
ТОВ «Українська агропромислова група»

Україна, 01133, м. Київ,
бул. Л. Українки 19, оф 172

+380 44 286 1925 uapg.ua

ІННОВАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
ЕКСПЕРТНІСТЬ
ЗРУЧНІСТЬ

РІДКІ
КОМПЛЕКСНІ 
МІНЕРАЛЬНІ 
ДОБРИВА

КОМПАНІЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО МАСШТАБУ
З 100% УКРАЇНСЬКИМ КАПІТАЛОМ,
РОЗВИВАВАЄМО АГРАРНИЙ
РИНОК З 2007 РОКУ

70
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ

ПРАЦІВНИКІВ ПО ВСІЙ
УКРАЇНІ

ПОТУЖНІСТЬ
ФАСУВАННЯ 
ПРОДУКЦІЇ –

ПОНАД 1600 ТОНН 
НА ДОБУ

ОБСЯГ ЗБЕРІГАННЯ –
ПОНАД 50 000 ТОНН

ВИРОБНИК
ГРАНУЛЬОВАНИХ
КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ

ВИРОБНИК
РІДКИХ

КОМПЛЕКСНИХ
ДОБРИВ

ВІДВАНТАЖЕННЯ
ПРОДУКЦІЇ –
2000 ТОНН НА ДОБУ

ДОСТАВКА
АВТОМОБІЛЬНИМ
ТА ЗАЛІЗНИЧНИМ

ТРАНСПОРТОМ,
А ТАКОЖ

СУДНОПЛАВСТВОМ



2

УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА – динамічна 
компанія національного масштабу з 100 % українським 
капіталом, яка успішно працює на ринку хімічної про-
дукції з 2007 року та активно розвиває аграрний сек-
тор завдяки новаціям і унікальним технологіям.

Виробничий комплекс підприємства – це сучас-
ний завод з потужністю виробництва 100 т/добу, 
контроль над яким проводять висококваліфі-
ковані спеціалісти. На підприємстві впрова-
джено Систему Управління Якістю, що забез-
печує 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, що гарантує 
отримання продукції яка повністю 
відповідає вимогам Технічних умов.

Компанія здатна забезпечити безперебійні 
поставки високоякісної продукції завдяки
власному автопарку, високоефективному
виробничому комплексу, розгалуженій логіс-
тичній системі.

НАШЕ ВИРОБНИЦТВО
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Компанія УАПГ, як виробник «Mixture RKD», 
ніколи не зупиняється на досягнутих резуль-
татах. У компанії створено науково-технічний 
відділ, завданням якого є пошук новаторських 
рішень в агрохімії, розробка інноваційних про-
дуктів та впровадження їх у виробництво.

Можливості власної лабораторії та висококвалі-
фікованих фахівців, наукова і технологічна під-
тримка наших партнерів з Китаю та США дають 
можливість пропонувати інноваційні продукти, 
які дозволяють аграріям отримувати ще більші 
та якісніші врожаї.

Ми контролюємо якість продуктів та надаємо 
весь технічний і технологічній супровід, необ-
хідний для застосування добрив. 

ІННОВАЦІЇ
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СИСТЕМА ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ 
ПЕРЕОБЛАДНАННЯ СІВАЛОК

В умовах нестачі вологи або нерівномірної зволоженості грунту допоможе вне-
сення рідких комплексних добрив (RKD). Добрива знаходяться в розчиненому 
вигляді, тому відразу взаємодіють з грунтом та використовуються рослинами 
для підживлення. Внесення RKD під час посіву обладнанням, встановленим на 
посівному комплексі, забезпечить сходи необхідними елементами живлення, 
адже вони будуть розташовані в зоні проростання насіння.

Переваги внесення RKD з одночасним висівом:
z Рівномірні сходи рослин у разі застосування RKD;
z Висока схожість в умовах недостатнього зволоження;
z Економія часу та коштів завдяки висіву насіння та внесення добрив в один 

прохід  (потреби залучати техніку окремо для внесення добрив та їх доставку 
на поле немає).

Система внесення RKD контролює і відображає наступну інформацію:
z Контроль норми внесення продукту (л/га) незалежно від швидкості агрегату; 
z Облік використаного розчину на обробку ділянки поля (л/га) з можливістю 

сортування за номером поля та за типом внесеної рідини;
z Контроль процесу посіву, контроль швидкості, інформація від давачів щодо 

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 RKD і КАС без контролю висіву.

ОСНОВИ ЖИВЛЕННЯ

Добриво є одним з найефективніших засобів впливу на продуктивність рослин 
і якість вирощеної продукції. У зв’язку з високою вартістю добрив перед сіль-
ськогосподарськими виробниками постає завдання мінімізації втрат та їх раці-
онального використання. 
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Позакореневі (листкові) підживлення протягом багатьох років успішно вико-
ристовуються в рослинництві, особливо в інтенсивних технологіях вирощування. 
Це обумовлено тим, що під час листкового внесення забезпечується максимально 
ефективне використання поживних речовин  порівнюючи з грунтовим внесен-
ням. Так, різними дослідженнями встановлено, що для досягнення  ефективності 
добрив, внесених у ґрунт, необхідно значно більше ніж добрив, які вносяться за 
допомогою обприскування листків рослини (див. табл.). Особливо ефективним 
є листкове (позакореневе) внесення мікроелементів. На ефективність застосу-
вання мікроелементів значно впливає форма, в якій вони знаходяться. Так, добре 
відомо, що найбільш ефективною є хелатна форма, тобто органічна форма, у якій 
мікроелемент (переважно метал) знаходиться у взаємодії з хелатуючим агентом  
(переважно органічної кислотою). За різними даними ефективність хелатів під час 
позакореневого живлення у 5-10 разів вища порівнюючи з сольовими формами.
Незважаючи на незначну потребу рослин у мікроелементах (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, 
Co, Ni та ін.), вони відіграють не менш важливу роль у формуванні врожаю, ніж 
макроелементи (N, P, K, S, Mg, Ca). Нестача будь-якого елемента може бути ліміту-
ючим 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 дозволяють 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 мето-
дики визначення кількості доступних форм мікроелементів (саме«доступних», а не  
«рухомих»). По-друге навіть за достатньої кількості мікроелементів у грунті рос-
лини далеко не завжди можуть засвоїти їх. Так, наприклад, на ґрунтах з кислим 
показником pH молібден стає майже недоступним для рослин, тоді як марганець 
та цинк погано засвоюються на лужних ґрунтах; у період посухи або, навпаки, 
при збільшенні вологості погано засвоюється бор. Практично будь-які погодні та 
грунтово-кліматичні умови значно впливають на доступ мікроелементів в грунті. 
Тоді як нанесені на листкову поверхню мікроелементи легко проникають в рос-
лини, добре засвоюються, дають швидкий ефект. 

Швидкість поглинання речовин під час листкового живлення

Під час листкового підживлення макро- та мікроелементи безпосередньо залу-
чаються до синтезу органічних речовин у листках або переносяться в інші органи 
рослин і беруть участь в метаболізмі.

Елемент Час поглинання 50 %

Азот (карбамід) 2 години
Фософр 5 – 10 днів

Калій 10 – 24 годин
Кальцій 10 – 94 годин
Магній 10 – 24 годин
Сірка 5 – 10 днів
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Позакореневе підживлення, під час якого поживні елементи в рухомих формах 
надходять в рослини, зазвичай набагато ефективніше, ніж внесення добрив у грунт. 

Співвідношення кількості елементів (кг) необхідних для внесення в грунт 
до кількості елементів (кг) під час листкового живлення

Одночасно позакореневе підживлення дозволяє забезпечити рослини макро-та 
мікроелементами в критичні фази розвитку, коли рослина їх найбільше потре-
бує, зменшити прояви стресу через дії несприятливих чинників довкілля, запо-
бігти розвитку хвороб через нестачу тих або інших елементів, створити опти-
мальні умови для росту і розвитку рослин.

Стартові добрива

Стартове живлення є ключовим компонентом будь-якого збалансованого під-
живлення. Молоді рослини на початку розвитку живляться запасами поживних 
речовин в насінні, які швидко вичерпуються. Застосування стартових добрив 
дозволяє в подальшому забезпечити сходи необхідними поживними речови-
нами. Використання стартового добрива під час посіву сприяє активному роз-
витку сходів та може позитивно впливати на урожайність та здоров’я рослин. 
Добре розвинені сходи мають високу стійкість до шкідників та хвороб, а також 
краще конкурують з бур’янами.
Стартове живлення можна охарактеризувати як каталізатор для розкриття гене-
тичного 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 
добрива якомога ближче до насіння є найефективнішим для його максималь-
ного поглинання рослинами.

Елемент Листкове підживлення Внесення в грунт

N 1 4
P 1 20
K 1 6
S 1  5-7
B 1 30

Cu 1 12
Mn 1 30
Mg 1 75
Zn 1 12

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває застосування в сільськогоспо-
дарському виробництві нових високоефективних добрив для позакорене-
вого підживлення рослин з метою оптимізації перебігу фізіологічних про-
цесів у рослинах, підвищення врожайності та поліпшення якості сільсько-
господарської продукції.
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Фосфор – найважливіший елемент стартового добрива, оскільки він дуже 
малорухомий в грунті, а слаборозвинена коренева система ще не в змозі 
використовувати грунтові запаси. Крім того, на початку вегетації часто  
бувають низькі температури, які ще більше ускладнюють переміщення фосфа-
тів до кореневої системи та їх поглинання. 
Азот в стартовому добриві допомагає компенсувати дефіцит цього елементу на 
початку вегетації. Його нестача відбувається в результаті уповільненого розкла-
дання органічної речовини в грунті в умовах холодної погоди або за наявності 
великої кількості рослинних рештків. До того ж, амонійний азот сприяє кращому 
поглинанню фосфору (Р) з добрив і грунту.
Калій не такий критично важливий для старту, як азот і фосфор, але навіть 
на грунтах з достатньою кількістю калію його наявність в стартовому добриві 
сприяє синергетичній дії та поліпшує поглинання рослиною інших елемен-
тів. Більше того, наявність калію поблизу проростка особливо є важливою 
в холодних і вологих умовах. Достатня кількість калію сприяє підвищенню   
зимостійкості озимих рослин. Крім того, стартове добриво часто містить вторинні 
макро- та мікроелементи.
Стартові добрива потребують часу для розчинення або розщеплення  
поліфосфатів до доступної для рослин ортофосфатної форми. Добрива 
MIXTURE-RKD вже знаходяться в розчинній рідкій формі, а 80-100% фос-
фату міститься в ортофосфатній формі. Велика кількість калію в грунті не 
засвоюється рослиною; загальновизнано, що приблизно 1% калію, який  
присутній в грунті, легко доступний в грунтовому розчині, що робить 
його доступним для обміну всередині ґрунтового комплексу та погли-
нання рослинами. Рідкі добрива MIXTURE-RKD дуже ефективно забез-
печують поживними речовинами, необхідними для засвоєння росли-
нами, навіть в холодних і сухих ґрунтових умовах. Застосування добрив 
MIXTURE-RKD допомагає скоротити загальний час і обробку важливих 
поживних речовин, а також допомагає підвищити ефективність посіву.

Позакореневі
Позакореневе підживлення через листя і стебла дає змогу оптимізувати норму 
і співвідношення між елементами живлення під час вегетації рослини. Недо-
ступність певних елементів живлення через погодні умови або відсутність їх у 
грунті призводить не тільки до недобору врожаю, а й до погіршення його яко-
сті. Без ефективного мінерального живлення вирощування сільськогосподар-
ських  культур стає низькорентабельним. Витрати на високоякісне насіння та 
оригінальні засоби захисту рослин, застосування технологій є марними та  
не ефективними  за умов неправильного живлення.
З часів 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 використо-
вують розчини солей різних елементів, поєднання речовини органічного і неор-
ганічного походження у вигляді концентратів, так й багато інших форм позакоре-
невих підживлень. Позакореневе підживлення доповнює традиційне внесення 
добрив у грунт, коли вони недостатньо е фективні або під впливом різних чин-
ників, коли обмежено засвоєння основного живлення. 
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До чинників що заважають рослинні нормально отримувати живлення з 
ґрунту, відносять:
z вилуговування; z температуру;
z погану розчинність добрив у грунті; z наявність вологи або її надлишок; 
z антагонізм між певними елементами; z погану аерацію ґрунту тощо.
z неоптимальний pH грунтового розчину;  

Позакореневе підживлення є найшвидшим способом подолання дефіциту пожив-
них речовин та прискорення росту і розвитку рослин на певних фізіологічних 
етапах. Більшість листкових добрив хімічно сумісні з пестицидами, тому відбу-
вається  скорочення витрат праці. Певні типи добрив можуть уповільнити швид-
кість гідролізу пестицидів через нормалізацію 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 стиммуляції розвитку азотфіксуєчих 
бактерій на коріннях 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, що ефективно допомагає 
усунути їх дефіцит (рослини завжди здатні засвоювати елементи, інше  
питання, якою мірою).

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 розчину стікати та випаровуватися з поверхні.

z Використання полімерних клейових агентів забезпечує утворення плівки 
навколо плодів, яка запобігає їх передчасному розтріскуванню і осипанню. Також 
полімерні плівки виступають як бар’єр для води, запобігаючи її проникненню 
всередину плоду, однак вільно пропускають вологу з насіння – пришвидшують 
рівномірне висихання насіння.

z Позакореневе підживлення забезпечує рослини додатковим живленням, 
визначеним умовами навколишнього середовища та типом грунту і вимогами 
культури, максимально збільшуючи потенціал врожайності та ефективність 
використання поживних речовин. Залежно від вимог різних культур, засоби 
позакореневого живлення MIXTURE-RKD можуть економічно застосовуватися з 
багатьма засобами захисту рослин на різних етапах, що заощаджує виробнику 
час і знижує витрати на внесення. 

Мікроелементи
Всі рослини, чи то кукурудза, соя, пшениця, бавовна, журавлина або рапс, потре-
бують поживних речовин для правильного росту і розвитку. До складу сухої речо-
вини входить 90–95% органічних сполук і 5–10% мінеральних. Мінеральні сполуки 
рослини отримують з грунту і / або добрив , що вносяться виробником. Решту 
5-10% рослини отримують з грунту і / або добрив, що вносяться виробником. 
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Реакція сільськогосподарських культур на мікроєлементи

Ми можемо розуміти важливість основних поживних речовин (азот, фосфор, калій) 
для досягнення мети виробництва, яка встановлюється щороку, однак ми часто 
забуваємо про важливість вторинних поживних речовин (кальцій, магній, сірка) 
та мікроелементів (бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк) в загальному 
процесі зростання і розвитку рослин. Хоча ці поживні речовини потрібні в наба-
гато меншій  кількості,  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 та/або мікроелементів, що поставляються в належний час. Нижче наве-
дено перелік функцій, які ці поживні речовини забезпечують в рослині.

Функції поживних речовин у рослині:

Культура Mn B Cu Zn Mo Fe

Кукурудза С Н С В Н С
Соя В Н С С С С

Пшениця В Н В Н Н Н
Ріпак С В В С Н -
Сорго С В В Н С С
Овес В Н В Н Н С
Трави С Н Н Н Н В
Ячмінь С Н С С Н В
Боби В Н Н В С В

Картопля В Н Н С Н -
Жито Н Н Н Н Н -
Горох В Н Н Н С -

Азот (N)
z Перетворюється в амінокислоти, буді-

вельні блоки для білків.
z Виробляє необхідні ферменти і струк-

турні частини рослини
z Стає частиною білків, які зберігаються 

в зерні
z Посилює синтез хлорофілу, використову-

ючи сонячне світло як джерело енергії
z Необхідний для швидкого росту і пов-

ноцінного розвитку

Фосфор (P)
z Повинен бути доступний на ранній ста-

дії розробки для максимального потен-
ціалу врожайності

z Необхідний для розвитку міцного 
коріння

z Сприяє ранньому росту рослин для 
більш тривалого вегетаційного періоду

z Забезпечує необхідну енергію для тран-
спортування поживних речовин

z Відіграє життєво важливу роль у фото-
синтезі

z Відповідає за передачу генетичної інфор-
мації, важливий для росту і розвитку всіх 
рослин

Калій (К) 
z Відіграє життєво важливу роль у фото-

синтезі
z Регулює використання води завдяки  

роботі продихів
z Підтримує нормальну роботу транспорт-

них систем
z Потрібний для синтезу білка і синтезу 

крохмалю
z Покращує якість завдяки підвищенню 

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)
z Необхідний для правильного функ  -

ціонування точок росту
z Утворює сполуки, які зміцнюють клітинні 

стінки
z Сприяє поділу і подовженню клітин
z Нейтралізує органічні кислоти
z Регулює синтез білка та уповільнює про-

цес старіння

Магній (Mg)
z Єдиний мінеральний компонент моле-

кули хлорофілу
z Сприяє утворенню цукрів і крохмалю
z Відіграє важливу роль в переміщенні 

фосфору
z Сприяє правильному функціонуванню 

рослинних ферментів

Бор (B)
z Потрібний для поділу клітин
z Відіграє важливу роль в транслокації 

кальцію
z Синтез білка та утворення гормонів
z Вуглеводний обмін
z Життєздатність пилку
z Формування квіток і зав’язування плодів

Мідь (Cu)
z Потрібна для утворення хлорофілу
z Допомога в фотосинтезі та утворенні фер-

ментів
z Бере участь в окисно-відновних реакціях
z Регулює рух води в клітинах
z Необхідна для формування насіння

Залізо (Fe) 
z Необхідне для утворення хлорофілу
z Бере участь в процесі окислення, вивіль-

няє енергію з крохмалю.
z Утворення білка
z Сприяє перетворенню нітрату в аміак в 

клітинах
z Дихання рослин

Марганець (Mn)
z Необхідний для утворення хлорофілу і 

фотосинтезу
z Сприяє метаболізму вуглеводів
z Відновлювальні реакції
z Активація ферментів
z У поєднанні з залізом, міддю і цинком 

відновлює  гормональний баланс

Молібден (Мо) 
z Кофактор ферменту нітратредуктази
z Необхідний для ризобій в процесі азот-

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

заліза

Цинк (Zn) 
z Необхідний для утворення хлорофілу
z Бере участь в активації та виробництві 

ферментів
z Потрібний для синтезу гормонів (аукси-

нів) і нуклеїнових кислот.
z Підвищує ефективність поглинання і 

водокористування
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Якщо порівнювати  з зерновими культурами, соняшник потребує значно 
більшої кількості поживних речовин для формування врожаю.  Через слабку 
кореневу систему соняшник росте повільно в початковий період розвитку, 
й дуже важливу роль відіграє наявність достатньої кількості елементів жив-
лення у насінні. Тому для гарного старту вкрай необхідно вносити добрива 
в рядки під час посіву. Дуже важливий етап розвитку – період до 10-12 лист-
ків (5-6 пар), коли закладається кошик та кількість квіток, яку матиме рос-
лина. Наявність бору в цей період суттєво впливає на майбутню озерне-
ність кошика. Соняшник є борнофільною рослиною.

Внесення стартової дози добрива під час посіву.
Для підвищення енергії проростання, схожості, стимулювання розвитку, росту 
кореневої системи і вегетативної маси під соняшник рекомендується використо-
вувати 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) у разі нестачі мікроелементів в грунті.

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 та біологічно активними речо-
винами в цей період залежить наскільки рослини соняшника будуть міцними і 
життєздатними. У цій фазі необхідно провести позакореневе підживлення комп-
лексами з вмістом бору RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га), RKD 10:03:03+20S+0,5B (20 л/га).

СОНЯШНИК

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ  
РІДКИХ ДОБРИВ MIXTURE-RKD НА РІЗНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУРАХ

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)

Насіння До сходів Сходи 2-3 пари
листків

5-6 пар
листків

Формування 
кошиків

Початок 
цвітіння Цвітіння Дозрівання
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На початковому етапі розвитку, до утворення першого надземного стебло-
вого вузла, кукурудза росте досить повільно, в  цей період поглинання пожив-
них речовин слабкою кореневою системою є незначним, і дуже важливу 
роль відіграє забезпечення елементами живлення на етапі проростання 
насіння.  Тому,  для гарного старту, важливо внести комплекс добрив під 
час посіву. Наступний дуже важливий період розвитку кукурудзи – фаза 3-5 
листків. Незбалансованість живлення в цей період майже неможливо  ком-
пенсувати в наступній фазі, оскільки саме на цьому етапі формуються гене-
ративні органи, що визначають майбутню врожайність. Наступна критична 
фаза – 6-9 листків, саме в цей період підживлення поліпшує озерненість 
качанів кукурудзи.

Внесення стартової дози добрива під час посіву.
Для гарного раннього вкорінення і зростання рослин кукурудзи рекомендовано 
вносити стартові комплекси добрив під час посіву. З цим добре справляються 
рідкі комплекси з переважним вмістом фосфору і калію MIXTURE-RKD PK 3:18:18 
+ S (20-110 л/га) та RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn (30- 50 л/га).

КУКУРУДЗА

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

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

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

Насіння Сходи 3-6 листків 6-9 листків 7-10 листків
Викидання 

волоті Цвітіння
Молочно-
воскова 
стиглість

Повна
стиглість
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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 мікро-
елементів, особливо фосфору. У цій фазі рослина росте повільно, тому й елемен-
тів живлення споживає мало. Її коренева система ще недостатньо розвинена і не 
може споживати поживні речовини повною мірою. 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 етапу характерний інтенсивний ріст кукурудзи. За цей період росли-
нами споживається значна кількість елементів живлення: азоту і фосфору – 50% 
загальної кількості, калію – 70% максимального накопичення. Часто на цьому 
етапі кукурудза відчуває дефіцит цинку. За нестачі цинку в рослинах, знижу-
ється концентрація триптофану і протеїну. Комплекси з додаванням цинку спри-
яють зростанню і розвитку рослин кукурудзи, підвищують стійкість до неспри-
ятливих умов вегетаційного періоду. У цей період необхідно застосовувати:  
RKD 10:10:10 + 3S (9-30 л/га), RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га), RKD 4:16:16 
+ 1 (2) S + Mg + Zn (10-30 л/га), RKD 12:9:5:Мe (20 л/га).

Ріпак дуже чутливий до мікроелементів, серед яких особливе значення мають 
бор, марганець та молібден. Мікроелементи – це активатори обміну речо-
вин 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 для повного 
забезпечення цими важливими елементами, оскільки для отримання висо-
ких врожаїв резерву мікроелементів у грунті може бути недостатньо. Ріпак є 
борофільною культурою. Нестача цього елементу може спричинити перед-
часне 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-, посухостій-
кості та покращення якості зерна.

Внесення стартової дози добрива під час посіву.
Для забезпечення рослин всіма необхідними поживними речовинами в період 
проростання насіння, рекомендується внесення в рядки стартової дози добрив 
під час посіву. Залежно 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 NPK 0:18 :18 в дозі 10-60 л/га. Корисно 
також внести комплекси з вмістом мікроелементів RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 
0,1Zn, RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn в дозі 20 л/га.

РІПАК ОЗИМИЙ
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Формування листової розетки
Під час формування листової розетки ріпак озимий активно накопичує вугле-
води. Для кращого синтезу нуклеїнових кислот в цей період потрібно піджив-
лювати культуру борними добривами (RKD 12:9:5:Мe 10-20 л/га, RKD 10:03:03 + 20S 
+ 0,5B 20 л/га ).

Фаза стеблування
Навесні, під час формування стебел, потрібно використовувати такі добрива, як 
RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га), RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn (10-30 л/га), 
RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га). Також ці добрива можна вносити і в фазу бутонізації, 
що значно поліпшить цвітіння та матиме прямий вплив на олійність. За неспри-
ятливих умов рекомендується використовувати мікродобрива RKD 8:17:02 + 7S + 
Me (20 л/га). Таке мікродобриво містить крім N, P, K ще й мідь і молібден в хелат-
ній формі, що допоможе ріпаку озимому краще перенести стрес.

Для високих врожаїв якісного зерна пшениці, ячменю та інших зернових 
культур, велике значення має організація системи живлення. Аналіз врожай-
ності в Україні показує, що зернові культури 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 мікро-
елементами. Зернові культури особливо чутливі до нестачі таких мікроеле-
ментів, як мідь, цинк, марганець, бор, молібден.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Насіння Сходи 2 справжніх 
листка Фаза розетки Стеблування Бутонізація Цвітіння Формування 

стручків Дозрівання

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 
RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn, 
RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn в дозі 20 л/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 
RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn, 
RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn в дозі 20 л/га

RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га), 
RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn (10-30 л/га), 
RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га)
При несприятливих умовах
RKD 8:17:02 + 7S + Me (20 л/га)
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Внесення стартової дози добрива під час посіву
Разом з посівом рекомендується внести стартову дозу добрив, для забезпечення 
рослин всіма необхідними поживними речовинами в період проростання насіння. 
Застосовуючи на зернових культурах добре себе зарекомендували такі комплекси 
рідких добрив, як MIXTURE-RKD NPK 3:18:18, MIXTURE-RKD PK 3:18:18 + S у дозі 75-95 
л/га, RKD 9:18:09 (30-95 л/га), RKD 10:10:10 (20-50 л/га) та RKD 10:10:10+3S (20-50 л/га).

Фаза кущення (осіннє)
Для гарного кущення та витривалості зимою рослині необхідні такі елементи як 
марганець, мідь, сірка та цинк. У цей період рослина краще поглинає елементи 
живлення   через листя, тому провідні агрономи рекомендують проводити лист-
кове живлення в наступних дозах: RKD 8:17:02 + 7S + Me 20 л/га, RKD 4:16:16 + 1 (2) 
S + Mg + Zn 10-30 л/га.

Фаза кущення (весняне)
Навесні, для «програмування» рослин на високий урожай рекомендується вно-
сити RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn в дозі 10-30 л/га.

За низьких температур, заморозків, нестачі вологи навесні; різко зменшується 
засвоєння елементів живлення через кореневу систему, тому позакореневе 
живлення врятує рослини за таких умов. Досвідчені аграрії в період весняного 
кущення вносять такі мікродобрива: RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га), 
RKD 8:17:02 + 7S + Me (20 л/га), RKD 10:10:10 + 3S (9-30 л/га).

Фаза трубкування – прапорцевий листок
В цей період дуже важливо проводити позакореневе підживленя, оскільки саме 
на цьому етапі закладається кількість зерен у колосі, формується і розвивається 
листковий апарат зернових культур. Для позакореневого підживлення у фазі 
виходу в трубку і прапорцевого листка потрібно вносити наступні дози мікродо-
брив: MIXTURE-RKD PK 0:18:18 (1-6 л/га), RKD 8:17:02 + 7S + Me (20 л/га), 
RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га).

RKD NPK 3:18:18, RKD PK 3:18:18 + S в дозі 75-95 л/га, 
RKD 9:18:09 (30-95 л/га), RKD 10:10:10 (20-50 л/га) та 
RKD 10:10:10+3S (20-50 л/га)

Осіннє внесення:
RKD 8:17:02 + 7S + Me 20 л/га, 
RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn 10-30 л/га

Весняне внесення: 
RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn в дозі 10-30 л/га

За низьких температур, заморозках:
RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га),  
RKD 8:17:02 + 7S + Me (20 л/га), RKD 10:10:10 + 3S (9-30 л/га)

RKD PK 0:18:18 (1-6 л/га), RKD 8:17:02 + 7S + Me 
(20 л/га), RKD 12:9:5:Мe (10-20 л/га)

Насіння Кущення Вихід у трубку Прапорцевий 
лист Колосіння Цвітіння Молочно-

воскова стиглість Повна стиглість
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Бобові на початку вегетації розвиваються повільно, коренева система слабо 
розвинена, тому особливе значення для майбутнього врожаю має передпо-
сівна обробка насіння мікроелементами. Соя, залежно від ґрунтових умов, 
потребє певні мікроелементи. Після проведення вапнування бобові культури 
можуть відчувати нестачу бору і марганцю. Мікродобрива підвищують стій-
кість бобових рослин до грибкових та бактеріальних хвороб, посухи, екстре-
мальних температур, підсилюють азотфіксацію з повітря, стимулюють синтез 
хлорофілу та активізують процес фотосинтезу. Потреба бобових в мікродо-
бривах зростає після застосування підвищених норм мінеральних добрив. 
Мікродобрива використовують зазвичай як позакореневе підживлення. 
Молібден відіграє особливу роль у формуванні високого врожаю бобових. 
Він поліпшує азотний обмін у рослинах, бере участь в утворенні білка, підси-
лює процеси фотосинтезу та азотфіксації. На кислих (рН<5,5) ґрунтах молібден 
перестає засвоюватися, тому рекомендується позакореневе його внесення.

СОЯ

Внесення стартової дози добрива під час посіву
Позитивний вплив на подальший ріст і розвиток рослин сої має внесення стар-
тової дози добрив під час посіву. Рекомендується вносити такі добрива, як КАС 
N26 + 4S (40-80 л/га) в комплексі з MIXTURE-RKD NPK 5:20:5 (10-60 л/га), MIXTURE-
RKD NPK 3:18:18 (9-46 л/га) або MIXTURE-RKD NPK 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. Достатня кількість мікроелементів й біологічно активних речовин в 
цей період забезпечує розвиток і фізіологічну активність рослин. Рослини бобо-
вих активно реагують на позакореневе внесення мікроелементів. 

Посів Проростки Сходи 1-й трійчастий 
листок

3 трійчастий 
листок Гілкування Цвітіння Дозрівання

RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn – 10-30 л/га, 
RKD 12:9:5:Мe – 10-20 л/га

RKD NP 9:29 – 1-6 кг/га, 
RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn – 10-30 л/га, 
RKD 12:9:5:Мe – 10-20 л/га

КАС N26 + 4S (40-80 л/га) 
в комплексі з RKD NPK 5:20:5 (10-60 л/га), 
RKD NPK 3:18:18 (9-46 л/га) 
або RKD NPK 3:18:18+S (9-46 л/га)
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Цукрові буряки є одними з найвибагливіших культур до кількості елементів 
живлення. Під час вирощування високих врожаїв цукрових буряків нерідко 
спостерігається дефіцит мікроелементів. Позакореневе підживлення мікро-
елементами сприяє підвищенню інтенсивності поглинання кореневою сис-
темою азоту, фосфору і калію з ґрунту. Особливо гостро культура реагує на 
дефіцит бору, що проявляється як у період посухи, так й за надлишкової 
вологості, а також внаслідок внесення високих доз мінеральних добрив. 
Буряк є рослиною – індикатором бору, який суттєво впливає на вуглевод-
ний, білковий та нуклеїновий обмін, перебіг інших фізіолого-біохімічних 
процесів в рослинах. У разі нестачі бору порушується синтез, перетворення 
та транспорт вуглеводів, формування репродуктивних органів, уповільню-
ється відтік цукру до коренеплодів, 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 погли-
нанню заліза з ґрунту.

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

Тому для забезпечення мікроелементами необхідно проводити внесення комп-
лексів MIXTURE-RKD NP 9:29 – 1-6 кг/га, RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn – 10-30 л/га, 
RKD 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 життєздат-
ності пилку, необхідно проводити обприскування рослин мікроелементами і біо-
логічно активними речовинами. У разі використання будь-якої технології поза-
кореневого підживлення на цьому етапі застосовують комплекс мікроелемен-
тів, RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn – 10-30 л/га, RKD 12:9:5:Мe – 10-20 л/га.

Посів Сім’ядолі 2-4 листків 4-6 листків 10-12 листків Линька кореня Змикання 
листків у рядках Дозрівання

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

RKD 4:16:16 + 1 (2) S + Mg + Zn – 10-30 л/га, 
RKD 12:9:5:Мe – 10-20 л/га
та RKD 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 RKD 10:10:10 + 3S (20-50 л/га)

RKD 10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га) 
та RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 
0,1Zn (10-30 л/га)
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Внесення стартової дози добрива під час посіву.
Елементи живлення цукровий коренеплід засвоює протягом всього періоду веге-
тації. У ранні фази розвитку цукрові буряки споживають відносно малу кількість 
азоту, фосфору і калію. Оскільки в цей період коренева система ще слабо роз-
винена, тому молоді рослини дуже чутливі до наявності в грунті рухомих сполук 
елементів живлення, особливо фосфору. Для оптимального початку росту цукро-
вих буряків, добриво потрібно вносити в рядок. Фахівці фірми УАПГ рекоменду-
ють вносити такі добрива: MIXTURE-RKD PK 3:18:18 + S (30 л/га), Mixture-RKD NPK 
0:21:22 (10-40 л/га) або RKD 10:10:10 + 3S (20-50 л/га).

Фаза 4-6 листків
Період утворення 4-6 листків збігається з активним розвитком кореневої сис-
теми цукрового буряка, 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 проводити 
обприскування комплексами добрив RKD 10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га) та RKD 
10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-30 л/га).

Фаза 10-12 листків
У фазі 10-12 листків потрібно провести повторне обприскування комплексом 
добрив з вмістом бору RKD 10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га) або RKD 12:9:5:Мe (10 л/
га) по листю . Ці заходи сприятимуть підвищенню стійкості рослин до хвороб,  
несприятливих погодних умов та підвищать цукристість буряка. У фазі 10-12 листків 
крім бормістких добрив слід вносити RKD 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 піджив-
лення для подовження періоду формування листкового апарату та інтенсифіка-
ції фотосинтетичної активності листків. Для позакореневого підживлення варто 
застосувати RKD 10:03:03 + 20S + 0,5B (20 л/га), RKD 10:18:4 + 2S + 0,05Mg + 0,1Zn (10-
30 л/га) або RKD 12:9:5:Мe (10 л/га).
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КАПУСТА

На відміну від інших овочевих культур капуста, для формування врожаю, 
використовує значно більше елементів живлення. Особливо багато вона 
потребує азоту і калію. У період вегетації капуста споживає елементи жив-
лення нерівномірно. Так, у перший місяць після посадки вона їх засвоює 
досить повільно, але вибагливість рослин до вмісту їх рухомих форм у ґрунті 
велика.  За цей час капуста засвоює близько 10 % азоту, 7% – фосфору і 8 % 
калію від загальної потреби. Найінтенсивніше вона їх засвоює під час форму-
вання головки, коли посилено накопичуються сухі речовини. За цей період, 
що триває 1,5–2 міс капуста поглинає близько 80 % азоту, 86 – фосфору і 84 % 
калію максимального їх вмісту в урожаї. Отже, висока вибагливість капусти 
до родючості ґрунту зумовлена її підвищеною потребою в елементах жив-
лення та їх інтенсивним використанням за порівняно короткий термін, тобто 
в період формування головки.

Для вирощуванні ранніх сортів капусти під зяблевий обробіток грунту на фоні 
органічних добрив вносять фосфорно-калійні добрива, такі як суперфосфат потрій-
ний (130-200 кг/га) та хлористий калій гранульований (100-150 кг/га), азотні добрива, 
наприклад аміачну селітру – під передпосівну культивацію у нормі до 350 кг/га. 
Якщо під ранню капусту не було внесено достатньої кількості добрив, рослини 
двічі підживлюють мінеральними добривами у дозі N15-20P20K20: перший раз – 
через 8-10 діб після висаджування розсади, другий – у період зав’язування голо-
вок. Ми рекомендуємо для першого підживлення у фазу 5 справжніх листків вико-
ристовувати КАС N32 35 л/га і Mixture-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 90 л/га для най-
кращого розвитку рослин капусти. У період зав’язування головок капуста спо-
живає найбільшу кількість елементів живлення, тому ми рекомендуємо в цей 
період використовувати КАС N32 40 л/га разом з Mixture-RKD 3-18-18+S 80 л/га. 
Також рекомендується під час поливу у період від фази 5 справжніх листків до 

Посадка розсади 2-3 листки 5 справжніх листки Формування качана Ріст головки Технічна 
стиглість

КАС N32 40 л/га

MIXTURE-RKD
3-18-18+S 80 л/га

КАС N32 35 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 

90 л/га

MIXTURE-RKD 3-18-18

КАС N26+4S 36 л/га

MIXTURE-RKD 
NPK 0-21-22 50 л/га

MIXTURE-RKD 3-18-18 MIXTURE-RKD 10-10-10MIXTURE-RKD 5-20-5

Фертигація
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КАРТОПЛЯ

Картопля добре реагує на внесення добрив. Азот це основний елемент росту. 
За його нестачі послаблюється ріст картоплі, знижується урожайність бульб 
і вміст крохмалю. Фосфорні добрива прискорюють розвиток рослин кар-
топлі, стимулюють ріст кореневої системи, що сприяє кращому засвоєнню 
поживних речовин з ґрунту. Вони посилюють розвиток бульб і накопичення 
крохмалю, підвищують стійкість бульб до ураження паршою. Калійне жив-
лення картоплі має велике значення як для формування вегетативної маси 
рослини, так й під час утворення та росту бульб. Калій стимулює утворення 
крохмалю та збільшує стійкість бульб до уражень, знижує вміст розчинних 
вуглеводів, підвищує лежкість бульб. Магній відіграє велике роль у форму-
ванні врожаю бульб картоплі. Він збільшує кількість бульб, посилює синтез 
крохмалю. Достатня кількість магнію знижує негативний вплив надлишко-
вого живлення азотом. Левову частку елементів живлення картопля спожи-
ває до цвітіння. Найбільше у цей період використовується азоту, фосфору, 
калію, магнію. Тоді, коли утворюються столони – використовується залишок 
калію, магнію, але елементи живлення вже мають бути у рослині. Дуже важ-
ливо забезпечити картоплю необхідними елементами живлення до цві-
тіння. Але водночас, слід враховувати, що на цьому споживання картоплею 
елементів живлення  не припиняється. Є два підходи до системи живлення: 
перший грунтується на тому, що застосовують основне внесення з осені – P, 
K, а друге – це внесення P, K, Mg перед посадкою або під час посадки. Зго-
дом проводять підживлення фосфором та азотом.

початку формування качана використовувати комплекс Mixture-RKD 10-10-10, а 
у фазі формування качана – Mixture-RKD 3-18-18. 

Для вирощування середніх і пізніх сортів капусти оптимальні норми добрив 
можуть бути такими: на Поліссі (дерново-підзолисті ґрунти) – 40 т/га гною з N120-
180P120K120-180; в Лісостепу (чорноземні ґрунти) – 30-40 т/га гною з N80-120P60-
120K60-120; у Степу – N120-180P90-120K90. Крім того, капуста добре реагує на сірко-
вмісні добрива. Тому ми рекомендуємо для підживлення капусти вносити комп-
лексні добрива, які містять сірку, такі як тукосуміш NPK: 6-26-30 (230-345 кг/га), 
добриво азотно-фосфорно-калійне NPKS 9-25-25+2 (240-360 кг/га).

За місцевого внесення комплексних добрив (нітроамофоска, нітрофоска та ін.) 
під час посадки розсади, врожайність капусти зростає на 4-6 т/га. Ми пропонуємо 
в якості рядкового добрива застосовувати КАС N26+4S 36 л/га разом з Mixture-
RKD NPK 0-21-22 50 л/га як рядкове добриво. Після посадки розсади обов’яз-
ково треба провести полив для ліпшого укорінення рослин. З поливною водою 
рекомендуємо застосовувати Mixture-RKD 5-20-5. Норма всіх добрив у розчині 
не повинна перевищувати 1-1,2 кг на 1000 л води.
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Перед посадкою картоплі буде корисно обробити бульби комплексом 
макро- та мікроелементів: MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 2 л/га, MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 2 л/га, MIXTURE-RKD NPК 0-18-18 2 л/га.

Для основного внесення восени ми рекомендуємо використовувати наступні 
добрива: добриво азотно-фосфорно калійне NPKS 6-18-34+1 / 7-20-30+2 (235-440 
кг/га / 270-500 кг/га), NPKS: 8-19-29+3 (275-520 кг/га), тукосуміш NPK: 6-26-30 (270-
500 кг/га), суперфосфат потрійний (130-260 кг/га), калій хлористий гранульова-
ний (130-250 кг/га). Слід зазначити, що хлористий калій треба використовувати 
виключно восени під оранку, оскільки в інший період хлор-вмісні добрива можуть 
негативно впливати на смак та вміст крохмалю в бульбах. 

Під передпосівну культивацію під картоплю вносять азотні та комплексні добрива. 
Якщо фосфорно-калійні добрива внесені восени, то в передпосівну культивацію 
під картоплю рекомендовано внести азотні добрива з вмістом кальцію, такі як 
вапняно-аміачна селітра у дозі 260-450 кг/га. Також перед посівом слід вносити 
магній місткі добрива, такі як сульфат магнію (190-375 кг/га). 

Якщо восени мінеральні добрива не вносили, то перед посівом рекоменду-ємо 
застосовувати комплексні добрива, такі як нітроамофоска (375-560 кг/га) або діа-
мофоска (230-350 кг/га).

Ефективним агротехнічним прийомом для покращення урожайності та забез-
печення рослин доступними елементами живлення є внесення добрив у рядки. 
Для цієї мети ми радимо застосовувати рідкі добрива MIXTURE-RKD NPK 3:18:18 
або MIXTURE-RKD PK 3:18:18+S в дозі 37-94 л/га. 

Обробка бульб Стеблування Бутонізація Цвітіння Приріст маси бульб В’янення і 
відмирання бадилля

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 2 л/га
MIXTURE-RKD 

10-18-4+2S+0,05Mg 
+0,1Zn 2 л/га

MIXTURE-RKD
NPК 0-18-18-
финал 2 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 5 л/га
MIXTURE-RKD 

10-18-4+2S+0,05Mg 
+0,1Zn 5 л/га

MIXTURE-RKD
8-17-02+7S+Mе

3 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 5 л/га
MIXTURE-RKD 

10-18-4+2S+0,05Mg 
+0,1Zn  
5 л/га

MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S+0,05Mg 

+0,1Zn 10 л/га
MIXTURE-RKD 12-9-

5+Ме 
10 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 5 л/га
MIXTURE-RKD 
8-17-02+7S+Mе 

20 л/га

Фертигація

MIXTURE-RKD 10-10-10 MIXTURE-RKD 5-20-5 MIXTURE-RKD 3-18-18
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Картопля відрізняється від інших культур інтенсивністю технології вирощування, 
їй потрібно давати елементи живлення порціями. Також на врожайність картоплі 
позитивно впливають мікроелементи. На формування 10 т бульб потрібно 25 г 
бору, 20 г міді, 70 г марганцю, 1 г молібдену, 65 г цинку. Тому ми радимо прове-
сти серію підживлень макро- та мікроеле-ментами в такі фази:

 z Фаза стеблування – MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 5 л/га, MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 5 л/га, MIXTURE-RKD 8-17-02+7S+Mе 3 л/га. За умов 
зрошування рекомендовано використовувати MIXTURE-RKD 10-10-10.

 z Фаза бутонізації – MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 5 л/га, MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 5 л/га. За умов зрошування варто застосовувати 
MIXTURE-RKD 5-20-5.

 z Фаза цвітіння – MIXTURE-RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 10 л/га, MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 10 л/га. За умов зрошування рекомендовано внести MIXTURE-RKD 
5-20-5.

 z Фаза приросту маси бульб – MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 5 л/га, MIXTURE-RKD 
8-17-02+7S+Mе 20 л/га. За умов зрошення доречно використовувати MIXTURE-
RKD 3-18-18.

Під час фертигації норма всіх добрив у розчині не повинна перевищувати 1-1,2 кг 
на 1000 л води.

ПОМІДОР

Інтенсивність засвоєння елементів живлення помідором залежить від темпу 
наростання маси сухої речовини. У розсадний період він засвоює близько 
2 %елементів живлення, а в період цвітіння їх надходження не перевищує 
10–15 % від загального засвоєння. Максимальне їх споживання припадає 
на період цвітіння – початок достигання плодів, коли використовується  
близько 84–87% елементів живлення.
У період наливання і масового достигання плодів засвоєння елементів жив-
лення уповільнюється. Вони наливаються внаслідок переходу з вегетатив-
них органів у плоди 60–65 % азоту, 70–75 – фосфору і 85 % калію від загаль-
ної кількості елементів, засвоєних рослинами. На відміну від інших овоче-
вих культур помідор засвоює небагато елементів живлення.
Темпи надходження елементів живлення залежать від віку рослин. У роз-
садний період та на початку цвітіння вони насамперед потребують достат-
нього живлення фосфором і калієм, у період інтенсивного росту – азотом, а 
в період плодоношення – калієм на фоні високого забезпечення рослини 
азотом і фосфором. За умови достатньої кількості  фосфору і калію в рос-
лині азот підвищує врожайність помідора. Найбільша потреба в ньому в 
період інтенсивного росту плодів. Однак надмірне азотне живлення зумов-
лює інтенсивне наростання вегетативної маси та пасинків, що шкодить пло-
доношенню, а також значне нако-пичення в плодах нітратів.
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Важливу роль у живленні помідора відіграє фосфор. Хоч його засвоюється 
значно менше, ніж азоту і калію, помідор активно реагує на нестачу фосфору 
в ґрунті. Фосфор інтенсифікує розвиток репродуктивних органів, підвищує 
врожай рослин, сприяє дружньому достиганню плодів, поліпшенню їх яко-
сті. Фосфор позитивно впливає на ріст і розвиток помідора на початку веге-
тації – від початку появи сходів до утворення 6-го листка. Саме у цей період 
рослини потрібно забезпечити достатньою кількістю фосфору в легкозасво-
юваних формах. За умови достатнього живлення рослин помідора калієм 
пришвидшується утворення й пересування вуглеводів, підвищується  інтен-
сивність фотосинтезу, в плодах збільшується вміст сухої речовини. Критич-
ним для споживання калію рослинами помідора є період від початку зав’я-
зування до початку достигання плодів. Проте калійні добрива, внесені без 
азоту і фосфору або лише з фосфором, зазвичай малоефективні.
Помідор виносить багато кальцію – 2,7-3,5 кг СаО/т урожаю плодів, тому рос-
линам потрібне оптимальне живлення кальцієм упродовж усієї вегетації. 
Також помідор потребує магнію і сірки, за нестачі сірки стебла формуються 
тонкими, крихкими, здерев’янілими і жорсткими.

4-6 справжніх листки Початок цвітіння Повне цвітіння Формування плодів Дозрівання плодів2 сім’ядольні листки

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 5 л/га
MIXTURE-RKD 

12-9-5+Ме 5 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 5 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 5 л/га

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

5 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 10 л/га

Фертигація

MIXTURE-RKD 
10-10-10 MIXTURE-RKD NPК 5-20-5 MIXTURE-RKD NPК 3-18-18

Спираючись на вищезазначені потреби культури пропонуємо наступну схему 
застосування добрив під помідор: 

 z Високоефективним є заробляння добрив (N10P20K10 або Р20) у ямки під час 
посадки розсади. Це пояснюється безпосереднім їх потраплянням у зону 
основної маси кореневої системи і швидким засвоєнням рослинами. Тому 
для цієї мети рекомендуємо використовувати рідке добриво MIXTURE-RKD 
NPК 5-20-5 (75 л/га).

 z Застосовуючи безрозсадний спосіб вирощування радимо у фазі сім’ядоль 
використовувати розчин MIXTURE-RKD 10-10-10 під час поливу.
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МОРКВА, БУРЯК

 z Фаза 4-6 справжніх листків. Провести підживлення розчином MIXTURE-
RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 5 л/га та MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 5 л/га. З поливною 
водою рекомендуємо використовувати MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

 z Фаза початку цвітіння. Провести підживлення MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 5 л/га. З  поливною водою варто застосовувати MIXTURE-RKD NPК 
5-20-5.

 z Фаза повного цвітіння. Застосовувати підживлення MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 5 л/га. З поливною водою рекомендуємо використовувати MIXTURE-
RKD NPК 3-18-18.

 z Фаза формування плодів. Провести підживлення MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 5 л/га. З поливною водою доцільно застосовувати MIXTURE-RKD 
NPК 3-18-18.

 z Фаза дозрівання плодів. Провести підживлення MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 
10 л/га. З поливною водою рекомендуємо використовувати MIXTURE-RKD 
NPК 3-18-18.

Під час фертигації норма всіх добрив у розчині не повинна перевищувати 1-1,2 кг 
на 1000 л води. 

Для формування врожаю морква засвоює велику кількість елементів жив-
лення. На 1 т коренеплодів і відповідну масу гички з ґрунту виноситься З– 4 
кг N, 1–1,5 – Р2O5 і 4–6 кг К2O. Морква швидко засвоює елементи живлення з 
ґрунту. На початку росту й розвитку вона потребує посиленого фосфорного 
живлення, під час наростання зеленої маси – у великій кількості засвоює 
азот, а в період росту коренеплодів – калій. Максимальну кількість елемен-
тів живлення морква використовує в період інтенсивного росту коренепло-
дів. Вона має відносно слаборозвинену вегетативну масу, тому потребує 
небагато азоту, надлишок якого знижує цукристість і лежкість коренеплодів. 
Тому моркву вирощують за умов помірного азотно-фосфорного і посиленого 
калійного живлення. Потреба моркви в калії велика, особливо на торфових 
і заплавних ґрунтах. Фосфору рослини моркви споживають порівняно мало, 
але потреба у ньому досить значна на всіх типах ґрунтів.
На утворення 1 т коренеплодів і відповідної маси гички буряк столовий вико-
ристовує 4–6 кг N, 1,5–2 – Р2O5, 6–7 кг К2O, отже, ця культура калієфільна. Особ-
ливо багато калію вона потребує на заплавних і торфових ґрунтах, бідних 
на цей елемент. На ґрунтах з великим вмістом натрію ефективність калій-
них добрив знижується, оскільки буряк засвоює натрій. Тому ця культура 
добре реагує на внесення добрив, що містять натрій. На чорноземних ґрун-
тах буряк столовий насамперед реагує на фосфорні добрива, на заплавних 
і провапнованих – зазнає ураження гниллю сердечка (дуплистість) внаслі-
док нестачі бору.
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4-6 справжніх листків

MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 5 л/га

MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 10 л/га
MIXTURE-RKD 

4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 5 л/га
MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 10 л/га

MIXTURE-RKD NPK 0-21-22 10 л/га

Збирання урожаю

Фертигація

MIXTURE-RKD 10-10-10 MIXTURE-RKD NPК 5-20-5
MIXTURE-RKD

NPК 3-18-18

Ріст коренеплоду

Маючи добре розвинений листковий апарат і глибоко розгалужену кореневу 
систему, буряк столовий витримує вищу, ніж морква, концентрацію ґрун-
тового розчину й може споживати підвищені норми мінеральних добрив. 
Однак перевищувати оптимальні норми, особливо азотних добрив, недо-
цільно, оскільки у коренеплодах підвищується вміст нітратів, погіршується 
їх лежкість.

Спираючись на вищезазначені потреби культур пропонуємо наступну схему засто-
сування добрив під моркву та буряк:

 z Фосфорні добрива сприяють підвищенню товарної якості продукції. Тому 
ефективним є внесення їх у рядки під час сівби або висаджування роз-
сади. Як рядкове добриво під моркву та буряк рекомендуємо використову-
вати рідке добриво MIXTURE-RKD 10-10-10.

 z Фаза 4-6 справжніх листка. Радимо провести підживлення MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 5 л/га. Під час поливу рекомендовано застосовувати роз-
чин MIXTURE-RKD 10-10-10 .

 z Фаза росту коренеплоду перша половина. Рекомендуємо провести піджив-
лення добривами MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 10 л/га та MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 5 л/га. Разом з поливною водою варто використовувати MIXTURE-
RKD NPК 5-20-5-финал.

 z Фаза росту коренеплоду друга половина. Корисно застосувати для піджив-
лення добрива MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 10 л/га та MIXTURE-RKD NPK 0-21-22 
10 л/га. Рекомендовано провести полив розчином MIXTURE-RKD NPК 5-20-
5-финал.

 z Перед збиранням урожаю доцільно провести полив розчином MIXTURE-
RKD NPК 3-18-18.

Під час фертигації норма всіх добрив у розчині не повинна перевищувати 1-1,2  кг 
на 1000 л води. 
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ОГІРОК

Цвітіння, початок 
плодоношення

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 

3 л/га

Ріст і розвиток
листківПосів 3-6 справжніх

листків

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 

5 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 3 л/га
MIXTURE-RKD 

10-18-4+2S+0,05Mg 
+0,1Zn 5 л/га

Плодоношення

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

5 л/га

Сходи

Фертигація

MIXTURE-RKD NPК 3-18-18 MIXTURE-RKD NPК 5-20-5 MIXTURE-RKD NPК 3-18-18

На відміну від інших овочевих культур огірок характеризується невисоким 
виносом елементів живлення з ґрунту. На утворення 1 т товарної продукції 
він споживає 3–4 кг N, 1–2 – Р205, 4–5 кг К2O. Проте через високі темпи засво-
єння елементів живлення під час плодоношення (85 % загального виносу) 
та скоростиглість рослина дуже вибаглива до поживного режиму й набору 
елементів живлення.
Для формування високого врожаю дуже важливо забезпечити посилене 
мінеральне живлення огірка впродовж вегетаційного періоду. До початку 
масового плодоношення рослинам потрібно накопичити потрібну кількость 
мінеральних речовин. Тому нестача елементів живлення в початковий період 
негативно позначається на продуктивності рослин. Елементи живлення, 
накопичені у вегетативних органах, згодом використовуються для форму-
вання плодів. Від швидкості формування огудини залежить величина вро-
жаю плодів. .
Оптимальна пропорція мінеральних добрив під огірок – N60P60K90. В умо-
вах зрошення на фоні 40 т/га гною вносять N120P120K60. Найліпше для огірків 
використовувати висококонцентровані форми добрив, що не містять хлору.

Спираючись на вищезазначені потреби культури пропонуємо наступну схему 
застосування добрив під огірок:

 z Як основне внесення добрив рекомендуємо застосовувати аміачну селітру (175 
кг/га) або карбамід (130 кг/га), суперфосфат потрійний (130 кг/га), добриво азот-
но-фосфорно-калійне NPKS: 9-25-25+2 (240 кг/га) або нітроамофоску (375 кг/га).
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 z Ефективним прийомом є внесення добрив у рядки під час сівби. Ми реко-
мендуємо вносити MIXTURE-RKD NPК 10-10-10 в кількості 75 л/га.

 z У фазу сходів радимо поливати рослини розчином MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.
 z У фазу 3-6 справжніх листків корисно провести підживлення MIXTURE-

RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 5 л/га. Рекомендуємо провести полив розчином 
MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

 z Під час росту і розвитку листків доцільно провести підживлення добри-
вами MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 3 л/га та MIXTURE-RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 
5 л/га. Радимо здійснити полив розчином MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

 z Під час цвітіння та початку плодоношення рекомендуємо внести для під-
живлення MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 3 л/га. Бажано провести полив розчином 
добрива MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.

 z Під час плодоношення рекомендуємо застосувати MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 5 л/га та здійснити полив розчином MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.

Під час фертигації норма всіх добрив у розчині не повинна перевищувати 1-1,2 кг 
на 1000 л води.

ЦИБУЛЯ

Цибуля – одна з найвибагливіших до умов мінерального живлення ово-
чева культура. Створити для неї оптимальний поживний режим ґрунту дуже 
складно. Це пояснюється тим, що цибуля має слаборозвинену кореневу 
систему, яка розміщується у верхньому шарі ґрунту й засвоює незначну кіль-
кість елементів живлення. За виносом елементів живлення з урожаєм цибуля 
поступається багатьом овочевим культурам. Так, на утворення 1 т товарної 
продукції вона засвоює з ґрунту 3–4 кг N, 1,2-1,7 – Р2O5 і 3–4,5 кг К2O.
Отже, з елементів живлення цибуля найбільше споживає калій та азот, але 
за надлишку азоту, особливо в другій половині вегетації, достигання цибу-
лин затримується, вони погано зберігаються взимку. Тому найбільше азоту 
цибуля засвоює у першій, а калію – у другій половині вегетації. Слід також 
зазначити, що гострі сорти цибулі засвоюють більше азоту, солодкі, навпаки, 
більше потребують калію. Фосфорне живлення впродовж вегетації має бути 
рівномірним. Для утворення ароматичних речовин цибулі необхідна сірка, 
тому під неї найліпше застосовувати сірковмісні добрива – сульфат амонію, 
сульфат калію та ін.
Високих врожаїв цибулі можна досягти за умов застосування органічних і 
мінеральних добрив та за достатньої кількості  води.
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Формування
цибулини

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 

5 л/га

Початок формування 
цибулини

3-6 справжніх
листків

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 

5 л/га
MIXTURE-RKD 

12-9-5+Ме 3 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 3 л/га
MIXTURE-RKD 

10-18-4+2S+0,05Mg 
+0,1Zn 5 л/га

Полягання пераСходи

Фертигація

Mixture-RKD  
10-10-10

MIXTURE-RKD NPК 
5-20-5

MIXTURE-RKD NPК 
3-18-18

Спираючись на вищезазначені потреби культури пропонуємо наступну схему 
застосування добрив під цибулю:

 z Як основне живлення під цибулю рекомендуємо восени під зяблевий обро-
біток внести тукосуміш NPK 6-26-30 (170 кг/га) та сульфат амонію (220 кг/га) в 
передпосівну культивацію. 

 z Корисно внести в рядки під час посіву MIXTURE-RKD NP 9:29 (40 л/га).
 z У фазу 3-6 справжніх листків рекомендуємо підживити рослини добривами 

з вмістом мікроелементів MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 5 л/га і MIXTURE-
RKD 12-9-5+Ме 3 л/га та провести полив розчином MIXTURE-RKD NPК 10-10-10.

 z На початок формування цибулини радимо застосувати для підживлення 
цибулі MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 3 л/га та MIXTURE-RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 
5 л/га, а також провести полив розчином MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

 z Під час формування цибулини варто провести підживлення рослин добри-
вом MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 5 л/га та полити цибулю розчином 
MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.

Під час фертигації норма всіх добрив у розчині не повинна перевищувати 1-1,2 кг 
на 1000 л води.
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НАСІННЯЧКОВІ (яблуня, груша, айва)

Найважливішими мікроелементами для якісного вирощування яблук і 
груш є бор, цинк, кальцій, магній, марганець і залізо. Якщо дерева від-
чувають дефіцит цих елементів, навіть за відсутності видимих симпто-
мів, врожайність та якість плодів будуть низькими. Цинк і бор важливі 
для цвітіння та утворення плодів; кальцій – для розвитку плодів, якості 
та збереження врожаю; магній, марганець і залізо – для загального здо-
ров’я дерева і якості листя. 
Критичними періодами для зерняткових є фази набрякання бруньок –
цвітіння, утворення зав’язі, формування і ріст плодів, дозрівання плодів, 
період зберігання після збору врожаю.
Достатнє передсадивне застосування добрив гарантує нормальний ріст 
дерев у перші 2–3 роки. Якщо ріст уповільнився, навесні перед розпу-
шенням ґрунту вносять азотні добрива в пропорції 4–5 г азоту на 1 м2 при-
стовбурного кола.
Перші 4–5 років добрива вносять в саду в пристовбурне коло, у промисло-
вих садах – в пристовбурну смугу. Згодом зону підживлення збільшують, 
розкидаючи їх по всій площі проекції крони. Пристовбурне коло 4-річного 
дерева (діаметр 2–2,5 м) приблизно в 2 рази менше за крону, а 4–6-річ-
ного (діаметр 2,5–3 м) – в 1,5 рази. При стовбурні кола утримують під чистим 
паром, їх мульчують торфом або компостом.
З 3–4-го року життя дерев у пристовбурні кола один раз у 2–3 роки вно-
сять гній або компост з розрахунку 6-8 кг/м2 або 30-40 кг на одне дерево. 
Можна також застосовувати сухий пташиний послід в кількості 100–250  г/м2 чи 
азотні й калійні добрива в кількості 9, фосфорні – 6 г/м2. Фосфорні й калійні 
добрива вносять восени під обробіток ґрунту або навесні, азотні – у два 
етапи 2/3 навесні в період інтенсивного росту коренів і пагонів та 1/3 в 
середині літа. Норми азотних добрив здебільшого становлять 60-90 кг/га.
З початком плодоношення збільшується винос елементів живлення з 
ґрунту. Якщо в перші роки після висадки саджанців у живленні всіх пло-
дових культур переважає азот, то пізніше яблуня і груша виносять більше 
калію, тому норми калійних добрив під насіннячкові поступово збільшують.
Для оптимізації мінерального живлення плодових культур проводять поза-
кореневі підживлення макро- і мікроелементами: розчином карбаміду, 
солями кальцію проти гіркої ямчастості та розчинами мікроелементів у 
разі їх нестачі.
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Розпускання 
бруньок

Перед
цвітінням Цвітіння Після цвітіння Ліщиновий

горіх
Ріст плодів до 
збору урожаю

Після збору
урожаю

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 

2 л/га

MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S 

+0,05Mg+0,1Zn 
2 л/га

MIXTURE-RKD 

10-18-4+2S 
+0,05Mg+0,1Zn 

2 л/га

MIXTURE-RKD 

10-18-4+2S 
+0,05Mg+0,1Zn  

2 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 2 л/га

MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S 

+0,05Mg+0,1Zn 
2 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 2 л/га

MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S 

+0,05Mg+0,1Zn 
2 л/га

MIXTURE-RKD 

10-18-4+2S 
+0,05Mg+0,1Zn 

2 л/га

MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S 

+0,05Mg+0,1Zn 
2 л/га

MIXTURE-RKD 
10-18-4+2S 

+0,05Mg+0,1Zn 
2 л/га

Фертигація

MIXTURE-RKD 10-10-10 MIXTURE-RKD NPК 5-20-5 MIXTURE-RKD NPК 3-18-18

Для забезпечення плодових рослин елементами живлення під час проходження 
процесів в критичні періоди розвитку та поліпшення урожайності, пропонуємо 
наступну схему підживлень:

 z Під час розпускання бруньок для стимулювання вегетативних процесів, 
росту молодих пагонів та листя рекомендуємо провести обприскування рос-
лин MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та провести полив розчином 
MIXTURE-RKD 10-10-10.

 z Перед цвітінням для покращення закладання та розвитку генеративних органів 
вносять MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 2 л/га та MIXTURE-RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 
2 л/га та під час фертигації радимо використовувати MIXTURE-RKD 10-10-10.

 z В період цвітіння для формування зав’язі та стимулювання цвітіння реко-
мендуємо проводити підживлення MIXTURE-RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 2 
л/га та вносити MIXTURE-RKD NPК 5-20-5 разом з поливною водою.

 z Після цвітіння для покращення розміру плодів та їх смакових якостей корисно 
провести підживлення добривами MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 2 л/га та MIXTURE-
RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 2 л/га, а також полити розчином MIXTURE-RKD 
NPК 5-20-5.

 z У фазу ліщинового горіха для стимулювання плодоутворення варто прове-
сти підживлення MIXTURE-RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 2 л/га та під час фер-
тигації використовувати MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

 z Під час наливу плодів для покращення їх якості рекомендовано підживлю-
вання комплексом MIXTURE-RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 2 л/га та проводити 
полив розчином MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.

 z Після збору урожаю для зміцнення імунітету дерев, рослини доречно під-
живити MIXTURE-RKD 10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn 2 л/га та провести полив роз-
чином MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.

Під час фертигації норма всіх добрив у розчині не повинна перевищувати 1-1,2 кг 
на 1000 л води.
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КІСТОЧКОВІ  
(абрикос, персик, вишня, черешня, слива)

Кісточкові рослини в перший сезон розвитку не потребують добрив,  досить 
тих, що були внесені під час посадки. З другого по четвертий рік зростання 
досить підживлювати тільки азотом. Азотні добрива стимулюють ріст над-
земної частини рослин. У разі, якщо земля суха, добрива вносять як розчин. 
Отриманим розчином поливаються пристовбурові кола і земля під кроною. 
Поверхню ґрунту під кроною потрібно обережно рихлити, а за межами крони 
її можна перекопувати. Якщо грунти суглинні, важкі, то весь обсяг добрив 
вноситься одноразово. На легких грунтах, з яких азот вимивається, азотні 
добрива вносяться дробно: 2/3 вносять до цвітіння, а 1/3 після того, як про-
йде осипання зав’язі.
Вишні та сливи починають плодоносити на п’ятий рік. Після цього кожен рік 
під них потрібно вносити мінеральні та органічні добрива. Азотні добрива 
завжди вносяться навесні, перед початком вегетації. Органічні та фосфор-
но-калійні водночас, якщо їх не вносили восени. У період повного плодо-
ношення, який настає з 8-го по 10-й рік, норми внесених добрив слід збіль-
шити на третину.
Міжряддя в саду перекопують або утримують під культурним задернінням. 
Для створення задерніння рекомендується використовувати суміш з наступ-
них трав: костриця лучна, біла конюшина і тонконіг лучний. Насіння рівно-
мірно розсипають на поверхню вологого грунту. Траву, яка відростає, необ-
хідно регулярно скошувати, вона задовольняє потребу в органічних добри-
вах для саду, проте зростає потреба в мінеральних добривах. Крім того, необ-
хідний регулярний полив.

Білий бутон Цвітіння Опадання пелюсток Ріст зав’язі Ріст плодів до 
плодоношення

Після збору
урожаю

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 2 л/га
MIXTURE-RKD 

12-9-5+Ме 2 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 2 л/га
MIXTURE-RKD 

12-9-5+Ме 2 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 2 л/га

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

2 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 2 л/га

Фертигація

MIXTURE-RKD 10-10-10 MIXTURE-RKD 5-20-5 MIXTURE-RKD 
NPК 0-18-18

MIXTURE-RKD 12-9-
5+Ме 
2 л/га

MIXTURE-RKD 
NPК 5-20-5
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ГОРІХ

Згідно вищезазначених потреб кісточкових плодових культур ми пропонуємо 
наступну схему підживлень:

 z У фазу білого бутону для покращення закладання та розвитку генеративних 
органів корисно вносити MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та MIXTURE-
RKD 12-9-5+Ме 2 л/га. Разом з поливом рекомендуємо застосовувати MIXTURE-
RKD 10-10-10.

 z В період цвітіння для формування зав’язі та стимулювання цвітіння радимо 
провести підживлення MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та MIXTURE-
RKD 12-9-5+Ме 2 л/га. Разом з поливом рекомендуємо застосовувати MIXTURE-
RKD 10-10-10.

 z У фазу опадання пелюсток для покращення розміру плодів та їх смакових 
якостей рекомендуємо внести добриво MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 
л/га. Під час фертигації доцільно використовувати MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

 z В період росту зав’язі для стимулювання плодоутворення радимо піджи-
вити комплексом MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та провести полив 
розчином MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

 z В період росту плодів та плодоношення для формування плодів 
високої якості рекомендовано вносити для підживлення MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та проводити полив розчином MIXTURE-RKD NPК 0-18-18.

 z Після збору урожаю для зміцнення імунітету дерев, рослини варто піджи-
вити MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 2 л/га та провести полив розчином MIXTURE-
RKD NPК 5-20-5.

Під час фертигації норма всіх добрив у розчині не повинна перевищувати 1-1, кг 
на 1000 л води.

Дерево волоського горіха любить тепло, але не любить посушливого літа, 
тому саме в літній період потребує особливого догляду. Також за деревом 
горіха необхідно доглядати й навесні, так би мовити, здійснювати профі-
лактичні заходи перед настанням літа і фактично готувати вже до зимівлі. 
Багато людей помилково вважають, що якщо волоський горіх без належ-
ного догляду найчастіше виростає та плодоносить на садових ділянках дач-
ників, у дворах багатоповерхових будинків або навіть край доріг, то, виса-
дивши сад, він й сам собою буде добре рости в тих мінімальних умовах 
і режимі живлення, які були забезпечені під час посадки. А ле це зовсім 
не так. Горіхове дерево більше інших культур потребує поживних елемен-
тів – марганцю, бору, магнію і цинку. Органічного підживлення волоському 
горіху недостатньо, щоб поповнити дефіцит перерахованих елементів. У разі  
промислових масштабів вирощування регулярно підживлювати волоський 
горіх  навесні,  влітку, восени просто необхідно.  Без підживлення не можна 
розраховувати на стабільні врожаї щороку.



37

Підживлення волоського горіха – питання, яке не можна пускати на самоплив, 
адже це може загрожувати серйозними наслідками, аж до повного висна-
ження ґрунту або загибелі горіха. Що стосується необхідної кількості вне-
сення добрив для максимізації врожаю саду волоського горіха, то зазви-
чай вони трохи вищі, ніж для садів інших плодових дерев. Наприклад, на 
1 дерево волоського горіха середнього віку, як правило, розраховано до 12 
кг сульфату амонію, 2-3 кг калійної солі та до 10 кг суперфосфату. З додаван-
ням магнію та сірчанокислого цинку дозування підбирають з розрахунку 
2,5 г на 1 м2. Азотні добрива слід вносити в весняний період, а фосфорно-ка-
лійні перед оранкою восени. 
Мінерали можна вносити окремо або комплексно. Серед готових сумішей, які 
поєднують в своєму складі кілька корисних елементів, популярністю корис-
туються нітрофоска зі збалансованою формулою NPK, амофос і діамофос з 
азотом і фосфором.
Вибираючи, чим підживити доросле дерево і молодий волоський горіх, вра-
ховують зміни потреб культури в процесі росту. Щоб підживлення волоського 
горіха восени не принесло шкоди, потрібно грамотно використовувати будь-
які засоби:

 z вносити корисні речовини в пристовбурні кола;
 z обережно перекопувати землю навколо стовбура, щоб не пошкодити 

кореневу систему;
 z слід враховувати, що активність рідких добрив вища, ніж гранульованих;
 z препарати з азотом можна вносити на глибину до 5 см, а мінеральні 

речовини на глибину до 15 см;
 z виснажений грунт потребує регулярного підживлення, нестача мікроеле-

ментів негативно позначиться на врожайності та зростанні волоського 
горіха.

Важливо! Чим грунт родючіший, тим рідше дерево потрібно підживлювати.

Чорний конус Набухання бруньок Цвітіння Закладка та 
розвиток плоду

Розвиток та 
дозрівання плоду

Чорний конус (після 
плодоношення)

5% розчин 
КАС 32

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 2 л/га
MIXTURE-RKD 

12-9-5+Ме 1 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 

2 л/га

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

5 л/га

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

5 л/га
MIXTURE-RKD 4-16-

16+1(2)S+Mg+Zn 
2 л/га

MIXTURE-RKD 12-9-
5+Ме 1 л/га

Фертигація

MIXTURE-RKD 10-10-10 MIXTURE-RKD 9-18-9

5% розчин 
КАС 32

MIXTURE-RKD 
NPК 3-18-18



38

Грунтуючись на вищевказаних рекомендаціях щодо застосування добрив під 
горіх, ми пропонуємо наступну схему підживлень з використанням рідких добрив:

 z У фазу чорного конуса або до розпускання бруньок горіх потребує азоту, 
тому ми рекомендуємо провести обприскування 5% розчином КАС 32.

 z У фазу набрякання бруньок для поліпшення закладки та розвитку генера-
тивних органів радимо внести для підживлення MIXTURE-RKD 4-16-16 + 1 (2) 
S + Mg + Zn 2 л/га та MIXTURE-RKD 12-9-5 + Ме 1 л/га.

 z У період цвітіння для формування зав’язі та стимулювання цвітіння корисно 
провести підживлення MIXTURE-RKD 12-9-5 + Ме 2 л/га.

 z У період фази чорний конус – цвітіння рекомендуємо разом з поливом засто-
совувати MIXTURE-RKD 10-10-10.

 z У фазу закладки і розвитку плодів для формування плодоутворення варто 
провести підживлення добривом MIXTURE-RKD 4-16-16 + 1 (2) S + Mg + Zn 2 л/га. 
Під час фертигації рекомендуємо використовувати MIXTURE-RKD NPК 9-18-9.

 z У першій половині періоду розвитку і дозрівання плодів для формування 
плодів високої якості доречно внести MIXTURE-RKD 4-16-16 + 1 (2) S + Mg + Zn 
2 л/га і провести полив розчином MIXTURE-RKD NPК 9-18 -9.

 z У другій половини фази розвитку і дозрівання плодів радимо підживити 
добривом MIXTURE-RKD 4-16-16 + 1 (2) S + Mg + Zn 2 л/га і MIXTURE-RKD 12-9-5 
+ Ме 1 л/га. Під час поливу корисно використовувати MIXTURE-RKD 9-18-9.

 z Після збору врожаю для зміцнення імунітету дерев, рослини рекоменду-
ється обробити 5% розчином КАС 32 і провести полив розчином MIXTURE-
RKD NPК 3-18-18.

Під час фертигації норма всіх добрив в розчині не повинна перевищувати 1-1,2 кг 
на 1000 л води.

ВИНОГРАД

Період засвоєння елементів живлення виноградом впродовж вегетації роз-
тягнутий. Так, азот і фосфор засвоюються інтенсивніше у період цвітіння, 
тоді як добове поглинання азоту під час достигання ягід різко знижується. 
На початку вегетації виноград чутливіший до нестачі азоту і фосфору, ніж до 
дефіциту калію. Потреба збільшується в процесі росту й дозрівання ягід, при-
чому виявляється інтенсивніше у разі підвищення врожаю. Високий рівень 
живлення рослин калієм сповільнює ріст пагонів, поліпшує якість урожаю. 
Нестача калію призводить до формування невеликих щільних грон з низьким 
вмістом в ягодах сахарози, внаслідок чого вони швидко загнивають і погано 
зберігаються. За оптимального фосфорного і калійного живлення зростає 
цукристість ягід, накопичення ароматичних і барвних речовин. Виномате-
ріали з підвищеним вмістом азоту дають високоякісні коньячні спирти, але 
спричинюють помутніння столових сортів вина. Рослини винограду мають  
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До цвітіння

MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га
MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 1 л/га

Достигання ягід

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn  

2 л/га

Цвітіння

MIXTURE-RKD 
 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 

2 л/га

Ріст ягідПочаток цвітіння

Фертигація

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 

2 л/га
MIXTURE-RKD NPК 

0-18-18 5 л/га

MIXTURE-RKD NPК 3-18-18MIXTURE-RKD NPК 5-20-5

дуже важливу біологічну особливість: чітко виражену здатність до реутилі-
зації основних елементів живлення з вегетативних органів. Органи плодо-
ношення  винограду починають формуватися в попередньому році й завер-
шуються в наступному – перед розбруньковуванням. Тому недостатня кіль-
кість  елементами живлення в першу половину вегетації може спричинити 
сильний їх відтік з ягоди, й отже, ослабити формування квіткових бруньок та 
знизити врожай у наступному році. У період вегетації винограду проводять 
2–3 кореневі підживлення в такі строки: до початку сокоруху, перед цвітін-
ням і на початку достигання ягід. У перші два підживлення вносять N30P30K30, 
а в третє – лише N30. Добрива застосовують як концентрований водний роз-
чин з розрахунку 1000–1200 л/га. 
Плодоносні виноградники доцільно 2–3 рази за сезон підживлювати поза-
коренево макро- і мікроелементами.

Ми рекомендуємо наступну схему підживлень винограду з використанням рід-
ких добрив:

 z До початку цвітіння радимо провести підживлення винограду рідкими добри-
вами з вмістом макро- та мікроелементів MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 
2 л/га та MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 1 л/га. 

 z В період цвітіння варто підживлювати виноград MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 2 л/га.

 z Під час поливу до цвітіння та у фазі цвітіння корсно застосовувати MIXTURE-
RKD NPК 5-20-5.

 z У першу половину періоду росту ягід для підживлення рекомендуємо вико-
ристовувати MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га.

 z У другій половині росту ягід доцільно підживити виноград MIXTURE-RKD 
NPК 0-18-18 5 л/га.

 z Під час дозрівання ягід радимо обробити рослини MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 2 л/га.

 z В період росту та дозрівання ягід доречно проводити полив рослин роз-
чином MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.

Під час фертигації норма всіх добрив в розчині не повинна перевищувати  
1-1,2 кг на 1000 л води.
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СМОРОДИНА, МАЛИНА

Характерною особливістю всіх плодових та ягідних культур є закладання 
генеративних бруньок у рік, що передує плодоношенню. Тому в період пло-
доношення виділяють дві фази: у першій відбувається закладання плодо-
вих бруньок, у другій – цвітіння і формування плодів. Для щорічного пло-
доношення потрібно, щоб разом з формуванням урожаю плодів і ягід 
у поточному році закладалися генеративні бруньки для врожаю  
наступного року. Це досягається комплексом агротехнологічних заходів, 
серед яких важливе місце посідає система живлення, яка має врахову-
вати динаміку потреб рослин в елементах живлення впродовж вегетації. 
Корені смородини чорної залягають переважно у верхніх (до 60 см) шарах 
ґрунту і лише невелика їх частина досягає глибини 1,5 м. Половина коре-
нів смородини  знаходться  в  шарі ґрунту до 10 см.  У порічок, на відміну від 
смородини чорної, коренева система знаходиться глибше і розвинена 
ліпше. За потребою смородини в елементах живлення  виділяють три 
періоди: до початку плодоношення, початок плодоношення і повне пло-
доношення. Ця культура потребує достатньо збагаченого на кальцій 
ґрунту. Оптимальний pH 5,6–6. Смородина чорна і порічки найвибагли-
віші серед ягідних культур до рівня живлення, забезпечення вологою та  
ґрунтовим повітрям. Тривалість життя кущів, їх продуктивний вік і  
врожайність значно залежать від родючості ґрунту, підтримувати яку на  
високому рівні можна лише за допомогою застосування добрив. Ріст  
смородини чорної та порічок навесні розпочинається рано, коли в ґрунті ще 
низький вміст рухомих сполук елементів живлення. Тому кущі починають 
рости переважно завдяки запасам, відкладеним у деревині й коренях. Цим 
пояснюється важливість живлення рослин у період після збирання врожаю. 
Рослини, що не створили потрібного запасу вуглеводів, менш зимостійкі, 
гірше відростають навесні. У другій половині весни та влітку оптимальне жив-
лення рослин потрібне для підтримання сильного росту пагонів, достигання 
ягід і закладання плодових бруньок для врожаю наступного року. Молоді 
насадження смородини спочатку нарощують гілкову масу. Цим пояснюється 
важливість створення високої родючості ґрунту в період розвитку кущів. Лише 
через 5–6 років розвитку формуються високопродуктивні кущі, які вступа-
ють у період повного плодоношення. Співвідношення азоту, фосфоруі калію, 
що виноситься культурою становить 1 : 0,2-0,3 : 0,5-0,6. Найінтенсивніше азот 
засвоюється рослинами після виходу зі стану спокою та під час розбрунь-
ко-вування – до 2,3 кг/(га • доба), а після цвітіння і збирання врожаю – близько  
1  г/(га • доба). Після достигання ягід та їх збирання потреба в азоті знову під-
вищується. Максимальне засвоєння фосфору (60 %) і калію (75 %) припадає 
на період від цвітіння до наливання ягід, потім воно знижується. Нестача 
азоту на початку росту до розбруньковування, а фосфору – до початку цві-
тіння призводить до зменшення закладання плодових бруньок, осипання 
зав’язі, загального зниження врожайності в поточному і наступному роках. 
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З усіх ягідних культур смородина чорна найчутливіша до внесення фосфор-
них добрив. Вона добре засвоює елементи живлення з мінеральних добрив, 
%: азоту – 40–60, фосфору – 10–20, калію – 40–50. У порічок з урожаєм ягід та 
обрізаними гілками азоту і калію відчужується більше, ніж у смородини чор-
ної, але її потреба в фосфорі значно нижча. Вони також чутливіші до наяв-
ності хлору в добриві, ніж смородина чорна.
Малина відрізняється високим виносом елементів живлення, що поясню-
ється утворенням великої кількості пагонів і відмиранням після збору вро-
жаю майже половини надземної маси. Період поглинання азоту, фосфору 
і калію розтягнутий і триває до кінця літа. Особливо важливий для малини 
рівень фосфорного живлення. Фосфор і калій найінтенсивніше засвоюються 
у період цвітіння і зав’язування плодів, пізніше засвоєння їх значно знижу-
ється, тоді як споживання азоту триває і після закінчення збирання врожаю.

До цвітіння Початок цвітіння Цвітіння Кінець цвітіння До збору урожаю Після збору урожаю

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 2 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 2 л/га
MIXTURE-RKD 

12-9-5+Ме 1 л/га

MIXTURE-RKD 
12-9-5+Ме 1 л/га

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

2 л/га

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

2 л/га

Фертигація

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

2 л/га
MIXTURE-RKD 12-9-

5+Ме 1 л/га

MIXTURE-RKD 10-10-10 MIXTURE-RKD NPК 3-18-18 MIXTURE-RKD NPК 5-20-5

Грунтуючись на вищевказаних рекомендаціях щодо застосування добрив під 
смородину і малину, ми пропонуємо наступну схему підживлень з використан-
ням рідких добрив:

 z До цвітіння рекомендуємо провести підживлення рослин MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га.

 z На початку цвітіння для підживлення радимо використовувати MIXTURE-
RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 1 л/га.

 z Під час фертигації у період до цвітіння варто використовувати MIXTURE-
RKD 10-10-10.

 z У фазу цвітіння корисно підживлювати смородину та малину MIXTURE-
RKD 12-9-5+Ме 1 л/га.

 z Під кінець цвітіння доречно провести підживлення MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га.

 z Впродовж цвітіння рекомендуємо для поливу використовувати розчин 
MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.
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СУНИЦІ

 z В період наливу ягід, до збору урожаю радимо вносити добриво MIXTURE-
RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га.

 z Після збору урожаю провести обприскування кущів MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 1 л/га.

 z До та після збору урожаю рекомендуємо проводити полив розчином 
MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

Під час фертигації норма всіх добрив в розчині не повинна перевищувати 
1-1,2 кг на 1000 л води.

Суниця характеризується високим рівнем засвоєння елементів живлення, 
хоча з урожаєм ягід відчужується незначна їх кількість. За споживанням 
суницею елементів живлення виділяють два критичні періоди: навесні, 
коли диференціаціюються і закладаються квіткові бруньки, та восени,  
наприкінці вегетації, коли закладаються плодові бруньки і росте  
коренева система. В ці періоди суниця повинна отримати достатню  
кількість елементів живлення, особливо азоту і фосфору. До початку  
цвітіння ця культура поглинає до 20 % поживних речовин загальної їх  
кількості за вегетаційний період. Найбільше елементів живлення вона 
засвоює під час цвітіння та плодоношення. Максимальну кількість  
фосфору і калію (близько 40 %) суниця засвоює за період плодоношення  
(три тижні), азот – рівномірно впродовж вегетації. 
У товарному виробництві поряд з традиційними сортами рослин довгого 
дня з’являється дедалі більше сортів з нейтральною реакією на тривалість 
дня, що характеризуються тривалим плодоношенням, на відміну від ремон-
тантних сортів, які в умовах півдня у серпні-жовтні дають другий урожай.
В нейтральних сортів суниць, з повторним або тривалим літнім цвітінням,  
коли відбувається повторне закладання квіткових бруньок, у період подов-
женого плодоношення активно поглинаються елементи живлення. У 
таких сортів загальний винос елементів живлення значно вищий, ніж у 
звичайних сортів суниці довгого дня. Після завершення плодоношення 
забезпечення рослин азотом і фосфором є основним чинником пло-
доношення в наступному році. Норми азоту мають бути збалансовані  
з нормами фосфору і калію, а в період росту – з кальцієм, який 
сприяє щільності ягід для забезпечення їх транспортабельності. 
Фосфорні й калійні добрива можна вносити про запас разом з органічними 
добривами або щорічно. В першому випадку середні їх норми становлять 
по 100–120, у другому – по 40–50 кг/га. 
Якщо ґрунт окультурений, то в перший рік вирощування суниці добрив  
зазвичай не вносять. Проте якщо рослини відстають у рості, навесні 
застосовують 30–40 кг/га азотних добрив. За надмірного азоного жив-
лення вегетативна маса рослин може стрімко розвиватися, що 
негативно позначається на їх плодоношенні. На другий-третій рік половину 
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До цвітіння Початок цвітіння Цвітіння Кінець цвітіння До збору урожаю Після збору урожаю

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)

S+Mg+Zn 2 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га

MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 1 л/га

MIXTURE-RKD 
4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га

Фертигація

MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 

2 л/га
MIXTURE-RKD 12-9-

5+Ме 1 л/га

MIXTURE-RKD 10-10-10 MIXTURE-RKD NPК 3-18-18 MIXTURE-RKD NPК 5-20-5

азотних добрив (45 кг/га) вносять напровесні, іншу половину – разом із фосфор-
ними і калійними добривами (N45P60K60) після збирання врожаю в міжряддя 
на глибину 8–10 см. Крім того, на третій рік після збирання врожаю й одразу 
після скошування листків вносять фосфорні та калійні добрива в нормі по 
30–50 кг/га так, щоб якомога менша їх кількість потрапляла на рослини (для 
запобігання опіків) і вони добре зароблялися в ґрунт.
Ефективними на суничних плантаціях є також мікродобрива, які використо-
вують для позакореневого підживлення, зокрема на ґрунтах, де виявлено 
нестачу рухомих сполук мікроелементів.

Ми пропонуємо наступну схему підживлень суниці із застосуванням рідких 
добрив:

 z До цвітіння рекомендуємо провести підживлення MIXTURE-RKD 4-16-
16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та полив розчином MIXTURE-RKD 10-10-10.

 z На початку цвітіння та в період масового цвітіння варто підживити 
суниці MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 1 л/га. На початку цвітіння рекомендовано 
разом з поливною водою використовувати MIXTURE-RKD 10-10-10, а під час 
масового цвітіння – MIXTURE-RKD NPК 3-18-18.

 z В кінці фази цвітіння та впродовж наливу ягід, до збору урожаю корисно 
проводити підживлення рослин добривами MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)
S+Mg+Zn 2 л/га та MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 1 л/га. Під час фертигації в кінці 
цвітіння радимо застосовувати розчин MIXTURE-RKD NPК 3-18-18, впро-
довж наливу ягід – MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

 z Після збору урожаю для стимулювання закладки плодових бруньок на 
наступний рік рекомендуємо провести підживлення рослин добривами 
MIXTURE-RKD 4-16-16+1(2)S+Mg+Zn 2 л/га та MIXTURE-RKD 12-9-5+Ме 1 л/га. 
Також доречно провести полив розчином MIXTURE-RKD NPК 5-20-5.

Під час фертигації норма всіх добрив в розчині не повинна перевищувати 
1-1,2 кг на 1000 л води.
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RKD має суттєві переваги в інтенсивному сільському господарстві, особливо в 
посушливих умовах. RKD – сучасні, високоефективні мінеральні добрива, які є 
прямим замінником амофосу та інших гранульованих фосфорних добрив. Пере-
хід на живлення RKD дає змогу економити до 30% витрат на внесення фосфор-
ного живлення.

МIXTURE-RKD NPK 8:24:0
MIXTURE-RKD NPK 9:27:0
MIXTURE-RKD NPK 9:29:0
MIXTURE-RKD NPK 5:20:5
MIXTURE-RKD NPK 6:24:6
MIXTURE-RKD NPK 3:18:18
MIXTURE-RKD NPK 0:18:18
MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S
MIXTURE-RKD NPK 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

ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

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
MIXTURE-RKD NPK 9:16:0+4S
MIXTURE-RKD NPK 10:20:0+3S
MIXTURE-RKD NPK 10:18:0+8S
MIXTURE-RKD NPK 4:12:12+8S
MIXTURE-RKD NPK 0:15:19+3S
ХЕЛАТ ЗАЛІЗА
ХЕЛАТ МІДІ
ХЕЛАТ МАРГАНЦЮ
ХЕЛАТ ЦИНКУ

стимулювання розвитку 
кореневої системи – 
ефективність вища, ніж у разі 
застосування добрив  
будь-яких інших форм

N

можливість вибору 
різних технологій 
внесення 

N

N

повна розчинність

N

рівномірність внесення  
і точне дозування

N

значне скорочення періоду 
дозрівання рослини, що 
забезпечує потужний 
економічний ефект

N

висока ефективність 
під час використання у 
посушливих умовах 

N
сумісність з рідким 
азотним добривом КАС

N

набагато доступніші 
в порівнянні з сухими 
добривами

ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ
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Найбільш розповсюджене рідке комплексне 
добриво на основі ортофосфорної кислоти, що 
містить елементи азотного і фосфорного живлення.

MIXTURE-RKD NPK 8:24:0

Ефективне рішення для:

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 8:24

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 10-60 л/га

4-6 листків* 1-6 л/га

Кукурудза
під час посіву 10-60 л/га

3-6 листків* 1-6 л/га

Зернові

під час посіву 10-60 л/га

весняне кущення*

1-6 л/гапочаток виходу в трубку*

прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак під час посіву 10-60 л/га

Соя
під час посіву 10-60 л/га

3-5 трійчастих листків* 1-6 л/га

Цукровий буряк під час посіву 10-60 л/га

Овочеві під час посіву 10-60 л/га

Хімічний склад і властивості:

N – 8,0% (100 г/л)
Р – 24,0% (302 г/л)
Густина – 1263 г/л 
рН – 6,7
Si – 14,27
t° кристалізації – нижче 0°С

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

*- листкове підживлення
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Рідке комплексне NP-добриво на основі ортофос-
форної кислоти, з підвищеним вмістом азоту і фос-
фору та поліпшеними властивостями зберігання у 
холодну пору.

MIXTURE-RKD NPК 9:27:0

Ефективне рішення для:

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 9:27

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 10-60 л/га

4-6 листків* 1-6 л/га

Кукурудза
під час посіву 10-60 л/га

3-6 листків* 1-6 л/га

Зернові

під час посіву 10-60 л/га

весняне кущення*

1-6 л/гапочаток виходу в трубку*

прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак під час посіву 10-60 л/га

Соя
під час посіву 10-60 л/га

3-5 трійчастих листків* 1-6 л/га

Цукровий буряк під час посіву 10-60 л/га

Овочеві під час посіву 10-60 л/га

Хімічний склад і властивості:

N – 9,0% (117 г/л)
Р – 27,0% (351 г/л)
Густина – 1290-1300 г/л
рН – 6,7
Si – 16,05
t° кристалізації – нижче –10°С

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

*- листкове підживлення
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Рідке комплексне NP-добриво на основі ортофос-
форної кислоти, з підвищеним вмістом азоту і мак-
симальною концентрацією фосфору, а також з поліп-
шеними властивостями зберігання у холодну пору 
– найбільш стабільна марка в зимовий період.

MIXTURE-RKD NPK 9:29:0

Ефективне рішення для:

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 Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 10-60 л/га

4-6 листків* 1-6 л/га

Кукурудза
під час посіву 10-60 л/га

3-6 листків* 1-6 л/га

Зернові

під час посіву 10-60 л/га

весняне кущення*

1-6 л/гапочаток виходу в трубку*

прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак під час посіву 10-60 л/га

Соя
під час посіву 10-60 л/га

3-5 трійчастих листків* 1-6 л/га

Цукровий буряк під час посіву 10-60 л/га

Овочеві під час посіву 10-60 л/га

Хімічний склад і властивості:

N – 9,0% (118 г/л)
Р – 29,0% (382 г/л)
Густина – 1320 г/л
рН – 6,94
Si – 17,27
t° кристалізації – нижче – 10°С

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

*- листкове підживлення*- листкове підживлення
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Рідке комплексне трикомпонентне добриво на 
основі ортофосфорної кислоти, зі значно підви- 
щеним вмістом фосфору в порівнянні з іншими еле-
ментами

MIXTURE-RKD NPK 5:20:5

Ефективне рішення для:

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 5:20:5

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 10-60 л/га

4-6 листків* 1-6 л/га

Кукурудза
під час посіву 10-60 л/га

3-6 листків* 1-6 л/га

Зернові

під час посіву 10-60 л/га

весняне кущення*

1-6 л/гапочаток виходу в трубку*

прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак під час посіву 10-60 л/га

Соя
під час посіву 10-60 л/га

3-5 трійчастих листків* 1-6 л/га

Цукровий буряк під час посіву 10-60 л/га

Овочеві під час посіву 10-60 л/га

Хімічний склад і властивості:

N – 5,0% (63 г/л)
Р – 20,0% (252 г/л)
Густина – 1265 г/л
рН – 6,9
Si – 10,41
t° кристалізації – нижче –12°С 

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

*- листкове підживлення

К – 5,0% (63 г/л)



49

Рідке комплексне трикомпонентне добриво на 
основі ортофосфорної кислоти, зі значно підви- 
щеним вмістом фосфору в порівнянні з іншими еле-
ментами

MIXTURE-RKD NPK 6:24:6

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 6:24:6

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 10-60 л/га

4-6 листків* 1-6 л/га

Кукурудза
під час посіву 10-60 л/га

3-6 листків* 1-6 л/га

Зернові

під час посіву 10-60 л/га

весняне кущення*

1-6 л/гапочаток виходу в трубку*

прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак під час посіву 10-60 л/га

Соя
під час посіву 10-60 л/га

3-5 трійчастих листків* 1-6 л/га

Цукровий буряк під час посіву 10-60 л/га

Овочеві під час посіву 10-60 л/га

Хімічний склад і властивості:

N – 6,0% (79 г/л)
Р – 24,0% (316 г/л)
Густина – 1324 г/л
рН – 6,9
Si – 11,5
t° кристалізації – нижче –12°С

Внесення

*- листкове підживлення

К – 6,0% (79 г/л)
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Рідке комплексне добриво на основі ортофосфорної 
кислоти, з рівним вмістом фосфору і калію та азоту 
у невеликій кількості

MIXTURE-RKD NPK 3:18:18

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 3:18:18

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 30-50 л/га

4-6 листків* 9-30 л/га

Кукурудза
під час посіву 20-110 л/га

3-6 листків* 9-30 л/га

Зернові

під час посіву 75-94 л/га
весняне кущення*

9-30 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак формування стебел* 9-30 л/га

Соя
під час посіву 9-46 л/га

3-5 трійчастих листків* 9-30 л/га

Цукровий буряк

під час посіву 30 л/га
4-8 листків*

9-30 л/га10-12 листків*
змикання рядів*

Овочеві (картопля)
під час посіву 37-94 л/га
cтеблування* 18-30 л/га

Плодово-ягідні
зав'язування плодів*

9 л/гафаза розростання плодів*
після збору урожаю*

Хімічний склад і властивості:

N – 3,0% (42 г/л)
Р – 18,0% (252 г/л)
Густина – 1409 г/л
рН – 7,2
Si – 8,5
t° кристалізації – нижче –18°С

Внесення
*- листкове підживлення

К – 18,0% (252 г/л)
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Рідке комплексне безазотне добриво на основі орто-
фосфорної кислоти, з рівним вмістом фосфору і калію. 

MIXTURE-RKD NPK 0:18:18

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD PK 0:18:18

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 10-60 л/га

4-6 листків* 1-6 л/га

Кукурудза
під час посіву 10-60 л/га

3-6 листків* 1-6 л/га

Зернові

під час посіву 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

Ріпак під час посіву 10-60 л/га

Соя
під час посіву 10-60 л/га

3-5 трійчастих листків* 1-6 л/га

Цукровий буряк під час посіву 10-60 л/га

Овочеві під час посіву 10-60 л/га

Хімічний склад і властивості:

Р – 18,0% (246 г/л)
К – 18,0% (246 г/л)
Густина – 1368 г/л
рН – 7,0
Si – 8,38
t° кристалізації – нижче –15°С

Внесення
*- листкове підживлення
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Рідке комплексне добриво на основі гідроксиду амо-
нію, сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію. 
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агроно-
мічної точки зору джерело NPKS

MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

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

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 30-50 л/га

4-6 листків* 9-30 л/га

Кукурудза
під час посіву 20-110 л/га

3-6 листків* 9-30 л/га

Зернові

під час посіву 75-94 л/га
весняне кущення*

9-30 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак формування стебел* 9-30 л/га

Соя
під час посіву 9-46 л/га

3-5 трійчастих листків* 9-30 л/га

Цукровий буряк

під час посіву 30 л/га
4-8 листків*

9-30 л/га10-12 листків*
змикання рядів*

Овочеві (картопля)
під час посіву 37-94 л/га
cтеблування* 18-30 л/га

Плодово-ягідні
зав'язування плодів*

9 л/гафаза розростання плодів*
після збору урожаю*

Хімічний склад і властивості:

N – 3,0% (42 г/л)
Р – 18,0% (252 г/л)
Густина – 1420 г/л
t° кристалізації – нижче –15°С

Внесення
*- листкове підживлення

К – 18,0% (252 г/л)
S – 1,0% (14 г/л)
рН – 7,3-7,7
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Рідке комплексне безазотне добриво на основі орто-
фосфорної кислоти, що містить елементи фосфор-
ного і калійного живлення

MIXTURE-RKD NPK 0:21:22

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

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

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник під час посіву 10-40 л/га

Кукурудза
під час посіву 10-40 л/га

3-6 листків* 2-5 л/га

Зернові під час посіву 10-40 л/га

Ріпак під час посіву 10-40 л/га

Соя
під час посіву 10-40 л/га

3-5 трійчастих листків* 2-5 л/га

Цукровий буряк під час посіву 10-40 л/га

Овочеві під час посіву 10-40 л/га

Хімічний склад і властивості:

Р – 21,0% (307,6 г/л)
К – 22,0% (322,3 г/л)
Густина – 1465 г/л
рН – 7,3
Si – 6,7
t° кристалізації – нижче 0°С

Внесення
*- листкове підживлення
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Рідке комплексне добриво на основі гідроксиду амо-
нію, сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію. 
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агроно-
мічної точки зору джерело NPKS.

MIXTURE-RKD NPK 10:10:10+3S

Ефективне рішення для:

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 10:10:10+3S

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 30-50 л/га

4-6 листків* 9-30 л/га

Кукурудза
під час посіву 20-50 л/га

3-6 листків*  9-30 л/га

Зернові

під час посіву 28-94 л/га
весняне кущення*

9-30 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак формування стебла*  9-30 л/га
Соя під час посіву 37 л/га

Цукровий буряк

під час посіву 20-50 л/га
4-8 листків*

9-30 л/га10-12 листків*
змикання рядів*

Овочеві (картопля)
під час посіву  37-94 л/га
cтеблування*  18-30 л/га

Плодово-ягідні
зав'язування плодів*

9 л/гафаза розростання плодів*
після збору урожаю*

Хімічний склад і властивості:

N – 10,0% (128 г/л)
Р – 10,0% (128 г/л)
Густина – 1280 г/л
рН – 7,4-7,8
t° кристалізації – нижче 0°С

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення
*- листкове підживлення

К – 10,0% (128 г/л)
S – 3,0% (38 г/л)
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Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 30-50 л/га

4-6 листків* 9-30 л/га

Кукурудза
під час посіву 20-50 л/га

3-6 листків*  9-30 л/га

Зернові

під час посіву 28-94 л/га
весняне кущення*

9-30 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак формування стебла*  9-30 л/га
Соя під час посіву 37 л/га

Цукровий буряк

під час посіву 20-50 л/га
4-8 листків*

9-30 л/га10-12 листків*
змикання рядів*

Овочеві (картопля)
під час посіву  37-94 л/га
cтеблування*  18-30 л/га

Плодово-ягідні
зав'язування плодів*

9 л/гафаза розростання плодів*
після збору урожаю*

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

Рідке комплексне добриво на основі гідроксиду амо-
нію, сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію. 
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агроно-
мічної точки зору джерело NPK.

MIXTURE-RKD NPK 10:10:10

Ефективне рішення для:

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 10:10:10

Хімічний склад і властивості:

N – 10,0% (127 г/л)
Р – 10,0% (127 г/л)
Густина – 1270 г/л
рН – 7,3-7,7
Si – 19,17
t° кристалізації – нижче 0°С

*- листкове підживлення

К – 10,0% (127 г/л)
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Рідке комплексне добриво на основі гідроксиду амо-
нію, сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію. 
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агроно-
мічної точки зору джерело NPK.

MIXTURE-RKD NPK 9:18:9

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD NPK 9:18:9

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 30-50 л/га

4-6 листків* 9-30 л/га

Кукурудза
під час посіву 20-110 л/га

3-6 листків*  9-30 л/га

Зернові

під час посіву 28-94 л/га
весняне кущення*

9-30 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий листок та колосіння*

Ріпак формування стебла*  9-30 л/га
Соя під час посіву 18-46 л/га

Цукровий буряк

під час посіву 20-50 л/га
4-8 листків*

9-30 л/га10-12 листків*
змикання рядів*

Овочеві (картопля)
під час посіву  37-94 л/га
cтеблування*  18-30 л/га

Плодово-ягідні
зав'язування плодів*

9 л/гафаза розростання плодів*
після збору урожаю*

Хімічний склад і властивості:

N – 9,0% (119 г/л)
Р – 18,0% (239 г/л)
Густина – 1330 г/л
рН – 7,0-7,5
Si – 17,75
t° кристалізації – нижче 0°С

Внесення
*- листкове підживлення

К – 9,0% (119 г/л)
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Ортофосфатне позакореневе добриво з додаван- 
ням бору і марганцю на основі гідроксиду амонію, 
сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію, 
для забезпечення дуже ефективного з агрономіч-
ної точки зору джерела NPK.

MIXTURE-RKD NPK 12:9:5:Мe

Ефективне рішення для:

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

z фертигації.

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
весняне кущення*

10-20 л/га
початок виходу в трубку*

Ріпак формування стебла* 10-20 л/га

Соя
3-5 трійчастих листків*

10-20 л/га
10-12 листків*

Цукровий буряк
змикання рядів*

10 л/га
стеблування*

Овочеві (картопля) під час посіву 10-20 л/га

Хімічний склад і властивості:

N – 12,0% (145 г/л);
Р – 9,0% (108 г/л);
К – 5,0% (60 г/л);
Густина – 1215 г/л
рН – 6,5-8,0
t° кристалізації – нижче 0°С

Внесення *- листкове підживлення

В – 0,05% (0,6 г/л);
Mn – 0,05% (0,6 г/л)

весняне листкове 

 

фертигація
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Добриво NPKS з високим вмістом ортофосфатів, що 
містить магний і цинк. Може використовуватися як 
стартове добриво під час посіву або позакореневе 
підживлення.

MIXTURE-RKD  
NPK 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD  
NPK 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 40-50 л/га

4-6 листків* 10-30 л/га

Кукурудза
під час посіву 30-50 л/га

3-6 листків* 10-30 л/га

Зернові
під час посіву 40 л/га

весняне кущення*
10-30 л/га

початок виходу в трубку*

Ріпак
під час посіву 20 л/га

формування стебла* 10-30 л/га

Соя
під час посіву 20-30 л/га

3-5 трійчастих листків* 10-30 л/га

Цукровий буряк

під час посіву 30 л/га
4-8 листків*

10-30 л/га10-12 листків*
змикання рядів*

Овочеві (картопля)
під час посіву 40-90 л/га
стеблування* 10-20 л/га

Плодово-ягідні за рекомендацією спеціаліста

Хімічний склад і властивості:

N – 10,0% (128 г/л)
Р – 18,0% (230 г/л)
Густина – 1280 г/л
рН – 6,8-7,8
t° кристалізації – нижче 0°С

Внесення
*- листкове підживлення

К – 4,0% (50 г/л) 
S – 2% (25 г/л)
Mg – 0,05% (0,6 г/л)
Zn – 0,1% (1,2 г/л)
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Рідке комплексне позакореневе добриво з високим 
вмістом сірки і бору на основі гідроксиду амонію, 
сечовини, фосфорної кислоти і гідроксиду калію. 
Даний склад забезпечує дуже ефективне з агроно-
мічної точки зору джерело NPKS.

Ефективне рішення для:

z позакореневого підживлення з 
метою корекції живлення рослин 
азотом, фосфором, калієм, сіркою;

z фертигації.

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

Внесення

*- листкове підживлення

MIXTURE-RKD  
NPK 10:03:03+20S+0,5B

Хімічний склад і властивості:

N – 10,0% (132 г/л)
Р – 3,0% (39 г/л)
Густина – 1320 г/л
рН – 6,0-7,5
t° кристалізації – нижче 0°С

К – 3,0% (39 г/л) 
S – 20% (264 г/л)
B – 0,5% (0,66 г/л)

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

4-8 листків*

20 л/га10-12 листків*

змикання рядів*

Овочеві (картопля) стеблування* 10-20 л/га

весняне листкове 

 

фертигація
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весняне листкове 

 

фертигація

Внесення

Сірковмісне ортофосфатне позакореневе добриво 
з додаванням міді та молібдену. Виробляється на 
основі аміаку, сечовини, фосфорної кислоти і гід-
роксиду калію, для забезпечення дуже ефективного 
з агрономічної точки зору джерела NPKS.

Ефективне рішення для:

z позакореневого підживлення з 
метою корекції живлення рослин 
азотом, фосфором і сіркою;

z фертигації.

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

*- листкове підживлення

Хімічний склад і властивості:

N – 8,0% (104 г/л)
Р – 17,0% (221 г/л)
Густина – 1300 г/л
рН – 6,0-7,0

t° кристалізації – нижче 0°С

К – 2,0% (26 г/л) 
S – 7% (91 г/л);
Cu – 0,05% (0,65 г/л);
Мо – 0,0005%  
(0,0065 г/л)

MIXTURE-RKD  
NPK 8:17:02+7S+Me

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

4-8 листків*

20 л/га10-12 листків*

змикання рядів*

Овочеві (картопля) стеблування* 10-20 л/га
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Рідке добриво з високою концентрацією ортофос-
фатного калію та вмістом сірки, магнію і цинку.

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

*- листкове підживлення

MIXTURE-RKD  
NPK 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

Хімічний склад і властивості:

N – 4,0% (55 г/л)
Р – 16,0% (220 г/л)
Густина – 1380 г/л
рН – 7,6
t° кристалізації – нижче 0°С

К – 16,0% (220 г/л) 
S – 1(2)% (13,8(27) г/л);
Zn – 0,05% (0,07 г/л);
Мg – 0,05% (0,07 г/л);

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

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 40-50 л/га

4-6 листків* 10-30 л/га

Кукурудза
під час посіву 30-50 л/га

3-6 листків* 10-30 л/га

Зернові
під час посіву 40 л/га

весняне кущення*
10-30 л/га

початок виходу в трубку*

Ріпак
під час посіву 20 л/га

формування стебла* 10-30 л/га

Соя
під час посіву 20-30 л/га

3-5 трійчастих листків* 10-30 л/га

Цукровий буряк

під час посіву 30 л/га
4-8 листків*

10-30 л/га10-12 листків*
змикання рядів*

Овочеві (картопля)
під час посіву 40-90 л/га
стеблування* 10-20 л/га

Плодово-ягідні за рекомендацією спеціаліста
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Рідке комплексне азотно-фосфорне сірчаномістке 
добриво на основі ортофосфорної кислоти.

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

z позакореневого підживлення з 
метою корекції живлення рослин 
азотом, фосфором і сіркою;

z фертигації.

Хімічний склад і властивості:

N – 9,0% (113 г/л)
Р – 16,0% (202 г/л)
S – 4,0% (51 г/л)
Густина – 1263 г/л
рН – 6,7
Si – 20,88
t° кристалізації – нижче 0°С

MIXTURE-RKD  
NPK 9:16:0+4S

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 50-70 л/га

4-6 листків* 15-25 л/га

Кукурудза
під час посіву 50-70 л/га

3-6 листків* 15-25 л/га

Зернові

під час посіву 50-70 л/га
весняне кущення*

15-25 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий лист-колосіння*

Ріпак
під час посіву 50-70 л/га
стеблування* 15-25 л/га

Соя
під час посіву 50-70 л/га

3-5 трійчастих листків* 15-25 л/га
Цукровий буряк під час посіву 50-70 л/га

Овочеві під час посіву 50-70 л/га

Внесення

*- листкове підживлення

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD  
NPK 9:16:0+4S
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Рідке комплексне азотно-фосфорне сірчаномістке 
добриво на основі ортофосфорної кислоти.

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

z позакореневого підживлення з 
метою корекції живлення рослин 
азотом, фосфором і сіркою;

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

*- листкове підживлення

MIXTURE-RKD  
NPK 10:20:0+3S

Хімічний склад і властивості:

N – 10,0% (126 г/л)
Р – 20,0% (253 г/л)
S – 3,0% (38 г/л)
Густина – 1265 г/л
рН – 6,7
Si – 20,7
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD  
NPK 9:20:0+3S

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 40-60 л/га

4-6 листків* 10-20 л/га

Кукурудза
під час посіву 40-60 л/га

3-6 листків* 10-20 л/га

Зернові

під час посіву 40-60 л/га

весняне кущення*

10-20 л/гапочаток виходу в трубку*

прапорцевий лист-колосіння*

Ріпак під час посіву 40-60 л/га

Соя
під час посіву 40-60 л/га

3-5 трійчастих листків* 10-20 л/га

Цукровий буряк під час посіву 40-60 л/га

Овочеві під час посіву 40-60 л/га
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Рідке комплексне азотно-фосфорне добриво на 
основі ортофосфорної кислоти з високим вмістом 
сірки.

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

z позакореневого підживлення з 
метою корекції живлення рослин 
азотом, фосфором і сіркою;

z фертигації.

Хімічний склад і властивості:

N – 10,0% (129 г/л)
Р – 18,0% (232 г/л)
S – 8,0% (103 г/л)
Густина – 1297 г/л
рН – 6,5
t° кристалізації – нижче 0°С

MIXTURE-RKD  
NPK 10:18:0+8S

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

*- листкове підживлення

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD  
NPK 10:18:0+8S

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 40-65 л/га

4-6 листків* 10-20 л/га

Кукурудза
під час посіву 40-65 л/га

3-6 листків* 10-20 л/га

Зернові

під час посіву 40-65 л/га
весняне кущення*

10-20 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий лист-колосіння*

Ріпак
під час посіву 40-65 л/га
стеблування* 10-20 л/га

Соя 3-5 трійчастих листків* 10-20 л/га

Цукровий буряк

під час посіву 40-65 л/га
4-8 листків* 10-30 л/га

10-12 листків* 10-30 л/га
змикання рядків* 10-30 л/га

Овочеві під час посіву 40-65 л/га
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Рідке добриво з високим вмістом ортофосфатного калію і 
сірки. Може використовуватися як стартове добриво під 
час посіву або для позакореневого підживлення  культури. 

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

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

z фертигації.

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення *- листкове підживлення

MIXTURE-RKD  
NPK 4:12:12+8S

Хімічний склад і властивості:

N – 4,0% (50 г/л)
Р – 12,0% (152 г/л)
Густина – 1265 г/л
рН – 6,9
Si – 31,31
t° кристалізації – нижче 0°С

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD  
NPK 4:12:12+8S

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 65-100 л/га

4-6 листків* 20-30 л/га

Кукурудза
під час посіву 65-100 л/га

3-6 листків* 20-30 л/га

Зернові

під час посіву 65-100 л/га
весняне кущення*

20-30 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий лист-колосіння*

Ріпак
під час посіву 65-100 л/га
стеблування* 20-30 л/га

Соя
під час посіву 65-100 л/га

3-5 трійчастих листків* 20-30 л/га

Цукровий буряк
під час посіву 65-100 л/га
4-8 листків* 20-30 л/га

Овочеві
під час посіву 65-100 л/га
стеблування* 20-30 л/га

Плодово-ягідні

зав'язування плодів* 10 л/га
фаза розростання плодів* 10 л/га

після збору урожаю* 10 л/га

K – 12,0% (152 г/л)
S – 8,0% (101 г/л)
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*- листкове підживлення

Рідке комплексне безазотне добриво на основі орто-
фосфорної кислоти, з підвищеним вмістом калію та 
додаванням сірки.

Ефективне рішення для:

z ґрунтового внесення  
(технологія IN-FURROW);

z позакореневого підживлення з 
метою корекції живлення рослин 
фосфором, калієм та сіркою;

z фертигації.

Хімічний склад і властивості:

P – 15,0% (207 г/л)
K – 19,0% (262 г/л)
рН – 6,6
t° кристалізації – нижче 0°С

MIXTURE-RKD  
NPK 0:15:19+3S

осіннє

весняне

кореневе

листкове 

крапельне 

фертигація

Внесення

Рекомендовані норми витрати MIXTURE-RKD  
NPK 0:15:19+3S

Культура Строки внесення Норма внесення,  
л/га

Соняшник
під час посіву 50-70 л/га

4-6 листків* 15-25 л/га

Кукурудза
під час посіву 50-70 л/га

3-6 листків* 15-25 л/га

Зернові

під час посіву 50-70 л/га
весняне кущення*

15-25 л/гапочаток виходу в трубку*
прапорцевий лист-колосіння*

Ріпак
під час посіву 50-70 л/га

формування стебел* 15-25 л/га

Соя
під час посіву 50-70 л/га

3-5 трійчастих листків* 15-25 л/га

Цукровий буряк
під час посіву 50-70 л/га
4-8 листків*

15-25 л/га
10-12 листків*

Овочеві
під час посіву 50-70 л/га
Стеблування* 15-25 л/га

Плодово-ягідні

зав'язування плодів*

15-25 л/гафаза розростання плодів*

після збору урожаю*

S – 3,0% (41 г/л)
Густина – 1385 г/л
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Висококонцентроване залізовмісне добриво в хелат-
ній формі. Сучасне рішення дбайливого та ефектив-
ного живлення рослин мікроелементами.

Ефективне рішення для:

z позакореневого підживлення з 
метою усунення прояву дефіциту 
заліза в особливо вимогливих 
до умов забезпечення залізом 
сільськогосподарських культур;

z фертигації.

листкове крапельне  фертигація

Внесення

*- норма робочого розчину 200-300 л/га
**- норма робочого розчину 500-1000 л/га

ХЕЛАТ ЗАЛІЗА – Fe 13 %

Хімічний склад і властивості:

Fe – 13,0% 

Рекомендовані норми витрати  
ХЕЛАТ ЗАЛІЗА – Fe 13 %

Культура Кількість 
обробок Строки внесення Норма внесення, кг/га

Соняшник 2 під час 
інтенсивного росту 0,5-0,7*

Кукурудза 2 під час 
інтенсивного росту 0,5-0,7*

Зернові 2 під час 
інтенсивного росту 0,5-0,7*

Ріпак 2 під час 
інтенсивного росту 0,5-0,7*

Соя 2 під час 
інтенсивного росту 0,5-0,7*

Цукровий буряк 2 під час 
інтенсивного росту 0,5-0,7*

Овочеві
2-3  

(інтервал 7-10 
днів)

під час 
інтенсивного росту

0,2-0,5  
(0,05-0,15%) розчин

Плодово-ягідні 3-4 після завершення 
цвітіння

0,5-1,0** 
(0,1-0,2% розчин)

За рекомендаціями щодо усунення 
дефіциту елементу живлення 
зверніться до спеціаліста фірми
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Висококонцентроване мідне добриво в хелатній 
формі. Сучасне рішення дбайливого та ефектив-
ного живлення  рослин мікроелементами.

Ефективне рішення для:

z позакореневого підживлення з 
метою усунення прояву дефіциту 
міді в особливо вимогливих 
до умов забезпечення міддю 
сільськогосподарських культур;

z фертигації.

*- норма робочого розчину 200-300 л/га
**- норма робочого розчину 500-1000 л/га

Хімічний склад і властивості:

Cu – 13,0% 

Рекомендовані норми витрати  
ХЕЛАТ МІДІ – Cu 13 %

ХЕЛАТ МІДІ – Cu 13 %

Внесення

Культура Кількість 
обробок Строки внесення Норма внесення, кг/га

Соняшник 1 4-6 листків 0,5*
Кукурудза 1 3-6 листків 0,5-1*

Зернові 1 кущення 0,5-1*

Ріпак 1 Період  
інтенсивного росту 0,5*

Соя 1 Період  
інтенсивного росту 0,5*

Цукровий буряк 1 10-12 листків 0,5*

Овочеві

Кількість підживлень і концентрацію робочого розчину  
(0,05 – 0,1%) підібрати відповідно до рекомендацій щодо внесення 

добрив (залежно від сортових вимог, тривалості та етапу  
вегетаційного періоду, стану рослин.)

Плодово-ягідні 1 Перед цвітінням 
0,5-0,7**  

(0,1-0,5% робочий  
розчин)

За рекомендаціями щодо усунення 
дефіциту елементу живлення 
зверніться до спеціаліста фірми

листкове крапельне  фертигація
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Висококонцентроване марганцеве добриво в хелат-
ній формі. Сучасне рішення дбайливого та ефектив-
ного живлення рослин мікроелементами.

Ефективне рішення для:

z позакореневого підживлення з 
метою усунення прояву дефіциту 
марганцю в особливо вимогливих 
до умов забезпечення марганцем 
сільськогосподарських культур;

z фертигації.

Внесення

*- норма робочого розчину 200-300 л/га
**- норма робочого розчину 500-1000 л/га

ХЕЛАТ МАРГАНЦЮ – Mn 12,8% 
EDTA – MnNa2

Хімічний склад і властивості:

Mn – 12,8% 

Рекомендовані норми витрати  
ХЕЛАТ МАРГАНЦЮ – Mn 12,8%

Культура Кількість 
обробок Строки внесення Норма внесення, кг/га

Соняшник 1 4-6 листків 0,5*
Кукурудза 1 3-6 листків 0,5-1*

Зернові 1 трубкування 0,5-1*
Ріпак 1 стеблування 0,5-1*
Соя 1 3-5 трійчастих листків 0,5*

Цукровий буряк 1 10-12 листків 0,5-1*

Овочеві

Кількість підживлень і концентрацію робочого розчину  
(0,05 – 0,1%) підібрати відповідно до рекомендацій щодо внесення 

добрив (залежно від сортових вимог, тривалості та етапу  
вегетаційного періоду, стану рослин.)

Плодово-ягідні 1 Кінець цвітіння 0,5**

За рекомендаціями щодо усунення 
дефіциту елементу живлення 
зверніться до спеціаліста фірми

листкове крапельне  фертигація
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Висококонцентроване цинкове добриво в хелатній 
формі. Сучасне рішення дбайливого та ефективного 
живлення рослин мікроелементами.

Ефективне рішення для:

z позакореневого підживлення з 
метою усунення прояву дефіциту 
цинку в особливо вимогливих 
до умов забезпечення цинком  
сільськогосподарських культур;

z фертигації.

*- норма робочого розчину 200-300 л/га
**- норма робочого розчину 500-1000 л/га

Хімічний склад і властивості:

Zn – 14,5% 

Рекомендовані норми витрати  
ХЕЛАТ ЦИНКУ – Zn 14,5%

ХЕЛАТ ЦИНКУ – Zn 14,5%
EDTA – ZnNa2

Внесення

За рекомендаціями щодо усунення 
дефіциту елементу живлення 
зверніться до спеціаліста фірми

Культура Кількість 
обробок Строки внесення

Норма  
внесення, 

кг/га

Кукурудза 3

3-6 листків

0,5-1,5*

Через 7-10 днів після першого піджив-
лення

Перед викиданням волоті, коли висота 
рослин дозволяє ще виконати лист-
кове підживлення обприскувачем

Овочеві

Рекомендована середня концентрація розчину (0,05 – 0,1%).  
Періодичність підживлення підібрати відповідно до аналізу ґрунту, 

рекомендацій щодо підживлення та по живних потреб 
даного виду культури

Плодово-ягідні 3

Бутонізація 0,5-0,7**  
(0,15-0,2% 
робочий  
розчин)

Після цвітіння
Після збору плодів,  

але перед опаданням листя

листкове крапельне  фертигація
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RKD оптимально використовується для більшості культур і типів ґрунтів. 
Норми внесення RKD, як й інших добрив можуть варіюватися залежно від 
особливостей ґрунту, способу внесення, культури-попередника, вологи у 
ґрунті, запланованого врожаю та інших чинників. 

Загальні рекомендовані норми внесення RKD:
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 листя) – 3-5 л/га з 

можливістю додавання мікроелементів;
5. Також RKD використовується для обробки насіння в кількості 1-3 л/т.

Додавання мікроелементів в рідке добриво посилює ефективність живлення. 
Під час основної обробки ґрунту RKD вносять нерозведеним. 
RKD використовують під час різних стадій вегетації рослин – як основне внесення, 
так і для підживлення. Такі форми добрив набувають популярності через високу 
доступність елементів живлення, можливість коригування хімічного складу, 
точність внесення. RKD закладають для підживлення під час сівби, передпосівної 
або суцільної культивації. Найбільш точним є внесення з застосуванням 
інжекторної техніки.

НОРМИ ВИТРАТ RKD

ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПОСІВУ 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 або регіонального менеджера MIXTURE-RKD.

Добавки які можна поєднувати під час посіву 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 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 насичує рослини 
з дефіцитом вітамінів необхідними поживними речовинами для швидкого їх 
відновлення. Для досягнення 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 MIXTURE-
RKD також можна безпечно змішувати з більшістю інсектицидів, гербіцидів та 
фунгіцидів для досягнення 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.

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Рідкі добрива MIXTURE-RKD можуть змішуватись з різною продукцією 
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 відразу 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

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗМІШУВАННЯ
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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 рекомен-
довано), для відновлення консистенції після зими, потребує тривалішого пе-
ремішування.

z Не зберігати та не перевозити продукцію в алюмінюєвих чи гальванізованих 
стальних резервуарах

 
Застосовуючи рідке добриво MIXTURE-RKD для позакореневого підживлен-
ня, необхідно дотримуватись наступних умов. Недотримання цих рекоменда-
цій може призвести до пошкодження рослин.
z використовуйте добриво MIXTURE-RKD в умовах оптимального росту рос-

лини, а також за високої вологості повітря, помірної температури та достат-
ньої вологості грунту.

z додайте, як мінімум, рівну кількість води. Води повинно бути достатньо для 
рівномірного покриття.

z проконсультуйтесь з регіональним менеджером MIXTURE-RKD для визна-
чення 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 додаван-
ням 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 ємно-
сті для перевірки їх сумісності. 

z не використовуйте препарат у разі виснаження рослин шкідниками, спекою 
або недостатньою вологістю грунту.

z не застосовуйте для повітряних суден, якщо приземний вітер перевищує вісім 
кілометрів на годину, для забезпечення достатньої густоти покриття крапли-
нами рослин

z розпилюйте конентрований спрей помірно,  уникаючи видимого злиття кра-
пель та стікання рідини з фруктів чи листя.

z не застосовуйте під час денної спеки.
z не змішуйте з препаратами, що містять кальцій, якщо тільки це не хелат каль-

цію ЕДТА.

Не змішуйте добрива з жорсткою водою, оскльки це може спричинити за-
смічення ліній через поєднання в воді кальцію, магнію та заліза з фосфатом 
в добриві.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ
ТА ЗАСТОСУВАННЯ
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ПОТУЖНІСТЬ
ФАСУВАННЯ 
ПРОДУКЦІЇ –

ПОНАД 1600 ТОНН 
НА ДОБУ

ОБСЯГ ЗБЕРІГАННЯ –
ПОНАД 50 000 ТОНН
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