постигане на високи добиви. С 
относително малки количества торове се постига 
рязко подобрение и оптимален растеж на културите. 
Това е истински „бонус”.
В някои случаи усвояването на хранителните веще-
ства чрез корените може да бъде затруднено поради 
ниски температури, акумулиране на вода, нематоди 
или поради други причини. При такива случаи 
листното третиране е истински бонус, с който се 
гарантира допълнително подхранване.

Усвояването на хранителни вещества през листата е 
много по-бързо отколкото чрез корените. Ето защо 
листното подхранване е предпочитаният метод за 
доставяне на хранителни вещества, когато се изисква 
незабавна корекция на възникнали дефицити. Благо-
дарение на бързото абсорбиране от листната маса, 
растенията получават липсващите хранителни веще-
ства и се подсилват.

Някои фази от развитието на растенията са изключи-
телно важни за определянето на крайния добив. 
Прецизното листно третиране през тези специфични 
фенологични стадии гарантира оптимален растеж и 
възможно най-високи добиви.
Листното прилагане  на торове в относително ниски 
концентрации през тези критични стадии стимулира 
физиологичните процеси в растенията и допринася 
значително за постигането на по-високи добиви и 
по-добро качество.

Известно е, че листното прилагане на определени 
торове инициира прекъсване на латентността в 
развитието на лозята и  широколистните овощни 
видове, видове и стимулира цъфтежа, особено при 
мангото.

Коригиращо подхранване

Малка инвестиция, с която се постигат големи резултати. 
Открийте преимуществата на листното подхранване с 
продуктите Haifa Bonus.

 

Листното подхранване е бърз и директен метод за постигане на високи добиви с изключително качество. Прилага се 
като ефективно допълнително подхранване към основното почвено подхранване, както и за бързо коригиране на 
дефицити на хранителни вещества. Листното приложение на хранителни вещества в определени стадии от 
развитието на културите подобрява качеството и води до по-високи добиви.
Haifa предлага премиум серия от продукти за листно подхранване,  които са безопасни за употреба, усвояват се 
напълно от растенията, произведени са от чисти подхранващи вещества за растенията и не съдържат хлорид.
Портфолиото от продукти за листно подхранване на Haifa включва пълната гама от най-важните за растенията 
хранителни вещества.   

Вижте видео за 
листно подхранване
 с продукти на Haifa

Стимулиране на растежа

Специфично усвояване 



Пълна серия от продукти за листно подхранване 
Haifa предлага селекция от премиум продукти за листно прилагане, съдържащи чисти за растенията 
хранителни вещества, без съдържание на хлорид, натрий  и други вредни вещества.  

Haifa Bonus™ 

Haifa Bonus™ е формулация с високо съдържание на калий (13-2-44), на основата на калиевия 
нитрат Multi-K™ на Haifa. Обогатяването с фосфати балансира хранителната стойност на Haifa 
Bonus™ и подобрява съвместимостта с различни агрохимикали. По заявка се предлагат и други 
формулации на Haifa Bonus™.

Серия NPK формулации с високо съдържание на хранителни микроелементи, прецизно комби-
нирани за подхранване на културите, с отчитане на специфичните им нужди по време на критич-
ните фази на растежа, за постигане на максимални добиви и изключително качество.

Poly-Feed™ Foliar

Poly-Feed™ Foliar - специални формулации за листно прилагане в различните фази на растежа 

 

 

   Хранителни микроелементи (ppm)
Формулация

 Fe * Mn * Zn * Cu * Mo B

Vegetative Booster 21-21-21 1300 660 200 140 90 200

Flowering Booster 8-52-17 500 250 75 55 35 100

Fruiting Booster 16-8-34 1200 600 180 130 80 200

* EDTA хелати

 

   
Формулация

 Fe * Mn * Zn * Cu * Mo B

Poly-Wheat 23-7-23 1700 850 250 1000 110 200

Poly-Potato 12-5-40 2000 1000 300 220 140 300

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

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

Poly-Rice 15-15-30 1000 1500 150 110 70 200

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

Poly-Cotton 12-5-40 2000 1000 300 220 140 300

Poly-Sugar Beet 15-7-30+2MgO 1000 500 150 110 70 4500

Poly-Co�ee 19-19-19  1000 500 2000 110 70 200

Poly-Cocoa 15-8-33 1000 500 2150 110 70 1000

* EDTA хелати

BONUS™ TEХНОЛОГИЯ

BONUS™ TEХНОЛОГИЯ

Poly-Feed™ Foliar - специални формулации за листно прилагане при конкретни култури

Хранителни микроелементи (ppm)



Poly-Feed™ MAR  

Предлагат се различни формулации на Poly-Feed™, обогатени с 0.5% или 1% екстракти от морски водорасли. 
Екстрактите от морски водорасли съдържат широк спектър от хранителни вещества, биостимулатори на растежа и 
подобрители, които действат съвместно за подобряване на развитието на растенията.

Други торове за листно приложение

• Magnisal™  магнезиев нитрат, 11-0-0+16MgO

• Haifa MAP™ моно-амониев фосфат, 12-61-0

• Haifa MKP™  моно-калиев фосфат, 0-52-34

• Haifa Micro™ хелатирани хранителни микроелементи

 Хелатната форма гарантира стабилността на хранителните микроелементи и тяхното наличие за усвояване от 
растенията. Продуктите Haifa Micro™ се разтварят бързо и изцяло във вода, с което се елиминират рисковете от 
запушване на дюзите на пръскачките.

Haifa Micro™ Fe Желязо - EDTA 13%

Haifa Micro™ Mn Манган - EDTA 13%

Haifa Micro™ Zn Цинк - EDTA 14%

Haifa Micro™ Cu Мед - EDTA 14%

Haifa Micro™ Combi 7.1% Fe, 3.48% Mn, 1.02% Zn, 0.76% Cu, като EDTA хелати,
 0.485% Mo под формата на амониев молибдат



Съвети за успешно листно подхранване 

Общи указания
• Пръскането трябва да се извършва в часовете от 

денонощието, които са по-хладни и с по-висока 
влажност.
Трябва да се пръска, когато вятърът е слаб.
Никога не трябва да се пръскат растения, които са 
изложени на стрес.
Една седмица преди предвиденото третиране 
трябва да се направи тест за евентуални странични 
ефекти и фитотоксичност чрез напръскване на 
малка зона.
След всяко пръскане изплаквайте обилно пръскач-
ката и всичките й части с чиста вода.

Трябва да се вземе предвид както концентрацията, 
така и обема на резервоара.
Ако използвате по-малък (или по-голям) обем от 
препоръчителния, увеличете (или намалете) съот-
ветно концентрацията на тора в разтвора за пръска-
не, за да се запази общата доза за прилагане на 
единица площ.
Избягвайте пръскане с концентриран разтвор, тъй 
като това може да изгори листата.

•
 

• 

•
 

•

 

Определяне на дозировката
• 

•
 

•
 

• Растенията в зони с влажен климат имат по-тънки 
листни кутикули, което ги прави по-податливи на 
фитотоксичност.
Поради това концентрациите на разтвора за пръска-
не в такива зони трябва да се прецизират много 
внимателно.

Напълнете 1/4  - 1/3 от резервоара на пръскачката с 
вода. Добавете цялото количество тор (торове) и 
след това допълнете резервоара с вода.
В случай че приготвяте смес, която включва пестици-
ди, се препоръчва:
 -  да се поддържа pH на разтвора в границите от 
5.5. до 6.5, за да се избегне алкалната хидролиза на 
пестицидите.
Забележка: По принцип продуктите за листно прило-
жение на Haifa са със слаба киселинност, което дава 
възможност киселините, използвани за регулиране 
на pH на разтвора за пръскане, да бъдат в по-малки 
дози.  
 - Преди прилагането върху обширни зони трябва 
да се направи тест за съвместимост на сместа за 
пръскане.

 

Приготвяне на сместа за резервоара

•
 

•

 

FoliMatch™
Вашият съветник за листно подхранване
Мобилното приложение FoliMatch™ е удобен инструмент за 
планиране и оптимизиране на листното подхранване. На 
базата на метеорологичните данни за локацията на 
потребителя и специфичните параметри за земеделските 
площи, производителите могат да получат чрез 
приложението точни препоръки  и прецизни изчисления, 
необходими за правилното прилагане на торове 
за листно третиране.  



Доказан „бонус“ за земеделските производители 
Продуктите за листно подхранване на Haifa се използват успешно в целия свят. Доказано ефективната технология на 
Haifa Bonus придобива широко разпространение като общоприета практика за допълнително подхранване на значи-
телен брой от полски култури и овощни дръвчета. Преимуществата са потвърдени и на базата на серия от научно-екс-
периментални проучвания.

Опитно проучване върху
соеви насаждения в Бразилия
Опитно третиране: листно прилагане на 0,6 кг/дка от 
Haifa Bonus™ (концентрация на разтвора за пръскане 
40 г/л, обем на разтвора 15 л/дка), на стадий R3.

Опитно проучване върху
захарна тръстика в Бразилия
Опитно третиране: двукратно приложение 
1. Листно приложение на Poly-Feed™ Mar 3% (0.45 
кг/дка в 15 л/дка вода)+ почвено DAP 21кг/дка;
2.  Листно приложение на Haifa Bonus™ 6% (1,2 кг/дка  в 
20 л/дка вода) + почвено DAP 26 кг/дка.

Опитно проучване върху
оризови насаждения в Тайланд
Опитно третиране: листно прилагане на Poly-Rice 
11-5-36+4Zn 2% . Пестицидите са приложени отделно.

Опитно проучване върху
цитрусови култури насаждения в Израел
Опитно третиране: еднократно листно прилагане на 
Haifa Bonus™ 4% + 2,4-D 18 ppm).

Бонусът: +31% добив на зърно 

Бонусът: +21% добив

Бонусът: +31% добив на зърно 

Бонусът: +22% добив, по-добри размери на 
плодовете и редуциране на разпукването
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Haifa Bonus

Poly-Rice 2%

404 кг/дка

10.7 тон/дка

125.3 кг/дръвче

670 кг/дка

308 кг/дка

8.8 тон/дка

102.8 кг/дръвче

510 кг/дка

Jumbo Large Medium Small



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.

София 1113, бул. Шипченски проход № 18
Бизнес сграда „Галакси”, блок „D”, ет. 5, офис 505

тел.: 02/971 70 28, 29 | факс: 02/971 70 35
    info@continvest.bg | agro.continvest.bg


