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 Створюються оптимальні умови для проростання насіння та початкового розвитку рослини. 
  Посилення фотосинтезу, антистресова дія, прискорення кущіння і формування вторинної кореневої системи, підвищує 

доступність поживних речовин. 
-  Стимуляція фотосинтезу, антистресова та оздоровча дія, посилення засвоєння елементів живлення.

АМІНОМАКС N
 Антистресова дія. Збільшення маси 1000 зерен, підвищення класності зерна та його якості.

МЕРІСТЕМ NPK 20:20:20
-  На початкових етапах розвитку озимих некореневе підживлення проводиться з метою посилення кущення та 

повноцінного формування колосового стержня і, як наслідок, збільшення кількості зерен у колосі. На початку наливу зерна 
для збільшення маси 1000 зерен та покращення якості врожаю.

КАФОМ Zn u, Zn n
  Пригнічення пітінгових інфекцій, які є воротами для проникнення в рослину кореневих гнилей, сприяє ростовим процесам, 

накопиченню цукрів і стійкості рослин до важких умов зимового періоду.  
  Активація метаболічних процесів. Сприяє накопиченню цукрів та посиленню стійкості рослин до важких умов зимового 

періоду. Підвищує стійкість рослин проти грибкових хвороб завдяки Фосфітній формі фосфору.   
-  Активація метаболічних процесів та посилення стійкості проти грибних патогенів, завдяки особливій формі фосфору. 

Підживлення + фунгіцидний ефект.

-  Згладжує стресові умови, покращує формування генеративних органів та якість опилення.

0,1 - 0,5 кг/т
В баковій суміші з препаратами,  
які застосовуються в технології 

протруєння.

1,0 - 1,2 л/т
В баковій суміші з препаратами,  
які застосовуються в технології 

протруєння.

0,75 - 1,5 л/га
В баковій суміші з препаратами, 
які застосовуються в технології 

вирощування!!!* 

1,0 - 1,2 л/га
У баковій суміші разом з препаратами які використовуються  

у технології та не раніше ніж через  
3 дні після внесення гегбецидів!!!*

0,2 - 0,4 л/га
 Винекнення стресів різного походження. Для озимої пшениці,  

особлива доцільність у застосуванні разом з фунгіцидом проти фузаріозу колоса  
у фазі початку цвітіння  (в разі настання небезпечних стресових умов).

0,08 - 0,1 кг/га
 В баковій суміші з препаратами, 

які застосовуються в технології 
вирощування!!!*

0,08 - 0,1 кг/га
Мінімум 1-2 обробки, але бажано при кожному внесенні пестицидів.

*  Увага! Не змішувати з препаратами міді і фосфорорганічними інсектицидами! При використанні КАФОМ Zn, Zn-Mn та Сu в бакових сумішах з препаратами БОРУ обов’язково 
проводити тест на змішування! У воді з великим вмістом розчинених солей кальцію можливе випадання осаду. 
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0,75 - 1,5 л/га
В баковій суміші з препаратами, 
які застосовуються в технології 

вирощування!!!* 

1,0 - 1,2 л/га
У баковій суміші разом з препаратами які використовуються  

у технології та не раніше ніж через  
3 дні після внесення гегбецидів!!!*

0,2 - 0,4 л/га
 Винекнення стресів різного походження. Для озимої пшениці,  

особлива доцільність у застосуванні разом з фунгіцидом проти фузаріозу колоса  
у фазі початку цвітіння  (в разі настання небезпечних стресових умов).

0,6 - 1,0 л/га
Спільно з препаратами, 

використовуваними в технології.

0,08 - 0,1 кг/га
 В баковій суміші з препаратами, 

які застосовуються в технології 
вирощування!!!*

1,0 - 2,0 кг/га 
 Спільно з препаратами, використовуваними в технології.

0,08 - 0,1 кг/га
Мінімум 1-2 обробки, але бажано при кожному внесенні пестицидів.
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 Створюються оптимальні умови для проростання насіння та початкового розвитку рослини.  
-  Стимуляція фотосинтезу, антистресова та оздоровча дія, посилення засвоєння елементів живлення.

АМІНОМАКС N
 Антистресова дія.  Збільшення маси 1000 зерен, підвищення класності зерна та його якості.

МЕРІСТЕМ NPK 20:20:20
-  Некореневе підживлення проводиться з метою посилення кущіння та повноцінного формування колосового стержня  

і, як наслідок, збільшення кількості зерен в колосі, бажано у баковій суміші з сульфатом магнію та азотними добривами.  
На початку наливу зерна таке підживлення сприяє покращенню якості врожаю.

КАФОМ Zn u, Zn n
  Сприяння посиленню ростових процесів та стійкості рослин до грибних патогенів.  
- Активація метаболічних процесів та посилення стійкості проти грибних патогенів, завдяки особливій формі фосфору. 

Підживлення + фунгіцидний ефект.

-  Згладжує стресові умови, покращує формування генеративних органів та якість опилення.

0,1 - 0,5 кг/т
В баковій суміші з препаратами,  
які застосовуються в технології 

протруєння.

1,0 - 1,2 л/т
В баковій суміші з препаратами,  
які застосовуються в технології 

протруєння.

1,0 - 1,2 л/га
У баковій суміші разом з препаратами які використовуються  

у технології та не раніше ніж через  
3 дні після внесення гегбецидів!!!*

0,2 - 0,4 л/га
 Винекнення стресів різного походження.  

Для ярої пшениці, особлива доцільність у застосуванні разом  
з фунгіцидом проти фузаріозу колоса у фазі початку цвітіння.

0,08 - 0,1 кг/га
Мінімум 1-2 обробки, але бажано при кожному внесенні пестицидів.

*  Увага! Не змішувати з препаратами міді і фосфорорганічними інсектицидами! При використанні КАФОМ Zn, Zn-Mn та Сu в бакових сумішах з препаратами БОРУ обов’язково 
проводити тест на змішування! У воді з великим вмістом розчинених солей кальцію можливе випадання осаду.  
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1,0 - 1,2 л/га
У баковій суміші разом з препаратами які використовуються  

у технології та не раніше ніж через  
3 дні після внесення гегбецидів!!!*

0,2 - 0,4 л/га
 Винекнення стресів різного походження.  

Для ярої пшениці, особлива доцільність у застосуванні разом  
з фунгіцидом проти фузаріозу колоса у фазі початку цвітіння.

0,6 - 1,0 л/га
Спільно з препаратами, 

використовуваними в технології.

0,08 - 0,1 кг/га
Мінімум 1-2 обробки, але бажано при кожному внесенні пестицидів.

1,0 - 2,0 кг/га 
 Спільно з препаратами, використовуваними в технології.


