
Добриво для позакореневого підживлення, яке стимулює ріст і 
розвиток кореневої системи на ранніх стадіях. СеріаСТАРТ сприяє 
формуванню і розвитку органів рослини, поєднує в собі переваги 
високо-фосфатних і рідких добрив. СеріаСТАРТ сприяє кращому 
поглинанню поживних речовин коренями рослини, незалежно від 

якості ґрунту. Це допомагає уникнути стандартних проблем при 
посушливих умовах, низьких температурах і ґрунтах з низьким рівнем 
рН. Використання СеріаСТАРТ забезпечує продуктивний розвиток і 
високий потенціал зернових.

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ДОБРИВО
ЕФЕКТ ШВИДКОГО СТАРТУ НА РАННІХ СТАДІЯХ 
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СеріаСТАРТ

ПЕРЕВАГИ ВИСОКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФОСФОРУ
 прискорення розвитку кореневої системи, в результаті чого

 вона сама поглинає максимальну кількість поживних речовин 
 з ґрунту

 компенсація дефіциту доступного фосфору у ґрунті
 підтримка розвитку продуктивних органів
 сприяння розчиненню поживних речовин, які потрапляють на

  листок

ПЕРЕВАГИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ВНЕСЕННЯ

Незалежність від рівня рН
завдяки фосфору рослина краще поглинає поживні 
речовини, незалежно від того, який рівень рН ґрунту

Незалежність від сухого ґрунту
рослина поглинає фосфор навіть коли ґрунт дуже сухий

Незалежність від температури ґрунту
рослина поглинає доступний фосфор незалежно від того, 
чи є температура ідеальною - 21 ° (температура від  21 
до 13 °С знижує доступність фосфору до 70% і суттєво 
уповільнює розвиток кореневих волосків)

Поглинання фосфору з листків сприяє проникненню поживних 
речовин у кореневу систему, незалежно від ґрунтових умов.
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Незалежність від температури ґрунту

Рівень всмоктування близький до

 100 %

СКЛАД: 440 г/л P2O5, 76  г/л K2O, 100  г/л MgO

УПАКОВКА: 10 л

Незалежність
рівня рННезалежність від 

сухого ґрунту

29%

Швидке поглинання елементів



РЕКОМЕНДОВАНІ ДОЗИ І ПЕРІОД ВНЕСЕННЯ

Культура Доза Кратність 
обробок

 Період внесення

ячмінь 3 л 1-3 x від середини кущення до початку виходу у трубку

озима 
пшениця 
і озимий 
ячмінь

3 л 1-3 x від середини кущення до початку виходу у трубку

кукурудза 3 л 1-3 x на стадії 4-6 листків

цукровий 
буряк

3-5 л 1-3 x на стадії 4-6 листків

картопля 5 л 2-3 x розмноження: з початку формування бульб

10 л 1-2 x виробництво: з початку формування бульб

горох 3-5 л 1 x на стадії 10-15 см
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ І ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

(BBCH 10-30) (BBCH 40) (BBCH 45) (BBCH 48-60) (BBCH 90) (BBCH 99)

КАРТОПЛЯ

00 14 18 29 39 49

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

51 59 63 71 87 97 9900

КУКУРУДЗА

СеріаСТАРТ можна використовувати зі звичайними фунгіцидами, 
інсектицидами і гербіцидами

3 л - середина кущення - 1-е міжвузля, 
можливо разом з внесенням гербіцидів

3 л після відновлення весняної вегетації

3 - 5 л - стадія 4-6 листків

5 - 10 літрів, залежно від призначення культури

3 л - стадія 3-5 листків
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