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ПРОДУКТИ 
ТА ЕФЕКТ ЇХ 
ЗАСТОСУВАННЯ

 Забезпечує отимальні умови для 
проростання насіння та інтенсивнго розвитку 
проростка. 

- Стимуляція росту, антистресова та 
оздоровча дія, посилення надходження поживних 
речовин. 

АМІНОМАКС N
- Антистресова дія. Сприяє оптимізації 

цвітіння і збільшення числа бобів на одну 
рослину.

МЕРІСТЕМ NPK 
20:20:20

Коригування балансу поживних речовин 
в рослинах.

КАФОМ Zn n n
- Посилення фотосинтезу, наслідком 

чого буде формування повноцінних бутонів 
та в кінцевому результаті, збільшення 
кількості бобів на одну рослину. Посилюється 
стійкість рослин проти грибкових 
хвороб. Придушується розвиток такого 
небезпечного захворювання, як пероноспороз. 

ЕТАБОРО
 Сприяє підвищенню фертильності пилку, 

його життєздатності, покращує опилення 
рослин.

 Соя дуже чутлива до стресів різного 
походження і особливо чутлива до гербіцидного 
стресу. У  даному випадку СТА-4 СТИМУЛЯНТ 
дозволяє подолати рослинам сої гербіцидний 
стрес.

0,3 - 1,5 кг/т 
  В баковій суміші 

з препаратами, які 
застосовуються в 

технології протруєння.

1,0- 2,0 кг/га 
   В баковій суміші з 

препаратами,  
які застосовуються в 

технології вирощування.  

0,5-0,7 л/га 
    В баковій суміші 
з препаратами, які 
застосовуються в 

технології вирощування.       

0,2 - 0,4 л/га 
В баковій суміші з 

гербіцидом. У країнах, де 
дозволено вирощування 

ГМО культур “СТА-4 
стимулянт” особливо 

ефективний в бакових 
сумішах з гліфосатами. 

0,1 - 0,2 кг/га 
Не менше, як дві обробки,  

але бажано застосування препарату також  
при кожному внесенні пестицидів. Не менше, як 
через 3 дні після внесення страхового гербіциду. 

1,0 - 1,2 л/га 
В баковій суміші з препаратами,  

які застосовуються в технології вирощування.  
Через тиждень після внесення гербіциду. * !!!     

0,6 - 1,0 л/га 
В баковій суміші з препаратами,  

які застосовуються в технології вирощування.   

*  Увага! Не змішувати з препаратами міді і фосфорорганічними інсектицидами! При використанні КАФОМ Zn і Zn-Mn в бакових сумішах з препаратами БОРУ обов’язково проводити 
тест на змішування! У воді з великим вмістом розчинених солей кальцію можливе випадання осаду.     


