
Haifa Cal™ Prime
 
Концентриран калциев нитрат 

Идеален за култури, 
отглеждани без почва 

и за хидропоника

За зони с 
висока степен

на слънцегреене 

Изключително 
удобен за
употреба

Гарантирано
качество

Без съдържание 
на натрий и хлорид



•

Идеален за култури, отглеждани без почва и за 
хидропоника, където нивото на pH  трябва да бъде 
балансирано

 

+ КАЛЦИЙ
24% повече CaO 
в сравнение със 

стандартния калциев нитрат 

10% повече N
в сравнение със

стандартния калциев нитрат 

практически нулево
съдържание на амоний

идеален за фертигация
и листно прилагане

 

+ АЗОТ

БЕЗ NH4

100% РАЗТВОРИМ

Типични стойности  (%)

Общо азот (N) 17.0

Нитратен азот (N-NO3) 16.7

Амонячен азот (N-NH4) 0.3

Калций, разтворим във вода(Ca) 23.5

Калциев окис (CaO) 33.0

Неразтворимо вещество 0.03

Външен вид Бели гранули

НОВО
В съвременните оранжерии, в които се прилага отглеждане 
без почва и хидропоника, стойността на pH на хранителния 
разтвор трябва да бъде внимателно балансирана. Всяко 
добавяне на амоний към разтвора понижава стойността на 
pH в зоната на кореновата система, което оказва 
неблагоприятно въздействие върху растенията. Haifa Cal™ 
Prime практически не съдържа амоний и поради това е 
идеален продукт за безпочвено отглеждане на растения.

Изключително подходящ за зони с висока степен на 
слънцегреене
Ускореното усвояване на амоний от растенията, изложени на 
интензивно слънчево лъчение може да предизвика токсични 
ефекти. Практически нулевото съдържание на амоний в Haifa 
Cal™ Prime гарантира безопасно снабдяване с изключително 
важния елемент калций без никакви вредни странични 
ефекти.

Осигурява допълнителни удобства при употреба 
Haifa Cal™ Prime е по-концентриран от останалите продукти 
на базата на калциев нитрат;  поради това, оптималните за 
растенията нива на калциевия нитрат могат да бъдат 
постигнати с прилагане на продукта в значително 
по-редуцирани дози, което директно води до икономии от 
снижаване на енергийните разходи и разходите за труд. 
Освен това, изключителната разтворимост на Haifa Cal™ 
Prime го прави много удобен за прилагане чрез фертигация 
или за листно третиране.  

Новият калциев нитрат на Haifa с премиум качество може да се използва успешно от земеделските 
производители, които се стремят да постигнат прецизен контрол и отлични резултати при 
неблагоприятни условия. Този нов продукт задава нови стандарти за употребата на калциевия нитрат 
с високата си концентрация и почти нулевото съдържание на амоний.  
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