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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.  

 

Haifa Group, 2014
Този документ, както и всяка информация предоставена 
тук от Haifa Group, не би могъл да доведе до правни 
последици за Haifa Group. Цялата информация, данни, 
описания и снимки представят добри практики и ние 
вярваме, че са коректни и предоставят само общи насоки. 
Тъй като процесът на приложение може да бъде повлиян 
от много фактори, ние препоръчваме винаги да правите 
тестове, за да установите кои продукти и начини на 
приложение са най-подходящи за вас и вашите нужди. Това 
не освобождава клиентите ни от задължението винаги да 
проверяват продуктите при тяхната доставка, както и от 
другите задължения, произтичащи от тяхната употреба.
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Haifa Turbo-K™ за по-добро подхранване на вашите култури

Хайфа Груп непрекъснато внедрява иновативни решения, за да отговори на нарастващите 
предизвикателства в нашия променящ се свят. Торовете на Хайфа са прецизно комбинирани с цел 
подобряване подхранването на растенията, повишаване на ефективността от приложението и 
нарастване печалбите на земеделските производители при минимизиране на вредните ефекти за 
околната среда.

Haifa Turbo-K™ са нов клас комплексни гранулирани NPK торове на базата на Multi-K™ калиев нитрат, 
които са отлично решение за максимизиране на добивите и подсилване на растенията. Гранулите 
снабдяват растенията с изключително ценен комплекс от Multi-K™ макро хранителни елементи плюс 
допълнително балансирани основни хранителни микро елементи.

Предимства на Haifa Turbo-K™
• Висококачествен източник на калий (K) на база технологията Multi-K™ на Хайфа
• Съдържа прецизно балансиран комплекс от азот (N), фосфор (P), калий (K), магнезий (Mg) и сяра 

(S)
• Еднородният състав на всяка гранула осигурява хомогенно разпределение и еднакво 

подхранване на растенията
• Оптимално и балансирано съотношение на амония към нитратите 
• Ниско съдържание на натрий и хлориди
• Прецизно дозиране на сярата за редуциране на въздействието ù върху околната среда

Приложение
Продуктът е идеален за прилагане при зеленчукови култури, при всички видове овощни насаждения 
и дори при зачимени тревни площи. Haifa Turbo-K™ е основен продукт за наторяване, който може 
да се използва при всеки етап от вегетацията на растенията. Ниското съдържание на хлориди 
прави Turbo-K™ идеален продукт, гарантиращ оптимални добиви при солени почви и при култури с 
непоносимост към хлориди.
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 Haifa Turbo-K - продукти

14-14-17+ Mg+S+Fe, Zn
Азот общо (N) 14%

Нитратен азот (N-NO3) 4.8%

Амониев азот (N-NH4) 9.2%

Дифосфорен пентаоксид Р2О5

Р2О5 разтворим във вода и в 
амониев цитрат

14% 
(6.2% Р)

Водоразтворим Р2О5 13% (5.7% Р)

Калиев оксид (K2O) 17% (14.1% K)

Серен триоксид (SO3) 17%

Магнезиев оксид (MgO) 2%

Желязо (Fe) 0.1%

Цинк (Zn) 0.02%

Водно съдържание max 0.1%

18-9-18+ Mg+S+Fe, Zn
Азот общо (N) 18%

Нитратен азот (N-NO3) 8.3%

Амониев азот (N-NH4) 9.7%

Дифосфорен пентаоксид Р2О5

Р2О5 разтворим във вода и в 
амониев цитрат

9% 
(4% Р)

Водоразтворим Р2О5 8% (3.5% Р)

Калиев оксид (K2O) 18% (15% K)

Серен триоксид (SO3) 12%

Магнезиев оксид (MgO) 2%

Желязо (Fe) 0.1%

Цинк (Zn) 0.02%

Водно съдържание max 0.1%

15-15-15+ Mg+S+Fe, Zn
Азот общо (N) 15%

Нитратен азот (N-NO3) 5.1%

Амониев азот (N-NH4) 9.9%

Дифосфорен пентаоксид Р2О5

Р2О5 разтворим във вода и в 
амониев цитрат

15% 
(6.6% Р)

Водоразтворим Р2О5 14% (6.2% Р)

Калиев оксид (K2O) 15% (12.5% K)

Серен триоксид (SO3) 20%

Магнезиев оксид (MgO) 2%

Желязо (Fe) 0.1%

Цинк (Zn) 0.02%

Водно съдържание max 0.1%

12-10-16+ Mg+S+Fe, Zn, B
Азот общо (N) 12%

Нитратен азот (N-NO3) 4.5%

Амониев азот (N-NH4) 7.5%

Дифосфорен пентаоксид Р2О5

Р2О5 разтворим във вода и в 
амониев цитрат

10% 
(4.4% Р)

Водоразтворим Р2О5 8.5% (3.7% Р)

Калиев оксид (K2O) 16% (13.2% K)

Серен триоксид (SO3) 15%

Магнезиев оксид (MgO) 3%

Бор (В) 0.02%

Желязо (Fe) 0.06%

Цинк (Zn) 0.01%

Водно съдържание max 0.1%

Гранулометрия 
2-5 мм мин. 90% 
<1 мм мах. 1%

Опаковка
25 кг чували
1.1 тона големи чували
в насипно състояние
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Haifa Turbo-K™ - дози на приложение

Дозите на приложение се определят в зависимост от характеристиките на почвата и нуждите на 
растенията от подхранване. В таблици 1 и 2 е представено съотношението на фосфор (P) и калий (K) 
в зависимост от органичното съдържание на почвата и групата култури. В таблица 3 са представени 
примерни дози за прилагане на Haifa Turbo-K™ съгласно нивата, определени в таблици 1 и 2.

Определяне на дозите на приложение
Етап 1: Провеждане на тест за измерване на моментното ниво на елементите в почвата. Най-важното 
е общото съдържание на два елемента – фосфор (P) и калий (K).

Етап 2: В зависимост от нуждите на съответната култура трябва да се определи кой от двата елемента 
е по-важно да бъде доставен на растенията, за да може да се определи специфичния коефициент на 
смесване на NPK.

Етап 3: В зависимост от резултатите от тестовете на почвата чрез таблици 1 и 2 определете към коя 
категория може да бъде причислена почвата – с ниско, с оптимално или с високо съдържание на 
хранителни елементи.

Етап 4: В зависимост от определената чрез таблици 1 и 2 категория определете дозата за приложение 
на Haifa Turbo-K™

Етап 5: В зависимост от посочената в таблица 3 доза на приложение изчислете количеството на Haifa 
Turbo-K™, което трябва да бъде приложено.

Пример
1. Резултатът от теста за калий (K) при глинеста почва е 140 ppm. Отглежданата култура е домат. 
2. Съгласно посоченото в таблица 2, това е оптималното ниво.
3. От таблица 3 се определя дозата на приложение от 10,1 кг/дка.
4. За да се изчисли количеството за приложение на Haifa Turbo-K™ на базата на N – P2O5 – K2O от 
формулацията 14-14-17, се процедира както следва:

• (препоръчителната доза) ÷ (% K2O от съответната формулация на Haifa Turbo-K™) х 100 кг = 
количеството Haifa Turbo-K™, което трябва да бъде приложено в кг/дка

• 10,1 ÷ 17 х 100 = 59,4 кг/дка (приблизително 60 кг/дка)
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Таблица 1: Нива на запасеност с фосфор (P) в почвата
Видове почви, съдържание на фосфор (P) в ppm и изисквания на културата от съответната група

Група на почвата Ниско Оптимално Високо

Тест на почвата Р (ppm)

Изисквания към нивото на Р за: соя, зърнени култури (без пшеница), маслодайни култури, детелина

Глинести 10 - 15 16 - 20 21 - 25

Песъкливи 12 - 22 23 - 32 33 - 42

Изисквания към нивото на Р за: люцерна, бобови, сладка царевица, костилкови плодове

Глинести 12 - 27 18 - 25 26 - 35

Песъкливи 18 - 28 26 - 37 38 - 55

Изисквания към нивото на Р за: моркови, пипер, зелеви, листни зеленчуци, лук

Глинести 15 - 30 31 - 45 46 - 75

Песъкливи 18 - 35 36 - 50 51 - 80

Изисквания към нивото на Р за: картофи, домати, тютюн

Глинести 100 - 160 161 - 200 >200

Песъкливи 30 - 60 61 - 90 91 - 200

Таблица 2:   Нива на запасеност с калий (K) в почвата
Видове почви, съдържание на калий (K) в ppm и изисквания на културата от съответната група

Група на почвата Ниско Оптимално Високо

Тест на почвата K (ppm)

Изисквания към нивото на К за: соя, зърнени култури (без пшеница), маслодайни култури, детелина

Глинести 70 - 100 101 - 130 131 - 160

Песъкливи 45 - 65 66 - 90 91 - 130

Изисквания към нивото на К за: люцерна, бобови, сладка царевица, костилкови плодове

Глинести 90 - 110 111 - 140 141 - 170

Песъкливи 50 - 80 81 - 120 121 - 160

Изисквания към нивото на К за: моркови, пипер, зелеви, листни зеленчуци, лук

Глинести 80 - 140 141 - 200 201 - 220

Песъкливи 50 - 100 101 - 150 151 - 165

Изисквания към нивото на К за: картофи, домати, тютюн

Глинести 80 - 120 121 - 170 171 - 190

Песъкливи 70 - 100 101 - 130 131 - 160
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Таблица 3: Препоръчителни дози на подхранващите вещества
Препоръчителни дози на P2O5 и K2O за някои култури в зависимост от характеристиките в таблици 1 и 2

Култура

Фосфор Калий

P2O5 кг/дка K2O кг/дка

P кг/дка К кг/дка

Запасеност на почвата Ниска Оптимална Висока Ниска Оптимална Висока

Люцерна
6.72 3.36 1.68 8.96 5.6 2.8

2.9 1.45 0.7 7.5 4.7 2.35

Ечемик
6.16 2.8 1.68 5.6 2.24 1.12

2.65 1.2 0.7 4.7 1.9 0.95

Бобови, бял боб
6.7 3.4 1.7 11.2 6.7 3.4

2.9 1.45 0.75 9.4 5.65 2.85

Бобови, зелен фасул
5.6 2.2 1.1 13.4 8.9 4.5

2.4 0.95 0.45 11.25 7.5 3.8

Зелеви
9.0 3.5 2.4 30.2 23.6 13.7

3.85 1.5 1.05 25.35 19.8 11.5

Рапица
8.4 5.04 2.8 12.32 8.96 4.48

3.6 2.15 1.2 10.35 7.55 3.75

Моркови
11.2 5.0 2.8 34.7 26.8 13.4

4.8 2.15 1.2 29.15 22.5 11.25

Детелина
10.64 7.28 3.9 36.96 33.6 16.8

4.6 3.15 1.7 31.05 28.2 14.1

Тревисти, подправки
10.0 4.2 2.5 31.1 25.4 12.8

4.3 1.8 1.1 26.1 21.35 10.75

Бейби зеленолистни
6.8 3.4 2.8 12.0 11.3 8.4

2.9 1.45 1.2 10.1 9.5 7.05

Марули
10.6 4.5 2.2 25.7 17.9 8.9

4.55 1.95 0.95 21.6 15.05 7.5

Лук
12.9 6.7 3.4 22.4 14.5 7.3

5.55 2.9 1.45 18.8 12.2 6.15

Пипер
8.5 3.1 2.0 29.6 22.8 11.1

3.65 1.35 0.85 24.85 19.15 9.3

Картофи
16.8 8.9 6.2 30.8 25.7 16.2

7.2 3.85 2.65 25.85 21.6 13.6

Костилкови плодове
11.0 6.2 4.0 20.0 10.0 11.2

4.75 2.65 1.7 16.8 8.4 9.4

Ягоди
10.8 9.4 8.7 21.2 16.5 9.2

4.65 4.05 3.75 17.8 13.85 7.75

Сладка царевица
6.16 2.8 1.68 8.96 4.48 2.24

2.65 1.2 0.7 7.55 3.75 1.9

Тютюн
7.84 2.24 1.12 21.84 14.0 7.28

3.35 0.95 0.5 18.35 11.75 6.1

Домати
10.6 4.5 2.2 20.1 10.1 5.0

4.55 1.95 0.95 16.9 8.5 4.2

Препоръчителните дози съответстват на нуждите през цялата вегетация. При определяне на броя на 
приложенията трябва да се вземат предвид вида на почвата, количеството на валежите и напояването.
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Приложение на Haifa Turbo-K™

След определяне на дозите за приложение на Haifa Turbo-K™ количеството трябва да се разпредели 
равномерно, за да се гарантира максималното му усвояване от растенията и спазването на добрите 
практики, свързани с опазването на околната среда. Неравномерното разпределяне води до 
прекомерно насищане с тор в някои части на полето и загуба на хранителни вещества в околната 
среда, както и до недостатъчно количество в други части на полето, което води до неравномерно 
развитие на растенията.

Правилното прилагане на тора изисква внимателна настройка на параметрите и прецизна работа на 
машината, както и подравняване на терените, за да се осигури ефективна работа на торовнасящата 
машина.

Видове торовнасящи машини

Ротационни торовнасящи апликатори за 
слято торене
При апликаторите за разпръсване на торове 
върху полето се използва единичен или двоен 
въртящ се диск или движеща се като махало 
тръба. Устройството се монтира към прицеп с 
ремарке или към трактор-мотокултиватор.

Торовнасящи апликатори за редово торене
Могат да се монтират към много типове 
земеделски машини. Апликаторът се монтира 
към редосеялка, което дава възможност 
за позициониране на торта в почвата до 
семената. По този начин се осигурява 
ефективно подхранване, но трябва да се 
избягва увреждането на растенията във 
фазата на покълването на семената.
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Добри практики при прилагане на продукта

Поддръжка на оборудването
Инспекцията и поддръжката на механизмите, които зареждат гранулирания продукт в системите за 
разпръскване и въздушните системи, са много важни. Редовната инспекция и поддръжката на тези 
устройства е препоръчителна, тъй като торовете са високо абразивни и предизвикват корозия. По-
подробна информация за поддръжката е дадена в ръководствата за експлоатация на производителите 
на оборудването.

Скорост на движение и работна скорост на двигателя
Използването на разпръскващите апликатори изисква равномерна скорост на движение и 
постоянна скорост на въртене на двигателя (обороти/минута). Всяка промяна на съотношението 
обороти/минута води до пропорционална промяна в потока на прилагане на продукта. Ширината 
на разпръскване зависи от карданния силоотводен вал (РТО), който от своя страна се контролира 
от оборотите на двигателя. За гарантиране на прецизното разпръскване в ръководствата за 
експлоатация се предоставя информация за конкретния обхват и стандартите за оборотите в минута 
на РТО и двигателя.

Модели на припокриване
Когато се използва разпръскващ апликатор за слято торене, е необходимо да се определи подходящ 
модел на припокриване, за да се гарантира равномерно разпръскване на тора по цялото поле. За 
тази цел операторите правят визуална преценка на коловозите с цел постигане на успоредност, 
съгласно показаното на схемата.
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Модели на припокриване

За проследяване на разпръскването на продукта в полето могат да се позиционират събирателни 
съдове. За оценка на реалния модел на разпръскване се събира реално разпръснатият продукт след 
едно преминаване с припокриване, след което се събира продуктът от всички съдове и се прехвърля 
в тестови тръби. Неравномерното разпръскване може да се дължи на неподходящо ниво на окачване 
на апликатора или на неравномерна работа на ротора.
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Калибриране на торовнасящите машини

Правилното калибриране осигурява равномерно и точно подхранване на насажденията, икономия 
на средствата и предотвратяване на рискове за околната среда.

Калибриране на ротационна торовнасяща машина
Калибрирането на разпръскващия апликатор определя необходимото припокриване и следователно 
ширината на ивицата на преминаване, което е нужно, за да се постигне напълно равномерно внасяне 
на продукта върху цялото поле.

Стъпка 1: Определете ширината на разпръскване съгласно ръководството за експлоатация или чрез 
реални измервания на полето.

Стъпка 2: Задайте ширината на разпръскване (стойност D в алгоритми 1 и 2), която е страничното 
разстояние между централните линии на разпръсквателя. Ширината на ивицата на преминаване 
трябва да бъде по-малка от ширината на разпръскване. За постигане на равномерно покритие 
обикновено се изисква 100% припокриване. Например, ако ширината на разпръскване е 10 м, за 
100% припокриване се изисква ширината на преминаване да е 5 м.

Стъпка 3: Измерване на потока на разпръскване на тора – това е теглото на продукта, прилагано за 
една минута. Най-сигурният и лесен начин за отчитане на продукта при ротационен тип разпръскващ 
апликатор е като се отстранят въртящите се елементи и тора се събере в голям контейнер. В случай 
че има два въртящи се елемента, се препоръчва тора да се събира в два отделни контейнера, чието 
съдържание да се сравни, преди да се сумира теглото му.

Стъпка 4: Измерване на разстоянието, изминато за една минута (стойност C във формулата). Много 
е важно да се следват препоръките в ръководството на разпръскващото устройство относно 
оборотите на силоотводния вал (РТО) и избора на предавката. При това измерване не е необходимо 
да се разпръсква тор. За да се гарантира точно изминатото разстояние, необходимата скорост на 
трактора/разпръскващото устройство трябва да бъде достигната при преминаването на първата 
реперна точка. Направете това поне два пъти за всеки тест.

1 км/ч = 16,7 м/мин
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Стъпка 5: За да се определи реалната доза, задайте тестовите стойности във формулата. В случай 
че реалната доза е различна от желаната доза, разпръскващото устройство трябва да бъде 
регулирано. Параметърът, който най-лесно може да бъде променен, е потокът на продукта за 
наторяване (количеството на тора, събрано от разпръскващото устройство за 60 секунди), което 
е правопропорционално на желаната доза. Например, ако измерената доза е прекалено малка, 
апликаторът трябва да се регулира, така че да се увеличи потока на тора. Желаната стойност за тегло 
на тора (стойност B в алгоритъма) може да се замести във формулата и да се направи изчислението. 
Тороразпръскващата машина трябва да се регулира, така че да се достигне тази стойност.

Изчисляване на калибрирането

Алгоритъм 1: Изчисления за определяне на реално приложената доза
A  =  дозата (кг/дка)

B  =  тегло на тора (кг), събран от разпръскващата машина за 60 секунди 

C  =  изминато разстояние (м) за 60 секунди

D  =  ширина на разпръскване (м)

Алгоритъм 2: Изчисления за определяне на теглото на тора за желаната доза
A  =  дозата – желано количество (кг/дка)

B  =  тегло на тора (кг), събран от разпръскващата машина за 60 секунди

C  =  изминато разстояние (м) за 60 секунди

D  =  ширина на разпръскване (м)
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Калибриране на торовнасящи машини за редово торене
Калибрирането на апликатора за редово торене се извършва на два етапа: в сервизния цех и на 
полето. И при двата етапа торта, отделена от всеки ботуш, се събира и претегля. За да се гарантира 
равномерното разпределение към всички отделни ботуши, трябва да се направи регулиране, с което 
да се балансира изходящия поток на всички отделни ботуши за всички редове.

Стъпка 1: В сервизния цех повдигнете задвижващото колело на сеялката с крик, така че да може 
да се завърта с ръка на определен брой обороти (стойност C от алгоритмите за калибриране). 
Препоръчително е при завъртането задвижващото колело да направи поне 30 оборота.

Стъпка 2: Измерете междуредовото разстояние на сеялката (стойност E в алгоритмите за калибриране) 
и обиколката на задвижващото колело.

Стъпка 3: В мека почва се очаква до 10% приплъзване, поради което е необходимо да се направи 
калибриране и на полето с цел потвърждаване и прецизиране на калибрирането в сервизния цех. 
На полето измерете общото разстояние, изминато от задвижващото колело на сеялката, което 
съответства на същия брой обороти, използвани за калибрирането в сервизния цех. Разделете 
това разстояние, измерено на полето, на броя на оборотите, за да получите „реалната“ обиколка на 
задвижващото колело (стойност D).

Стъпка 4: Заместете тези стойности в съответната формула в алгоритъм 1, за да определите реалната 
доза. В случай че реалната доза е различна от желаната, торовнасящата машина трябва да бъде 
регулирана.

Параметърът, който най-лесно може да бъде променен, е потокът на продукта за наторяване 
(количеството на торта, събрано от всички ботуши за 60 секунди), което е правопропорционално 
на желаната доза. Например, ако измерената доза е прекалено малка, торовнасящата машина 
трябва да бъде регулирана, така че да се увеличи потока на торта. Желаната стойност за теглото на 
торта (стойност B в алгоритъма) може да се замести във формулата и да се направи изчислението. 
Торовнасящата машина трябва да се регулира, така че да се достигне тази стойност.



15

Изчисляване на калибрирането

Алгоритъм 1: Изчисления за определянето на реално приложената доза

1000 м2/дка х ____B (кг) ÷ ____C (брой) ÷ ____D (м) ÷ ____E (м) = ____A (кг/дка)

A  =  дозата (кг/дка)

B  =  тегло на тора (кг), събран от ботуша (ботушите) на един от редовете за времето на извършване  
  на (C) оборота

C  =  брой на завъртанията на задвижващото колело 

D  =  „реална“ обиколка на задвижващото колело (м) 

E  =  междуредово разстояние (м)

Алгоритъм 2: Изчисления за определянето на теглото на тора за желаната доза

____A (кг/дка) х ____C (брой) х ____D (м) х ____E (м) ÷ 1000 = ____B (кг)

A  =  дозата (кг/дка)

B  =  тегло на тора (кг), събран от ботуша (ботушите) на един от редовете за времето на извършване  
  на (C) оборота

C  =  брой на завъртанията на задвижващото колело 

D  =  „реална“ обиколка на задвижващото колело (м) 

E  =  междуредово разстояние (м)



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
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