РІДКІ
КОМПЛЕКСНІ
МІНЕРАЛЬНІ
ДОБРИВА

ІННОВАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
ЕКСПЕРТНІСТЬ
ЗРУЧНІСТЬ

УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА – динамічна
компанія національного масштабу з 100 % українським
капіталом, ми успішно працюємо на ринку хімічної продукції з 2007 року і активно розвиваємо аграрний сектор завдяки новаціям і унікальним технологіям.

НАШЕ ВИРОБНИЦТВО
Виробничий комплекс підприємства – це сучасний завод з потужністю виробництва 100 т/добу,
контроль над яким проводять висококваліфіковані спеціалісти. На підприємстві впроваджено Систему Управління Якістю, що забезпечує виробництво продукції високої якості.
Комплекс впроваджених заходів:
z Ретельний відбір та контроль якості
сировини для виробництва;
z Науково-дослідні випробування;
z Постійний технічний контроль на всіх
етапах виробництва – гарантує отримання
продукції яка повністю відповідає
вимогам Технічних умов.
Забезпечити безперебійні поставки високоякісної продукції компанія має змогу завдяки
власному автопарку, високоефективному
виробничому комплексу, розгалуженій логістичній системі.
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ІННОВАЦІЇ
Компанія УАПГ, виробник «Mixture RKD» не
зупиняється на досягнутих результатах. У
компанії створено науково-технічний відділ,
завданням якого є пошук новаторських рішень
в агрохімії, розробка інноваційних продуктів
та впровадження їх у виробництво.
Можливості власної лабораторії та висококваліфікованих фахівців, наукова і технологічна підтримка наших партнерів з Китаю та США дають
можливість пропонувати інноваційні продукти,
які дозволять аграріям мати ще більше можливостей для отримання більших та якісніших
врожаїв.
Ми контролюємо якість продуктів і надаємо
весь технічний і технологічній супровід, необхідний для застосування добрив.
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СИСТЕМА ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ
ПЕРЕОБЛАДНАННЯ СІВАЛОК

В умовах нестачі вологи або нерівномірної зволоженості грунту допоможе внесення рідких комплексних добрив (РКД). Добрива знаходяться в розчиненому
вигляді, відразу вступають в дію з грунтом і можуть використовуватися рослинами. Внесення РКД при посіві обладнанням, встановленим на посівному комплексі, забезпечить сходи необхідними елементами живлення, так як вони будуть
розташовані в зоні проростання насіння.
Плюси внесення РКД з одночасним висівом:
z Рівномірні сходи рослин при застосуванні РКД;
z Висока схожість в умовах недостатнього зволоження;
z Економія часу та коштів, за рахунок висіву насіння та внесення добрив в один
прохід (немає необхідності задіяти техніку окремо для внесення добрив і їх
доставку на поле).
Система внесенням РКД контролює і відображає наступну інформацію:
z Підтримка норми внесення продукту (л/га) незалежно від швидкості агрегату
z Облік використаного розчину на обробку ділянки поля (л/га) з можливістю
сортування по номеру поля і типу внесеної рідини;
z Контроль процесу посіву, контроль швидкості, інформація від датчиків наявності
посівного матеріалу в бункерах, збереження статистичних даних в панелі
оператора і можливість перенесення на флеш накопичувач і т.д.);
z Режим роботи «культиватор» – внесення РКД і КАС без контролю висіву.

ОСНОВИ ЖИВЛЕННЯ
Добрива є одним із найефективніших засобів впливу на продуктивність рослин
і якість вирощеної продукції. У зв’язку з високою вартістю добрив перед сільськогосподарськими виробниками постає завдання мінімізації втрат та їх раціонального використання.
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Позакореневі (листкові) підживлення протягом багатьох років успішно використовуються в рослинництві особливо в інтенсивних технологіях вирощування.
Це обумовлено тим що при листковому внесенні забезпечується максимально
ефективне використання поживних речовин у порівнянні з грунтовим внесенням. Так, різними дослідженнями встановлено, що для досягнення рівня ефективності добрив, внесених у ґрунт, необхідно значно більше порівняно з обприскуванням листків рослини (див. табл.) Особливо ефективним є листкове (позакореневе) внесення мікроелементів. На ефективність застосування мікроелементів значно впливає форма у якій вони знаходяться. Так, широко відомо, що
найбільш ефективною є хелатна форма, тобто органічна форма, у якій мікроелемент (переважно метал) знаходиться у зв’язку з хелатуючим агентом (переважно
органічної кислотою). За різними даними ефективність хелатів при позакореневму живленні у 5-10 разів вища порівняно з сольовими формами.
Незважаючи на незначну потребу рослин у мікроелементах (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo,
Co, Ni та ін.), вони відіграють не меншу суттєву роль у формуванні врожаю, ніж
мікроелементи (N, P, K, S, Mg, Ca). Нестача будь-якого елемента може бути лімітуючим фактором. Відомо, що коефіцієнт використання поживних речовин з ґрунту
є невисоким. Так, для азотних та калійних добрив він складає від 30 до 60 %, для
фосфорних на різних грунтах від 8 до 30%. Для мікроелементів цей коефіцієнт
складає менше ніж 1% від рухомих форм у ґрунті. Ці факти дозволють зробити
певні висновки щодо ефективної організації листкового підживлення рослин.
По-перше аналіз грунту на вміст мікроелементів, незважаючи на його важливість, не можна вважати таким, що однозначно відображає потребу рослин в
мікроелементах, оскільки їх витяжки (водна, сольова та ін.) не є еквівалентними
доступним формам цих елементів. Тобто на сучасному етапі розвитку науки ще
немає точної методи визначення кількості доступних форм мікроелементів (саме
«доступних», а «нерухомих»).
По-друге навіть за достатньої кількості мікроелементів у грунті рослини далеко
не завжди можуть засвоїти їх. Так, наприклад, на ґрунтах з кислим показником pH
стає майже недоступні для рослин молібден, тоді як марганець та цинк погано
засвоюються на лужних ґрунтах; у період посухи або, навпаки, при збільшенні
вологості погано засвоюються бор. Практично будь-які погодні та грунтово-кліматичні умови значно впливають на доступ мікроелементів з грунту. Тоді як нанесені на листову поверхню мікроелементи легко проникають у рослини, добре
засвоюються, дають швидкий ефект.
Швидкість поглинання речовин підчас листкового живлення
Елемент

Час поглинання 50 %

Азот (карбамід)
Фософр
Калій
Кальцій
Магній
Сірка

2 години
5 - 10 днів
10 - 24 годин
10 - 94 годин
10 - 24 годин
5 - 10 днів

При листковому живленні макро- та мікроелементи безпосередньо включаються
в синтез органічних речовин у листках або переносяться в інші органи рослин
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і беруть участь в метаболізмі. Позакореневе живлення, за якого поживні елементи в рухомих формах надходять в рослини зазвичай набагато ефективніше,
ніж внесення добрив у грунт.
Кількість елементів (кг) необхідних при внесенні в грунт в порівнянні
до внесення 1 кг підчас листкового живлення
Елемент

Листкове живлення

Внесення в грунт

N
P
K
S
B
Cu
Mn
Mg
Zn

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
20
6
5-7
30
12
30
75
12

Одночасно позакореневе підживлення дозволяє забезпечити рослини макрота мікроелементами в критичні фази розвитку, коли рослина їх найбільше потребує, зменшити прояви стресу за дії несприятливих чинників довкілля, запобігти
розвитку хвороб через нестачу тих або інших елементів, створити оптимальні
умови для росту і розвитку рослин.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває застосування в сільськогосподарському виробництві нових високоефективних добрив для позакореневого живлення рослин з метою оптимізації перебігу фізіологічних процесів у рослинах, підвищення урожайності і поліпшення якості сільськогосподарської продукції.

Стартові добрива
Стартове живлення є ключовим компонентом будь-якого збалансованого живлення. Молоді рослини на початку розвитку живляться за рахунок запасів поживних речовин в насінні, які швидко вичерпуються. Застосування стартових добрив
дозволяє в подальшому забезпечити сходи необхідними поживними речовинами.
Використання стартового добрива підчас посіву сприяє активному розвитку сходів та може позитивно впливати на урожайність та здоров’я рослин. Добре розвинені сходи мають високу стійкість проти шкідників та хвороб, а також краще
конкурують з бур’янами.
Стартове живлення можна охарактеризувати як каталізатор для розкриття генетичного потенціалу рослини. Контролювати розміщення добрива для кращого
контакту з цим каталізатором і збільшення ймовірності появи коріння у сходів
можна за допомогою належного обладнання сівалки. Розміщення початкового
живлення якомога ближче до насіння є найефективнішим для його максимального поглинання рослинами.
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Найбільш важливим елементом для стартового добрива є фосфор, так як він є
дуже малорухомим в грунті, а слабо розвинена коренева система ще не в змозі
дослідити грунтові запаси. Крім того, на початку вегетації часто мають місце низькі
температури, які ще більше ускладнюють переміщення фосфатів до кореневої
системи і їх поглинання.
Азот в стартовому добриві допомагає пережити дефіцит цього елемента на початку
вегетації. Його нестача відбувається в результаті уповільненого розкладання органічної речовини в грунті в умовах холодної погоди або за наявності великої кількості рослинних залишків. До того ж, амонійний азот сприяє кращому поглинанню фосфору (Р) з добрив і грунту.
Калій є не таким критичним для старту, як азот і фосфор, але навіть на грунтах
з достатнім забезпеченням калієм його наявність в стартовому добриві сприяє
синергетичній дії і поліпшенню поглинання рослиною інших елементів. Крім
того, наявність калію поблизу проростка особливо є важливим в холодних і вологих умовах. Достатня забезпеченість озимих рослин калієм сприяє підвищенню їх
зимостійкості. Крім того, стартове добриво часто містить вторинні макро- і мікроелементи.
Стартові добрива вимагають часу для розчинення або розщеплення поліфосфатів до доступної для рослин ортофосфатної форми. Добрива MIXTURE-RKD
вже знаходяться в розчинній в рідини формі, а 80-100% фосфату знаходиться в
ортофосфатній формі. Велика частина калію в грунті не засвоюється рослиною;
загальновизнано, що приблизно 1% калію, присутнього в грунті, легко доступний в
грунтовому розчині, що робить його доступним для обміну всередині ґрунтового
комплексу та поглинання рослинами. Рідкі добрива MIXTURE-RKD дуже ефективні в забезпеченні поживними речовинами, необхідними для засвоєння рослин, навіть в холодних і сухих ґрунтових умовах. Низький рівень використання
добрив MIXTURE-RKD допомагає скоротити загальний час і обробку важливих
поживних речовин, а також допомагає підвищити ефективність посіву.
Позакореневі
Позакореневе живлення через листя і стебла дає змогу оптимізувати норму і
співвідношення між елементами живлення під час вегетації рослини. Недоступність певних елементів живлення через погодні умови або відсутність їх у грунті
призводить не тільки до недобору врожаю, а й до погіршення його якості.
Без забезпечення ефективного мінерального живлення вирощування сільськогосподарських культур стає низькорентабельним. Витрати на високоякісне насіння,
оригінальні засоби захисту рослин та технологія не знаходять ефективної реалізації за умов неправильного живлення.
З часів і відкриття Ж.Б. Бусенго здатності листків рослини адсорбувати поживні
речовини через продихи й кутикулу технології позакореневого живлення значно
сягнули вперед. Для забезпечення рослин додатковим живленням використовують як розчини солей різних елементів, хелатовані за допомогою багатьох агентів елементи живлення, поєднання речовини органічного і неорганічного походження у вигляді концентратів, так і багато інших форм позакореневих живлень.
Позакореневе живлення є способом, що доповнює традиційні внесення добрив
у грунт коли вони недостатньо ефективні або під впливом різних чинників. Засвоєння основного живлення обмежена.
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До чинників що заважають рослинні нормально отримувати живлення з
ґрунту, відносять:
z вилуговування;
z погану розчиннність добрив у грунті;
z антагонізму між певними елементами;
z неоптимальний pH грунтового розчину;
z температуру;
z наявність вологи або її надлишок;
z погано аераціу ґрунту тощо.
Позакореневе підживлення є найшвидшим способом подолання дефіциту поживних речовин і прискорення росту і розвитку рослин на певних фізіологічних етапах. Більшість листкових добрив хімічно сумісні з пестицидами і таким чином
має місце економія витрат праці. Певні типи добрив можуть уповільнити швидкість гідролізу пестицидів шляхом нормалізації pH розчину досягаючи в такий
спосіб підвищення ефективності чи зниження витрат.
Застосування позакореневих підживлень включає в себе комплекс заходів:
z Обробка насіння для прискорення проростання, забезпечення проростків
запасом стартового живлення. До позакореневого підживлення можна віднести
інокуляцію насіння бобових культур для активного живлення азотом рослин.
z Використання біостимуляторів/ антидепресантів для швидкого відновлення
рослин уражених стресовими факторами (гербіцидний стрес, температурні
перепади, надлишок або відсутність вологи тощо).
z Підживлення комплексом макро- і мікроелементів забезпечує швидку
доставку елементів живлення до клітини, особливо за умов здатності рослин
засвоювати ці елементи з грунту.
z Застосування ад’ювантів (прилипачів /сурфактантів, регуляторів кислотності)
прискорює поглинання рослинами елементів живлення, створює оптимальні
умови для ефективної дії бакових сумішей, допомагає рівномірно розподілити
рідину на поверхні листків не даючи розчинності стікати з випаровуватися з
поверхні.
z Використання полімерних клейових агентів приводить до утворення плівки
навколо плодів, запобігаючи їх передчасному розтріскуванню і осипанню.
Також полімерні плівки виступають як бар’єр для води, надаючи їй проникнути
всередину плоду, однак вільно пропускають вологу з насіння - пришвидшують
рівномірне висихання насіння.
z Позакореневе підживлення рослин забезпечує урожай додатковим живленням,
визначеним умовами навколишнього середовища і типом грунту і вимогами
культури, максимально збільшуючи потенціал врожайності та ефективність
використання поживних речовин. Залежно від вимог рослин, засоби
позакореневого живлення MIXTURE-RKD можуть економічно застосовуватися
з багатьма засобами захисту рослин на різних етапах, що збільшує економію
часу виробника і знижує витрати на внесення.
Мікроелементи
Всі рослини, будь то кукурудза, соя, пшениця, бавовна, журавлина або рапс, потребують поживних речовинах для правильного росту і розвитку. Близько 90-95%
сухої речовини рослин складається з вуглецю, водню і / або кисню. Решта 5-10%
отримують з грунту і / або добрив, що вносяться виробником.
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Відгукуваність сільськогосподарських культур на мікроєлементи
Культура

Mn

B

Cu

Zn

Mo

Fe

Кукурудза
Соя
Пшениця
Ріпак
Сорго
Овес
Трави
Ячмінь
Боби
Картопля
Жито
Горох

С
В
В
С
С
В
С
С
В
В
Н
В

Н
Н
Н
В
В
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н

С
С
В
В
В
В
Н
С
Н
Н
Н
Н

В
С
Н
С
Н
Н
Н
С
В
С
Н
Н

Н
С
Н
Н
С
Н
Н
Н
С
Н
Н
С

С
С
Н
С
С
В
В
В
-

Ми можемо розуміти важливість основних поживних речовин (азот, фосфор, калій)
для досягнення мети виробництва, яка встановлюються щороку, однак ми часто
забуваємо про важливість вторинних поживних речовин (кальцій, магній, сірка)
і мікроелементів (бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк) в загальному процесі зростання і розвитку рослин. Хоча ці поживні речовини потрібні в набагато
менших кількостях, вони необхідні для завершення багатьох фізіологічних циклів
і процесів всередині рослини. У багатьох випадках, рослини не можуть повністю
використовувати первинні поживні речовини без адекватних запасів вторинних
і / або мікроелементів, що поставляються в належний час. Нижче наведено список функцій, які ці поживні речовини забезпечують в рослині.
Функції поживних речовин у рослини:
Азот (N)
z Перетворюється в амінокислоти, будівельні блоки для білків.
z Виробляє необхідні ферменти і структурні частини рослини
z Стає частиною білків, які зберігаються
в зерні
z Працює з хлорофілом, щоб використовувати сонячне світло як джерело
енергії
z Є необхідним для швидкого росту і повноцінного розвитку
Фосфор (P)
z Повинен бути доступний на ранній стадії розробки для максимального потенціалу врожайності
z Є необхідним для сильного розвитку
коренів
z Сприяє ранньому росту рослин для

більш тривалого вегетаційного періоду

z Забезпечує необхідну енергію для транспортування поживних речовин

z Відіграє життєво важливу роль у фотосинтезі

z Є важливий в забезпеченні генетики для
зростання і розвитку всіх рослин

Калій (К)

z Відіграє життєво важливу роль у фотосинтезі

z Регулює використання води при діяльності продихів

z Підтримує нормальну роботу транспортних систем

z Є потрібний для синтезу білка і синтезу
крохмалю

z Підвищує якість за рахунок підвищення

стійкості до хвороб і стресових умов
вирощування
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Сірка (S)
z Відображає потребу рослин у фосфорі
z Є компонентом багатьох амінокислот
z Сприяє активації ферментів і вітамінів
z Необхідна для утворення хлорофілу
z Використовується для стабілізації азоту
z Сприяє утворенню бульбочок у бобових
культур
Кальцій (Ca)

Залізо (Fe)

z Є необхідним для утворення хлорофілу
z Бере участь в процесі окислення, вивільняє енергію з крохмалю.

z утворення білка
z Сприяє перетворенню нітрату в аміак в
клітинах

z дихання рослин
Марганець (Mn)

z Є необхідний для правильного функці-

z Є необхідним для виробництва хлоро-

z Утворює сполуки, які зміцнюють клітинні

z
z
z
z

онування точок росту
стінки

z Сприяє поділу і подовження клітин
z Нейтралізує органічні кислоти
z Регулює синтез білка і уповільнює процес старіння

Магній (Mg)
z Єдиний мінеральний компонент молекули хлорофілу
z Сприяє утворенню цукрів і крохмалів
z Відіграє важливу роль в переміщенні
фосфору
z Сприяє правильному функціонуванню
рослинних ферментів
Бор (B)

z Є потрібним для поділу клітин
z Відіграє важливу роль в транслокації
z
z
z
z

кальцію
Синтез білка і утворення гормонів
вуглеводний обмін
життєздатність пилку
Формування квітів і зав’язування плодів

Мідь (Cu)
z Є потрібним для виробництва хлорофілу
z Допомога в фотосинтезі і утворенні ферментів
z Бере участь в окислювально-відновлювальних реакціях
z Регулює рух води в клітинах
z Є необхідним для формування насіння
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філу і фотосинтезу
Сприяє метаболізму вуглеводів
Відновлювальні реакції
Активація ферментів
Співпрацює у поєднанні з залізом, міддю
і цинком в гормональному балансі

Молібден (Мо)

z Кофактор ферменту нітратредуктази
z Є необхідним для ризобій в процесі азотфіксації

z Допомога в утилізації нітратів
z Бере участь у метаболізмі фосфатів і
заліза

Цинк (Zn)

z Є необхідним для утворення хлорофілу
z Бере участь в активації і виробництві
ферментів

z Є потрібним для синтезу гормонів (ауксинів) і нуклеїнових кислот.

z Підвищує ефективність поглинання і
водокористування
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ КУЛЬТУР

СОНЯШНИК
Соняшник потребує значної кількості поживних речовин для формування
врожаю (порівняно із зерновими культурами). Через слабку кореневу систему
соняшник росте повільно в початковий період розвитку, й дуже важливу роль
відіграє наявність достатньої кількості елементів живлення у насінні. Тому
для гарного старту вкрай необхідно вносити добрива в рядки при посіві.
Дуже важливий етап розвитку – період до 10-12 листків (5-6 пар), коли закладається кошик і кількість квіток, яку буде мати рослина. Наявність бору в
цей період суттєво впливає на майбутню озерненість кошика. Соняшник є
борофільною рослиною.

RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га),
RKD 10:03:03+20S+0,5B (20 л/га)

RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га),
RKD 10:03:03+20S+0,5B (20 л/га)

RKD PK 3:18:18+S (30-50 л/га)
або RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn (40-50 л/га)

Внесення стартової дози добрива при посіві.
Для підвищення енергії проростання, схожості, стимулювання розвитку, росту
кореневої системи і вегетативної маси під соняшник рекомендується використовувати такі добрива, як MIXTURE-RKD PK 3:18:18+S (30-50 л/га) або RKD 4:16:16+1(2)
S+Mg+Zn (40-50 л/га) при нестачі мікроелементів в грунтію
Фаза 2-3 пари листків (4-6 листків)
Ріст рослини соняшника у фазі 2-3 пар листків дуже повільний. Саме в цей період
формується коренева система та розвивається листковий апарат. Від забезпечення необхідними і доступними поживними елементами і біологічно активними речовинами в цей період залежить, наскільки рослини соняшника будуть
потужними і життєздатними. У цій фазі необхідно провести позакореневе підживлення з використанням комплексів з вмістом бору RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га),
RKD 10:03:03+20S+0,5B (20 л/га).

15

Фаза 5-6 пар листків (10-12 листків)
У період, коли рослини соняшника мають 5-6 пар сформованих листків, починається формування генеративних органів. Утворюються кошик і зачатки квіток,
позакореневе підживлення є дуже ефективним засобом стимуляції цього процесу.
Для інтенсивного вирощування соняшника рекомендується здійснити підживлення із застосуванням RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га), RKD 10:03:03+20S+0,5B (20 л/га).

КУКУРУДЗА
У початковий період розвитку, до утворення першого надземного стеблового вузла, кукурудза росте досить повільно, поглинання поживних речовин
слабкою кореневою системою незначне, і дуже важливу роль відіграє забезпечення елементами живлення на етапі проростання насіння. Тому особливо
важливо для гарного старту внести комплекс добрив при посіві. Наступний
дуже важливий період розвитку кукурудзи – фаза 3-5 листків. Незбалансованість живлення в цей період майже неможливо компенсувати в наступній фазі, оскільки саме на цьому етапі формуються генеративні органи, що
визначають майбутню врожайність. Наступна критична фаза – 6-9 листків,
саме в цей період підживлення поліпшує озерненість качанів кукурудзи.

RKD 10:10:10 + 3S (9-30 л/га),
RKD 9:18:09 (9-30 л/га)

РКД 10:10:10 + 3S (9-30 л/га), РКД 10:18:4 +
2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га),
РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn (10-30 л/га),
РКД 12:9:5:Мe (20 л/га)

RKD PK 3:18:18 + S (20-110 л/га)
і RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn (30- 50 л/га)

Внесення стартової дози добрива при посіві.
Для хорошого раннього вкорінення і зростання рослин кукурудзи рекомендовано вносити стартові комплекси добрив при посіві. З цим добре справляються
рідкі комплекси з переважним вмістом фосфору і калію MIXTURE-RKD PK 3:18:18
+ S (20-110 л/га) і RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn (30- 50 л/га).
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Фаза 3-6 листків
В період утворення 3-6 листків у кукурудзи закладаються репродуктивні органи.
Кількість качанів на рослині і зерен в них залежить від наявності макро- і мікроелементів, особливо фосфору. У цій фазі рослина росте повільно, тому й елементів живлення споживає мало. Її коренева система ще недостатньо розвинена і не
може споживати поживні речовини в повній мірі. Тому в цей період кукурудза
дуже вимоглива до наявності в грунті легкозасвоюваних поживних елементів і
виникає потреба в позакореневому підживленні наступними добривами RKD
10:10:10 + 3S (9-30 л/га), RKD 9:18:09 (9-30 л/га).
Фаза 6-9 листків
Для цього періоду характерний інтенсивний ріст кукурудзи. За цей період рослинами споживається значна кількість елементів живлення:азоту і фосфору 50% загальної кількості, калію – 70% максимального накопичення. Часто на цьому
етапі кукурудза відчуває дефіцит цинку. При нестачі цинку в рослинах, знижується концентрація триптофану і протеїну. Комплекси з додаванням цинку сприяють зростанню і розвитку рослин кукурудзи, підвищують стійкість до несприятливих умов вегетаційного періоду. У цей період необхідно застосовувати:
РКД 10:10:10 + 3S (9-30 л/га), РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га), РКД 4:16:16
+ 1 (2) S + Mg + Zn (10-30 л/га), РКД 12:9:5:Мe (20 л/га).

ОЗИМИЙ РІПАК
Ріпак дуже чутливий до внесення мікроелементів. Серед мікроелементів
особливе значення мають бор, марганець та молібден. Мікроелементи є
активаторами обміну речовин і біохімічних реакцій у рослині. Вони особливо потрібні в критичні фази росту і розвитку для формування врожаю
та якісних показників. Нерідко позакореневе підживлення мікроелементами є вирішальним засобом повного забезпечення цими важливими елементами, оскільки для отримання високих урожаїв резервів мікроелементів у грунті може бути недостатньо. Ріпак є борофільною культурою. Нестача
цього елементу може спричинити передчасне осипання бутонів та квіток,
що призводить до зменьшення кількості стручків, і тим самим до значного
зниження врожайності. Функціональні добрива застосовують для покращення морозо-, холодо, жаро-, посухостійкості та покращення якості зерна.
Внесення стартової дози добрива при посіві.
Для забезпечення всіма необхідними поживними речовинами рослин при проростанні насіння, рекомендується внесення в рядки стартової дози добрив при
посіві. В залежності від вмісту поживних елементів в грунті, рекомендовано вносити такі рідкі комплексні добрива, як MIXTURE-RKD NP 8:24, MIXTURE-RKD NP
9:27, MIXTURE-RKD NP 9:29, MIXTURE-RKD PK 0:18 :18 в дозі 10-60 л/га. Корисно також
внести комплекси з вмістом мікроелементів РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn, РКД
4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn в дозі 20л/га.
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РКД 12:9:5:Мe 10-20 л/га,
РКД 10:03:03 + 20S + 0,5B 20 л/га

РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га),
РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn (10-30 л/га), РКД
12:9:5:Мe (10-20 л/га)
При несприятливих умовах
РКД 8:17:02 + 7S + Me (20л/га)

RKD NP 8:24, RKD NP 9:27, RKD NP 9:29,
RKD PK 0:18 :18 в дозі 10-60 л/га
Корисно також внести
РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn,
РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn в дозі 20л/га

Формування листової розетки
При формуванні листової розетки озимий ріпак активно накопичує вуглеводи.
Для кращого синтезу нуклеїнових кислот в цей період потрібно підгодовувати
культуру борними добривами (РКД 12:9:5:Мe 10-20 л/га, РКД 10:03:03 + 20S + 0,5B
20 л/га ).
Фаза стеблування
Навесні, під час формування стебел, потрібно використовувати такі добрива,
як РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га), РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn (10-30
л/га), РКД 12:9:5:Мe (10-20 л/га). Також ці добривами можна вносити користуватися і в фазу бутонізації, що значно поліпшить цвітіння та матиме прямий вплив
на олійність. При виникненні несприятливих умов рекомендується використовувати мікродобрива РКД 8:17:02 + 7S + Me (20л/га). Таке мікродобриво містить
крім N, P, K ще й мідь і молібден в хелатній формі, що дозволить озимому ріпаку
краще перенести стрес.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
Для отримання високих врожаїв якісного зерна пшениці, ячменю та інших
зернових культур, велике значення має організація системи удобрення. Аналіз врожайності зернових культур в Україні показує, що вони мають значний
потенціал для її підвищення та поліпшення якісних показників зерна. Проте
на сучасному етапі для цього вже недостатньо мінерального живлення тільки
основними макроелементами NPK. Також необхідно забезпечити рослину
ще й мікроелементами. Зернові культури особливо чутливі до нестачі таких
мікроелементів, як мідь, цинк, марганець, бор, молібден.

18

RKD PK 0:18:18 (1-6 л/га), РКД 8:17:02 + 7S + Me
(20 л/га), РКД 12:9:5:Мe (10-20 л/га)
Осіннє внесення:
РКД 8:17:02 + 7S + Me 20 л/га,
РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn 10-30 л/га
Весняне внесення:
РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn в дозі 10-30 кг / га
При низьких температурах, заморозках:
РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га),
РКД 8:17:02 + 7S + Me (20 л/га), РКД 10:10:10 + 3S (9-30 кг / га)
RKD NPK 3:18:18, RKD PK 3:18:18 + S в дозі 75-95 л/га,
РКД 9:18:09 (30-95 л/га), РКД 10:10:10 (20-50 л/га) та
РКД 10:10:10+3S (20-50 л/га)

Внесення стартової дози добрива при посіві
Разом з посівом рекомендується внести стартову дозу добрив, для забезпечення
рослин всіма необхідними поживними речовинами в період проростання насіння.
При застосуванні на зернових культурах, добре себе зарекомендували такі комплекси рідких добрив, як MIXTURE-RKD NPK 3:18:18, MIXTURE-RKD PK 3:18:18 + S в
дозі 75-95 л/га, РКД 9:18:09 (30-95 л/га), РКД 10:10:10 (20-50 л/га) та РКД 10:10:10+3S
(20-50 л/га).
Фаза кущіння (осіннє)
Для того щоб рослина добре кущилася і ввійшла в зиму сильною, їй необхідні такі
елементи як марганець, мідь, сірка та цинк. У цей період рослина краще поглинає елементи живлення листям, тому провідні агрономи рекомендують проводити живлення по листу в наступних дозах:РКД 8:17:02 + 7S + Me 20 л/га, РКД 4:16:16
+ 1 (2) S + Mg + Zn 10-30 л/га.
Фаза кущіння (весняне)
Навесні, для «програмування» рослин на високий урожай рекомендується вносити РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn в дозі 10-30 кг / га.
При низьких температурах, заморозках, нестачі вологи навесні, різко зменшується засвоєння елементів живлення через кореневу систему, тому позакореневе живлення врятує рослини за таких умовах. Досвідчені аграрії в період весняного кущіння вносять такі мікродобрива:РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30
л/га), РКД 8:17:02 + 7S + Me (20 л/га), РКД 10:10:10 + 3S (9-30 кг/га).
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Фаза трубкування – прапорцевий листок
В цей період дуже важливо проводити позакореневе підживлень, оскільки саме
на цьому етапі закладається кількість зерен у колосі, формується і розвивається
листковий апарат зернових культур. Для позакореневого підживлення в фазі
виходу в трубку і прапорцевого листка потрібно вносити наступні дози мікродобрив: MIXTURE-RKD PK 0:18:18 (1-6 л/га), РКД 8:17:02 + 7S + Me (20 л/га), РКД 12:9:5:Мe
(10-20 л/га).

СОЯ
Бобові на початку вегетації розвиваються повільно, коренева система слабо
розвинена, тому особливе значення для майбутнього врожаю має передпосівна обробка насіння мікроелементами. Соя, залежно від ґрунтових умов,
відчуває потребу в певних мікроелементах. Після проведення вапнування
бобові культури можуть відчувати нестачу бору і марганцю. Мікродобрива
підвищують стійкість бобових рослин до грибкових та бактеріальних хвороб, посухи, екстремальних температур, підсилюють азотфіксацію з повітря,
стимулюють синтез хлорофілу та активізують процес фотосинтезу. Потреба
бобових в мікродобривах зростає після застосування підвищених норм мінеральних добрив. Мікродобрива використовують зазвичай у вигляді позакореневого підживлення. Молібден відіграє особливу роль у формуванні
високого врожаю бобових. Він поліпшує азотний обмін у рослинах, бере
участь в утворенні білка, підсилює процеси фотосинтезу та азотфіксації. На
кислих (рН<5,5) ґрунтах молібден перестає засвоюватися, тому рекомендується позакореневе його внесення.

РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn - 10-30 л/га, РКД
12:9:5:Мe - 10-20 л/га
RKD NP 9:29 - 1-6 кг/га,
РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn - 10-30 л/га,
РКД 12:9:5:Мe - 10-20 л/га
КАС N26 + 4S (40-80кг / га)
в комплексі з RKD NPK 5:20:5 (10-60 л/га),
RKD NPK 3:18:18 (9-46 л/га)
або RKD PK 3:18:18+S (9-46 л/га)
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Внесення стартової дози добрива при посіві
Сприятливий вплив має на подальший ріст і розвиток рослин сої має внесення
стартової дози добрив при посіві. Рекомендується внести такі добрива, як КАС
N26 + 4S (40-80кг / га) в комплексі з MIXTURE-RKD NPK 5:20:5 (10-60 л/га), MIXTURERKD NPK 3:18:18 (9-46 л/га) або MIXTURE-RKD PK 3:18:18+S (9-46 л/га).
Фаза 3-5 трійчастих листків
У фазу 3-5 трійчастих листків активно формуються коренева система і наземна
маса рослин. Від забезпечення рослин мікроелементами й біологічно активними речовинами в цей період залежить їх розвиток і фізіологічна активність.
Рослини бобових активно реагують на позакореневе внесення мікроелементів.
Тому для забезпечення мікроелементами необхідно проводити внесення комплексів MIXTURE-RKD NP 9:29 - 1-6 кг / га, РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn - 10-30 л/га,
РКД 12:9:5:Мe - 10-20 л/га.
Фаза бутонізації – початку цвітіння
У цей період для підсилення фотосинтетичної активності рослин, стимулювання
ростових процесів вегетативної маси, утворення квіток і підвищення життєздатності пилку, необхідно проводити обприскування рослин мікроелементами і біологічно активними речовинами. У разі використання будь-якої технології позакореневого підживлення на цьому етапі застосовують комплекс мікроелементів, РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn - 10-30 л/га, РКД 12:9:5:Мe - 10-20 л/га.

ЦУКРОВИЙ БУРЯК
Цукрові буряки є одними з найвибагливіших культур до кількості елементів
живлення. Під час вирощування високих врожаїв цукрових буряків нерідко
спостерігається дефіцит мікроелементів. Позакореневе підживлення мікроелементами сприяє підвищенню інтенсивності поглинання кореневою системою азоту, фосфору і калію з ґрунту. Особливо гостро культура реагує на
дефіцит бору, що проявляється як у період посухи, так і при надлишковій
вологості, а також внаслідок внесення високих доз внесення мінеральних
добрив. Буряк є рослиною – індикатором бору, який суттєво впливає на вуглеводний, білковий та нуклеїновий обмін, перебіг інших фізіолого-біохімічних процесів в рослинах. У випадку нестачі бору порушується синтез,
перетворення та транспорт вуглеводів, формування репродуктивних органів, уповільнюється відтік цукру до коренеплодів уповільнюється, можливе
відмирання молодих листків та розвиток кореневої гнилі. Значну роль відіграють й інші мікроелементи: марганець, цинк, мідь та молібден. Так, марганець сприяє накопиченню та транспорту цукру з листя до коренеплодів
і стимулює формування нових тканин у точках росту, підсилюючи їхній розвиток. Він також сприяє поглинанню заліза з ґрунту.
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РКД 10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га)
та РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg +
0,1Zn (10-30 л/га)

RKD PK 3:18:18 + S (30 л/га),
RKD NPK 0:21:22 (10-40 л/га)
або РКД 10:10:10 + 3S (20-50 л/га)

РКД 10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га),
РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га)
або РКД 12:9:5:Мe (10 л/га)

РКД 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn - 10-30 л/га,
РКД 12:9:5:Мe - 10-20 л/га
та РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га)

Внесення стартової дози добрива при посіві.
Елементи живлення цукровий коренеплід засвоює протягом всього періоду вегетації. У ранні фази розвитку цукрові буряки споживають відносно малу кількість
азоту, фосфору і калію. Так як в цей період коренева система ще слабо розвинена, тому молоді рослини дуже чутливі до наявності в грунті рухомих сполук
елементів живлення, особливо фосфору. Для оптимального початку росту цукрових буряків, добриво потрібно вносити в рядок. Фахівці фірми УАПГ рекомендують вносити такі добрива: MIXTURE-RKD PK 3:18:18 + S (30 л/га), Mixture-RKD NPK
0:21:22 (10-40 л/га) або РКД 10:10:10 + 3S (20-50 л/га).
Фаза 4-6 листків
Період утворення 4-6 листків у цукрового буряку збігається з активним розвитком
кореневої системи, закладкою і початком формування коренеплоду. Тому дефіцит поживних елементів може негативно позначитися на рості і розвитку рослин буряку в наступні фази. Саме в цей період рекомендується провести обприскування комплексами добрив РКД 10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га) та РКД 10:18:4 +
2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га).
Фаза 10-12 листків
У фазу 10-12 листків потрібно провести повторне внесення бору в складі РКД
10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га) або РКД 12:9:5:Мe (10 л/га) по листу . Ці заходи сприятимуть підвищенню стійкості рослин до хвороб, до несприятливих погодних
умов і підвищать цукристість буряка. У фазі 10-12 листків крім бормістких добрив
слід вносити РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га).
Фаза змикання листків у міжряддях
У період змикання листків в міжряддях доцільно провести позакореневе підживлення для подовження періоду формування листкового апарату та інтенсифікації фотосинтетичної активності листків. Для позакореневого підживлення варто
застосувати РКД 10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га), РКД 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (1030 л/га) або РКД 12:9:5:Мe (10 л/га).
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ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
МIXTURE-RKD NP 8:24
MIXTURE-RKD NP 9:27
MIXTURE-RKD NP 9:29
MIXTURE-RKD NPK 5:20:5
MIXTURE-RKD NPK 6:24:6
MIXTURE-RKD NPK 3:18:18
MIXTURE-RKD PK 0:18:18
MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S
MIXTURE-RKD PK 0:21:22

MIXTURE-RKD NPK 10:10:10+3S
MIXTURE-RKD NPK 10:10:10
MIXTURE-RKD NPK 09:18:09
MIXTURE-RKD NPK 12:9:5:Мe
MIXTURE-RKD NPK 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn
MIXTURE-RKD NPK 10:03:03+20S+0,5B
MIXTURE-RKD NPK 8:17:02+7S+Me
MIXTURE-RKD NPK 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

РКД має суттєві переваги в інтенсивному сільському господарстві, особливо в
посушливих умовах. РКД – сучасні, високоефективні мінеральні добрива, які є
прямим замінником амофосу та інших гранульованих фосфорних добрив. Перехід на живлення РКД дає змогу економити до 30% витрат на внесення фосфорного живлення.

ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ
забезпечення стрімкого
розвитку кореневої системи –
ефективність вища, ніж при
використанні добрив
будь-яких інших форм

повна розчинність

можливість вибору
різних технологій
внесення

N

висока ефективність
під час використання у
посушливих умовах

N

рівномірність внесення
і точне дозування

N

значне скорочення періоду
дозрівання рослини, що
забезпечує потужний
економічний ефект

N
N

сумісність з рідким
азотним добривом КАС

набагато доступніші
в порівнянні з сухими
добривами
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MIXTURE-RKD NP 8:24
Найбільш розповсюджене рідке комплексне
добриво на основі ортофосфорної кислоти, що
містить елементи азотного і фосфорного живлення.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом і фосфором;
z фертигації.

N – 8,0% (80 г/л)
Р – 24,0% (240 г/л)
Густина – 1263 г/л
рН – 6,7
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NP 8:24
Культура
Соняшник
Кукурудза

Зернові

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

при посіві

10-60 л/га

4-6 листків

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-6 листків

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

весняне кущення
початок виходу в трубку

1-6 л/га

прапорцевий листок та колосіння
Ріпак

при посіві

10-60 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-5 трійчастих листків

1-6 л/га

Цукровий буряк

при посіві

10-60 л/га

Овочеві

при посіві

10-60 л/га

Соя

Внесення
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осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

MIXTURE-RKD NP 9:27
Рідке комплексне NP-добриво на основі ортофосфорної кислоти, з підвищеним вмістом азоту і фосфору та поліпшеними властивостями зберігання у
холодну пору.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом і фосфором;
z фертигації.

N – 9,0% (90 г/л)
Р – 27,0% (270 г/л)
Густина – 1265 г/л
рН – 6,7
t° кристалізації – нижче –10°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NP 9:27
Культура
Соняшник
Кукурудза

Зернові

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

при посіві

10-60 л/га

4-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

весняне кущення*
початок виходу в трубку*

1-6 л/га

прапорцевий листок та колосіння*
Ріпак

при посіві

10-60 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-5 трійчастих листків*

1-6 л/га

Цукровий буряк

при посіві

10-60 л/га

Овочеві

при посіві

10-60 л/га

Соя

*- листкове підживлення

Внесення
осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація
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MIXTURE-RKD NP 9:29
Рідке комплексне NP-добриво на основі ортофосфорної кислоти, з підвищеним вмістом азоту і максимальною концентрацією фосфору, а також з поліпшеними властивостями зберігання у холодну пору
– найбільш стабільна марка в зимовий період.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:
N – 9,0% (90 г/л)
Р – 29,0% (290 г/л)
Густина – 1320 г/л
рН – 6,94
t° кристалізації – нижче – 10°С

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом і фосфором;
z фертигації.

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NP 9:29
Культура
Соняшник
Кукурудза

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

при посіві

10-60 л/га

4-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

весняне кущення*

Зернові

початок виходу в трубку*

1-6 л/га

прапорцевий листок та колосіння*
Ріпак
Соя

при посіві

10-60 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-5 трійчастих листків*

1-6 л/га

Цукровий буряк

при посіві

10-60 л/га

Овочеві

при посіві

10-60 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
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осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

MIXTURE-RKD NPK 5:20:5
Рідке комплексне трикомпонентне добриво на
основі ортофосфорної кислоти, з значно підвищеним вмістом фосфору в порівнянні з іншими елементами
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

N – 5,0% (50 г/л)
Р – 20,0% (200 г/л)
К – 5,0% (50 г/л)
Густина – 1265 г/л
рН – 6,9
t° кристалізації – нижче –12°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 5:20:5
Культура
Соняшник
Кукурудза

Зернові

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

при посіві

10-60 л/га

4-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

весняне кущення*
початок виходу в трубку*

1-6 л/га

прапорцевий листок та колосіння*
Ріпак

при посіві

10-60 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-5 трійчастих листків*

1-6 л/га

Цукровий буряк

при посіві

10-60 л/га

Овочеві

при посіві

10-60 л/га

Соя

*- листкове підживлення

Внесення
осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація
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MIXTURE-RKD NPK 6:24:6
Рідке комплексне трикомпонентне добриво на
основі ортофосфорної кислоти, з значно підвищеним вмістом фосфору в порівнянні з іншими елементами
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:
N – 6,0% (60 г/л)
Р – 24,0% (240 г/л)
К – 6,0% (60 г/л)
Густина – 1324 г/л
рН – 6,9
t° кристалізації – нижче –12°С

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 6:24:6
Культура
Соняшник
Кукурудза

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

при посіві

10-60 л/га

4-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

весняне кущіння*

Зернові

початок виходу в трубку*

1-6 л/га

прапорцевий листок та колосіння*
Ріпак
Соя

при посіві

10-60 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-5 трійчастих листків*

1-6 л/га

Цукровий буряк

при посіві

10-60 л/га

Овочеві

при посіві

10-60 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
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осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

MIXTURE-RKD NPK 3:18:18
Рідке комплексне добриво на основі ортофосфорної
кислоти, з рівним вмістом фосфору і калію, а також
азотом у невеликій кількості
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

N – 3,0% (30 г/л)
Р – 18,0% (180 г/л)
К – 18,0% (180 г/л)
Густина – 1409 г/л
рН – 7,2
t° кристалізації – нижче –18°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 3:18:18
Культура
Соняшник
Кукурудза

Зернові
Ріпак
Соя

Цукровий буряк

Овочеві (картопля)
Плодово-ягідні

Норма внесення,
л/га

Строки внесення
при посіві
4-6 листків*
при посіві
3-6 листків*
при посіві
весняне кущення*
початок виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*
формування стебел*
при посіві
3-5 трійчастих листків*
при посіві
4-8 листків*
10-12 листків*
змикання рядів*
при посіві
cтеблування*
зав'язування плодів*
фаза розростання плодів*
після збору урожаю*

30-50 л/га
9-30 л/га
20-110 л/га
9-30 л/га
75-94 л/га
9-30 л/га
9-30 л/га
9-46 л/га
9-30 л/га
30 л/га
9-30 л/га
37-94л/га
18-30л/га
9 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація
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MIXTURE-RKD PK 0:18:18
Рідке комплексне безазотне добриво на основі ортофосфорної кислоти, з рівним вмістом фосфору і калію.

Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин,
фосфором і калієм;
z фертигації.

Р – 18,0% (180 г/л)
К – 18,0% (180 г/л)
Густина – 1368 г/л
рН – 7,0
t° кристалізації – нижче –15°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD PK 0:18:18
Культура
Соняшник
Кукурудза

Зернові

Ріпак

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

при посіві

10-60 л/га

4-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-6 листків*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

весняне кущення*

1-6 л/га

початок виходу в трубку*

1-6 л/га

прапорцевий листок та колосіння*

1-6 л/га

при посіві

10-60 л/га

при посіві

10-60 л/га

3-5 трійчастих листків*

1-6 л/га

Цукровий буряк

при посіві

10-60 л/га

Овочеві

при посіві

10-60 л/га

Соя

*- листкове підживлення

Внесення
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осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S
Рідке комплексне добриво на основі гідроксиду амонію, сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію.
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агрономічної точки зору джерело NPKS
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

К – 18,0% (180 г/л)
N – 3,0% (30 г/л)
Р – 18,0% (180 г/л) S – 1,0% (10 г/л)
Густина – 1420 г/л
рН – 7,3-7,7
t° кристалізації – нижче –15°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S
Культура
Соняшник
Кукурудза

Зернові
Ріпак
Соя

Цукровий буряк

Овочеві (картопля)
Плодово-ягідні

Норма внесення,
л/га

Строки внесення
при посіві
4-6 листків*
при посіві
3-6 листків*
при посіві
весняне кущення*
початок виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*
формування стебел*
при посіві
3-5 трійчастих листків*
при посіві
4-8 листків*
10-12 листків*
змикання рядів*
при посіві
cтеблування*
зав'язування плодів*
фаза розростання плодів*
після збору урожаю*

30-50 л/га
9-30 л/га
20-110 л/га
9-30 л/га
75-94 л/га
9-30 л/га
9-30 л/га
9-46 л/га
9-30 л/га
30 л/га
9-30 л/га
37-94л/га
18-30л/га
9 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація
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MIXTURE-RKD PK 0:21:22
Рідке комплексне безазотне добриво на основі ортофосфорної кислоти, що містить елементи фосфорного і калійного живлення
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин,
фосфором і калієм;
z фертигації.

Р – 21,0% (210 г/л)
К – 22,0% (220 г/л)
Густина – 1263 г/л
рН – 6,7
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 0:21:22
Культура

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

Соняшник

при посіві

10-40 л/га

при посіві

10-40 л/га

3-6 листків*

2-5 л/га

Зернові

при посіві

10-40 л/га

Ріпак

при посіві

10-40 л/га

при посіві

10-40 л/га

Кукурудза

Соя

3-5 трійчастих листків*

2-5 л/га

Цукровий буряк

при посіві

10-40 л/га

Овочеві

при посіві

10-40 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
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осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

MIXTURE-RKD NPK 10:10:10+3S
Рідке комплексне добриво на основі гідроксиду амонію, сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію.
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агрономічної точки зору джерело NPKS.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

N – 10,0% (100 г/л) К – 10,0% (100 г/л)
Р – 10,0% (100 г/л) S – 3,0% (30 г/л)
Густина – 1280 г/л
рН – 7,4-7,8
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 10:10:10+3S
Культура
Соняшник
Кукурудза

Зернові
Ріпак
Соя
Цукровий буряк

Овочеві (картопля)
Плодово-ягідні

Норма внесення,
л/га

Строки внесення
при посіві
4-6 листків*
при посіві
3-6 листків*
при посіві
весняне кущення*
початок виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*
формування стебла*
при посіві
при посіві
4-8 листків*
10-12 листків*
змикання рядів*
при посіві
cтеблування*
зав'язування плодів*
фаза розростання плодів*
після збору урожаю*

30-50 л/га
9-30 л/га
20-50 л/га
9-30 л/га
28-94 л/га
9-30 л/га
9-30 л/га
37 л/га
20-50 л/га
9-30 л/га
37-94 л/га
18-30л/га
9 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація
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MIXTURE-RKD NPK 10:10:10
Рідке комплексне добриво на основі гідроксиду амонію, сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію.
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агрономічної точки зору джерело NPK.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

N – 10,0% (100 г/л)
Р – 10,0% (100 г/л)
К – 10,0% (100 г/л)
Густина – 1270 г/л
рН – 7,3-7.7
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 10:10:10
Культура

Строки внесення

Соняшник
Кукурудза

Зернові
Ріпак
Соя
Цукровий буряк

Овочеві (картопля)
Плодово-ягідні

при посіві
4-6 листків*
при посіві
3-6 листків*
при посіві
весняне кущення*
початок виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*
формування стебла*
при посіві
при посіві
4-8 листків*
10-12 листків*
змикання рядів*
при посіві
cтеблування*
зав'язування плодів*
фаза розростання плодів*
після збору урожаю*

30-50 л/га
9-30 л/га
20-50 л/га
9-30 л/га
28-94 л/га
9-30 л/га
9-30 л/га
37 л/га
20-50 л/га
9-30 л/га
37-94 л/га
18-30л/га
9 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
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Норма внесення,
л/га

осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

MIXTURE-RKD NPK 9:18:9
Рідке комплексне добриво на основі гідроксиду амонію, сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію.
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агрономічної точки зору джерело NPK.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

N – 9,0% (90 г/л)
Р – 18,0% (180 г/л)
К – 9,0% (90 г/л)
Густина – 1330 г/л
рН – 7,0-7,5
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 9:18:9
Культура
Соняшник
Кукурудза

Зернові
Ріпак
Соя
Цукровий буряк

Овочеві (картопля)
Плодово-ягідні

Норма внесення,
л/га

Строки внесення
при посіві
4-6 листків*
при посіві
3-6 листків*
при посіві
весняне кущення*
початок виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*
формування стебла*
при посіві
при посіві
4-8 листків*
10-12 листків*
змикання рядів*
при посіві
cтеблування*
зав'язування плодів*
фаза розростання плодів*
після збору урожаю*

30-50 л/га
9-30 л/га
20-110 л/га
9-30 л/га
28-94 л/га
9-30 л/га
9-30 л/га
18-46 л/га
20-50 л/га
9-30 л/га
37-94 л/га
18-30л/га
9 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація
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MIXTURE-RKD NPK 12:9:5:Мe
Ортофосфатне позакореневе добриво з додаванням бору і марганцю на основі гідроксиду амонію,
сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію,
для забезпечення дуже ефективного з агрономічної точки зору джерела NPK.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

N – 12,0% (120 г/л);
Р – 9,0% (90 г/л);
К – 5,0% (50 г/л);
В – 0,05% (0.5 г/л);
Mn – 0,05% (0.5 г/л)
Густина – 1215 г/л
рН – 6,5-8,0
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 12:9:5:Мe
Культура

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

Соняшник

4-6 листків*

10-20 л/га

Кукурудза

3-6 листків*

20 л/га

Зернові
Ріпак
Соя
Цукровий буряк
Овочеві (картопля)

весняне кущення*
формування стебла*

10-20 л/га

3-5 трійчастих листків*

10-20 л/га

10-12 листків*
змикання рядів*

10 л/га

стеблування*
при посіві

10-20 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
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10-20 л/га

початок виходу в трубку*

осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

MIXTURE-RKD
NPK 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn
Добриво NPKS з високим вмістом ортофосфатів, що
містить магний і цинк. Може використовуватися як
стартове добриво при посіві або позакореневе підживлення.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

N – 10,0% (100 г/л) S – 2% (20 г/л)
Р – 18,0% (180 г/л) Mg – 0,05% (5 г/л)
Zn – 0,01% (1 г/л)
К – 4,0% (40 г/л)
Густина – 1280 г/л
рН – 6,8-7,8
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD
NPK 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn
Культура
Соняшник
Кукурудза
Зернові
Ріпак
Соя

Цукровий буряк

Овочеві (картопля)
Плодово-ягідні

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

при посіві
40-50 л/га
4-6 листків*
10-30 л/га
при посіві
30-50 л/га
3-6 листків*
10-30 л/га
при посіві
40 л/га
весняне кущення*
10-30 л/га
початок виходу в трубку*
при посіві
20 л/га
формування стебла*
10-30 л/га
при посіві
20-30 л/га
3-5 трійчастих листків*
10-30 л/га
при посіві
30 л/га
4-8 листків*
10-12 листків*
10-30 л/га
змикання рядів*
при посіві
40-90 л/га
стеблування*
10-20 л/га
за рекомендацією спеціаліста
*- листкове підживлення

Внесення
осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація
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MIXTURE-RKD
NPK 10:03:03+20S+0,5B
Рідке комплексне позакореневе добриво з високим
вмістом сірки і бором на основі гідроксиду амонію,
сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію.
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агрономічної точки зору джерело NPKS.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

N – 10,0% (100 г/л) S – 20% (200 г/л)
Mg – 0,5% (5 г/л)
Р – 3,0% (30 г/л)
К – 3,0% (30 г/л)
Густина – 1320 г/л
рН – 6,0-7,5
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 10:03:03+20S+0,5B
Культура

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

Соняшник

4-6 листків*

20 л/га

Кукурудза

3-6 листків*

20 л/га

Зернові

весняне кущення*

20 л/га

початок виходу в трубку*

Ріпак

формування стебла*

20 л/га

Соя

3-5 трійчастих листків*

20 л/га

Цукровий буряк

10-12 листків*

4-8 листків*
20 л/га

змикання рядів*
Овочеві (картопля)

стеблування*

*- листкове підживлення

Внесення
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10-20 л/га

осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

MIXTURE-RKD
NPK 8:17:02+7S+Me
Високосірчисте ортофосфатне позакореневе
добриво з додаванням міді і молібдену. Виробляється на основі аміаку, сечовини, фосфорної кислоти
і гідроксиду калію, для забезпечення дуже ефективного з агрономічної точки зору джерела NPKS.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

S – 7% (70 г/л);
N – 8,0% (80 г/л)
Р – 17,0% (170 г/л) Cu – 0,05% (5 г/л);
Мо – 0,0005%
К – 2,0% (20 г/л)
Густина – 1300 г/л (0,005 г/л)
рН – 6,0-7,0
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 8:17:02+7S+Me
Культура

Строки внесення

Норма внесення,
л/га

Соняшник

4-6 листків*

20 л/га

3-6 листків*

20 л/га

Кукурудза
Зернові

весняне кущення*

20 л/га

початок виходу в трубку*

Ріпак

формування стебла*

20 л/га

Соя

3-5 трійчастих листків*

20 л/га

4-8 листків*
Цукровий буряк

10-12 листків*

20 л/га

змикання рядів*
Овочеві (картопля)

стеблування*

10-20 л/га
*- листкове підживлення

Внесення
осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація
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MIXTURE-RKD
NPK 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn
Рідке добриво з високим вмістом ортофосфатного
калію, що містить сірку, марганець і цинк.
Ефективне рішення для:

Хімічний склад і властивості:

z ґрунтового внесення
(технологія IN-FURROW);
z позакореневого підживлення з
метою корекції живлення рослин
азотом, фосфором і калієм;
z фертигації.

S – 1% (10 г/л);
N – 4,0% (40 г/л)
Р – 16,0% (160 г/л) Zn – 0,05% (5 г/л);
К – 16,0% (160 г/л) Мn – 0,05% (5 г/л);
Густина – 1380 г/л
рН – 7,6
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD
NPK 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn
Культура

Строки внесення

Соняшник
Кукурудза
Зернові
Ріпак
Соя

Цукровий буряк

Овочеві (картопля)
Плодово-ягідні

Норма внесення,
л/га

при посіві
40-50 л/га
4-6 листків*
10-30 л/га
при посіві
30-50 л/га
3-6 листків*
10-30 л/га
при посіві
40 л/га
весняне кущення*
10-30 л/га
початок виходу в трубку*
при посіві
20 л/га
формування стебла*
10-30 л/га
при посіві
20-30 л/га
3-5 трійчастих листків*
10-30 л/га
при посіві
30 л/га
4-8 листків*
10-12 листків*
10-30 л/га
змикання рядів*
при посіві
40-90 л/га
стеблування*
10-20 л/га
за рекомендацією спеціаліста
*- листкове підживлення

Внесення
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осіннє

кореневе

крапельне внесення

весняне

листове

фертигація

НОРМИ ВИТРАТ РКД
РКД оптимально використовується для більшості культур і типів ґрунтів.
Норми внесення РКД, як й інших добрив можуть варіюватися в залежності
від особливостей ґрунту, способу внесення, культури-попередника, вологи у
ґрунті, запланованого врожаю та інших чинників.
Загальні рекомендовані норми внесення РКД:
1. Стартове внесення (в рядок) з нормою 20-45 л/га;
2. Основне внесення – 60-90 л/га;
3. Підживлення в міжряддя – 30-50 л/га;
4. Позакореневе підживлення (обприскування по листу) – 3-5л/га з
можливістю додавання мікроелементів;
5. Також РКД використовується для обробки насіння з нормою обробки 1-3л/т.
Додавання мікроелементів в рідке добриво посилює ефективність живлення.
При основній обробці ґрунту РКД вносять нерозведеними.
РКД використовують під час різних стадій вегетації рослин – як основне внесення,
так і для підживлення. Набувають популярності через високу доступність елементів
живлення, можливість коригування хімічного складу, точність внесення. РКД
закладають для підживлення при сівбі, передпосівній або суцільній культивації.
Найбільш точним є внесення з застосуванням інжекторної техніки.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПОСІВІ В РЯДКИ
Рідке добриво MIXTURE-RKD розміщене на / або біля насіння під час посіву,
може стимулювати ранній ріст коріння та зміцнювати молоді рослини. Стосовно
конкретних рекомендацій щодо підвищення родючості просимо звернутись
до вашого офіційного дилера MIXTURE-RKD або регіонального менеджера
MIXTURE-RKD.
Добавки які можна поєднувати при посіві в рядки
Внесення в рядки інших препаратів для підвищення врожайності значно
полегшується після встановлення набору інструментів для застосування
стартових добрив MIXTURE-RKD на посівному знарядді. Засоби захисту
рослин, біологічні речовини або добавки для росту рослин можна додавати
до стартового добрива, і таке застосування є дуже ефективним. Всі суміші в
цистерні повинні бути перевірені на сумісність перед застосуванням. Перш
ніж використовувати такі суміші, проконсультуйтесь зі своїм дилером або
регіональним менеджером MIXTURE-RKD. Для забезпечення сумісності
препаратів часто потрібно додавати ін’єкційний набір MIXTURE-RKD до
набору інструментів MIXTURE-RKD.
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ПОЗАКОРЕНЕВЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Позакореневе підживлення – один з найефективніших методів забезпечення
рослин поживними речовинами в критичні фази росту. Засіб позакореневого
підживлення MIXTURE-RKD забезпечує доступ до елементів N-P-K та хелатних
мікроелементів, що сприяє підвищенню врожайності або забезпечує рослини
з дефіцитом вітамінів необхідними поживними речовинами для швидкого їх
відновлення. Для забезпечення високого врожаю даний препарат також можна
комбінувати або адаптувати з урахуванням індивідуальних потреб культури.
Засоби позакореневого підживлення MIXTURE-RKD виробляються з сировини
найвищої на сьогодні якості та включають лише доступні хелатні мікроелементи
для максимального поглинання листям. Позакореневий підживлювач MIXTURERKD також можна безпечно змішувати з більшістю інсектицидів, гербіцидів та
фунгіцидів для забезпечення максимальної урожайності (будь ласка, дотримуйтесь
належних інструкцій щодо змішування).
Програми MIXTURE-RKD пропонують наступну продукцію для позакореневого
живлення: мікроелементи, добрива N-P-K та азотні препарати з повільним
вивільненням.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗМІШУВАННЯ
Рідкі добрива MIXTURE-RKD можуть змішуватись з багатьма продуктами
рослинництва.
Деякі хелати, які мають не стовідсотковий вміст етилендіамінтетраоцтової
кислоти (ЕДТА), можуть бути не сумісні.
z Перед застосуванням пропорційно змішайте всі компоненти в невеликому
контейнері для перевірки їх сумісності.
z Ретельне перемішування всіх компонентів є важливим.
z Температура та час зберігання можуть впливати на результат.
z Змішайте лише ту кількість, яку буде негайно використано.
z Тривале зберігання не рекомендовано.
ПРОЦЕДУРА ЗМІШУВАННЯ
z Додайте ½ всієї води в балон для розпилення
z Почніть помішувати в балоні
z Додайте мікроелементи та /або будь-який інший рідкий препарат
z Додайте будь-який розчинний порошок, попередньо змішавши з водою
z Додайте рекомендовану кількість рідкого добрива MIXTURE-RKD
z Додайте решту води та продовжуйте помішувати вміст перед розпиленням
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗБЕРІГАННЮ
Зберігання в резервуарах з плоским дном рекомендовано в зимові місяці.
Завжди збовтуйте, перемішуйте речовину перед використанням.
Речовина, що зберігається в резервуарах з конічним дном (але не рекомендовано), для відновлення консистенції після зими, потребує тривалішого перемішування.
z Не зберігати та не перевозити продукцію в алюмінюєвих чи гальванізованих
стальних резервуарах
Застосовуючи рідке добриво MIXTURE-RKD для позакореневого підживлення, необхідно дотримуватись наступних умов. Недотримання цих рекомендацій може призвести до пошкодження рослин.
z використовуйте добриво MIXTURE-RKD в умовах оптимального росту рослини, а також за високої вологості, помірної температури та достатньої вологості грунту.
z додайте, як мінімум, рівну кількість води. Використовуйте достатню кількість
води для рівномірного покриття.
z проконсультуйтесь з регіональним менеджером MIXTURE-RKD для визначення пестицидів, які сумісні з добривами MIXTURE-RKD.
z додайте до води суміш змочуваних або розчинних порошків, емульгуючих або
сипучих речовин і змочуйте, розчиняйте або розпорошуйте перед додаванням добрив MIXTURE-RKD.
z проконсультуйтесь з регіональним менеджером MIXTURE-RKD стосовно норм
та рекомендацій до застосування.
z перед застосуванням змішайте пропорційно всі компоненти в невеликій ємності для перевірки їх сумісності.
z не використовуйте препарат коли рослини виснажені шкідниками, спекою
або недостатньою вологостю грунту.
z не застосовуйте для повітряних суден, якщо приземний вітер перевищує вісім
кілометрів на годину, для забезпечення достатньої густоти покриття краплинами рослин
z розпилюйте помірно. Не розпилюйте до видимого злиття крапель. Не дозволяйте щоб концентрований спрей стікав з фруктів чи листя.
z не застосовувати під час денної спеки.
z не змішуйте з препаратами, що містять кальцій, якщо тільки це не хелат кальцію едта.
Не змішуйте добрива з жорсткою водою. Змішування з жорсткою водою
може спричинити засмічення ліній через поєднання в воді кальцію, магнію
та заліза з фосфатом в добриві.
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