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До вашої уваги пропонуємо новий каталог, який містить 
найкращу продуктову лінійку сучасних добрив для раціональ-
ного живлення всіх сільськогосподарських культур.

Компанія «Лібра Агро» представляє на вітчизняному рин-
ку власного виробництва рідкі органо-мінеральні добри-
ва «SmartGrow»®, комплексні водорозчинні добрива для ко-
реневого та позакореневого підживлення: «Terraflex»® (ICL),  
«PremiumFoliar»® (Naturwin), «PremiumFoliar»® (AgroWork); добри-
ва для позакореневого підживлення «AgroleafPower»® (ICL); орга-
нічні добрива «Bioline»® (T-Bio), які дозволяють нашим клієнтам 
завжди бути лідерами на агроринку.

Ми маємо бездоганну репутацію завдяки ефективності пре-
паратів, яка доведена на різних культурах в усіх ґрунтово-клі-
матичних зонах; добрива містять найбільшу концентрацію 
натуральних корисних речовин, що дає препаратам економіч-
ну перевагу за рахунок комплексності; унікальні властивості 
складових добрив повністю задовольняють потреби та вирі-
шують найскладніші проблеми, що постають перед сільгоспви-
робниками. 

Ми зарекомендували себе на ринку як надійний виробник, 
постачальник і партнер. Серед постійних клієнтів — фермерські 
господарства, аграрні підприємства та холдинги. Нашою основ-
ною метою є допомога аграрному сектору України у вирощуван-
ні якісної та конкурентоздатної продукції. 

Наш колектив складається з висококваліфікованих спеціа-
лістів, які завжди вчасно готові надати професійні консультації 
з питання придбання добрив і в складанні оптимальних систем 
живлення на будь-якому полі під яку завгодно культуру. Адже 
для нас важливе довгострокове співробітництво, яке засноване 
на довірі та підкріплене позитивними результатами. 

Бажаємо Вам високих врожаїв та гарних прибутків!
Команда «Лібра Агро»

Шановні аграрії, партнери, друзі!
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З 2013 року компанія «Лібра Агро» виробляє сучасні рідкі органо-мі-
неральні добрива під власним брендом ТМ «SmartGrow». Завод локалі-
зується в селі Великий Дальник Одеської області. Саме тут відшліфову-
ють той продукт, який матиме, в першу чергу, найвищу ефективність і, 
звичайно, буде безпечним для рослини та навколишнього природного 
середовища. 

Добрива ТМ «SmartGrow» виробляються з високоякісних сировинних 
компонентів у контрольованих лабораторних умовах. Технологи заводу 
ретельно для кожного зразка розробляють прототип формуляції, а також 
досліджують сумісність діючих речовин. Варіацій може бути декілька 
десятків, але до етапу державної реєстрації доходить лише один найкра-
щий варіант. Робота лабораторії над майбутніми рідкими органо-міне-

ральними добривами ТМ «SmartGrow» триває від 1 місяця до 2 років.
Найуспішніші варіанти надходять на випробування в польових умовах до різних областей у 

різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Вони проводяться не менше 2 сезонів. Добриво по-
трапляє на ринок після того, як продемонструє належну ефективність та отримає державну реє-
страцію.

SmartGrow® – серія рідких висококонцентрованих органо-мінеральних добрив на основі екстракту мор-
ських водоростей і гумату калію, збагачених амінокислотами, макро- і мікроелементами. «SmartGrow»® – за-
реєстрована торговельна марка, яка належить компанії «Лібра Агро». Лінійку добрив SmartGrow можна вико-
ристовувати, як в традиційному, так і в органічному землеробстві (наявність сертифікату «Органік Стандарт»).

БЕЗДОГАННИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ НИЗЬКІЙ НОРМІ
ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ «SMARTGROW»®

Переваги органо-мінеральних добрив SmartGrow®

ФАСОВКА
дрібна фасовка – 25 мл;
пластикові каністри по 1, 5, 10 л



6 www.libra-agro.com www.libra-agro.com 7

SmartGrow ALHUM PLUS SMARTGROW ALHUM PLUS – 
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ АНТИСТРЕСАНТ І СТИМУЛЯТОР 

РОСТУ РОСЛИН, ЩО ДІЄ ДОСКОНАЛО НАВІТЬ ЗА 
СКЛАДНИХ УМОВ!

SMARTGROW ALHUM PLUS – рідке висококонцентро-
ване органо-мінеральне добриво на основі екстракту 
морських водоростей, фулерену (вуглець С60), гумату 
калію, збагачене макро- і мікроелементами, розроблене 
спеціально для покращення загального стану рослин та 
розкриття їх повного генетичного потенціалу. 

Переваги застосування SMARTGROW ALHUM PLUS:
• містить найбільшу концентрацію натуральних ко-

рисних речовин, гумат калію та амінокислоти, що дає 
препарату економічну перевагу за рахунок комплек-
сності;

• завдяки натуральним фітогормонам (ауксини, ци-
токініни), амінокислотам і фулерену забезпечує високу 
стійкість до різного роду стресів (комплексні біогенні й 
абіогенні стресанти),  мобілізуючи імунну систему;

• стимулює енергійний ріст і розвиток  вегетативної 
маси рослин та кореневої системи, поліпшуючи розга-
луження коренів і збільшуючи поверхню всмоктування 
(зона кореневих волосків);

• стимулює поглинання коренями макро- і мікро-
елементів;

• сприяє прискоренню бутоноутворення, посилює і 
продовжує період  цвітіння, стримує опадання квітів та 
плодів під час впливу температурного стресу;

• застосування перед цвітінням стримує пом’якшен-
ня плодів та збільшення післязбиральної лежкості;

• подовжує період плодоношення, що збільшує за-
гальну кількість зібраного вро-
жаю, наприклад, на овочевих 
культурах.

• підвищує цукристість буря-
ку, збільшує вміст олії в насінні 
соняшнику та вміст клейковини 
в зерні пшениці;

• збільшує врожайність на 15-
20%.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумат калію 50 г/л

екстракт морських водоростей 180 г/л

2-етил-індол-3-n-пропілено-3,6:1,2 [60] фулерен

альгінова кислота 20 г/л

амінокислоти 20 г/л

цитокініни 2,0 мг/л

ауксини 11,0 мг/л

N 90 г/л

P
2
O

5
90 г/л

K
2
O 150 г/л

S 5 г/л

мікроелементи 15-20 мг/л

pH 8-10

густина 1,17 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ALHUM PLUS

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га
ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, 
овес, гречка)

Фаза кущення (ВВСН 20-29) 1,0 *
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) 1,0 *

Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) 1,0 *

Кукурудза
Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) 1,0 *

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 1,0 *
Викидання волоті (ВВСН 48-56) 1,5 *

Соняшник
Формування 2 пари листків 1,0 *

Формування 4-5 пари листків 1,0 *
Формування зірочки-початок цвітіння 1,5 *

Зернобобові (горох, соя, нут, 
сочевиця)

Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 1,0 *
Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) 1,5 *

Формування – налив бобів 1,0 *

Ріпак, гірчиця, льон Формування розетки («ялинки») – початок стеблування 1,0 *
Бутонізація 1,5 *

Цукровий і столовий буряк

Формування «вилочки» 1,0 *
Формування 4-6 справжнього листа 1,0 *

Змикання листя в ряду 1,5 *
Змикання листя в міжряддях 1,5 *

Баштанні ( кавун, диня, кабачок, 
гарбуз, патисон)

Формування 1-3 справжнього листка 1,0 *
Початок формування – вилягання стебел 1,0 1,5- 2,0

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста, картопля, морква

Фаза активного росту 1,0-1,5 1,5- 2,0
Фаза цвітіння 1,0 1,5- 2,0

Фаза формування плодів — ріст плодів 1,0-1,5 1,5- 2,0
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Кісточкові, зерняткові

Фаза початок вегетації – ріст пагонів 1,5-2,0 2,0-3,0
Фаза бутонізації 1,5-2,0 2,0-3,0

Фаза цвітіння — зав'язування плодів 1,5-2,0 2,0-3,0
Фаза  росту  плодів 1,5-2,0 2,0-3,0

Виноград
Фаза початок вегетації – ріст пагонів  і суцвіть 1,0-1,5 *

Фаза цвітіння 1,0-1,5 *
Фаза  росту  ягід 1,0-1,5 *

Ягідні

Фаза початок вегетації – ріст пагонів 1,0-1,5 1,5-2,0
Фаза бутонізації 1,0-1,5 1,5-2,0

Фаза цвітіння — зав'язування ягід 1,0-1,5 1,5-2,0
Фаза  росту  ягід 1,0-1,5 1,5-2,0

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт (вирощування 
ранніх овочів)

Висадка розсади * 10 мл на 1 сотку
Активний ріст 200-300 мл/100 л води 20 мл на 1 сотку
Фаза цвітіння 200-300 мл/100 л води 20 мл на 1 сотку

Фаза росту плодів 200-300 мл/100 л води 20 мл на 1 сотку
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SmartGrow ROOTMOST-С60 SMARTGROW ROOTMOST-С60 –
ПОТУЖНИЙ СТИМУЛЯТОР РОЗВИТКУ КОРЕНЕВОЇ 

СИСТЕМИ!

SMARTGROW ROOTMOST-С60 – рідке органо-міне-
ральне добриво на основі екстракту морських водорос-
тей і полісахаридів для швидкого укорінення та подаль-
шого здорового розвитку кореневої системи та рослини 
в цілому.

Переваги  застосування SMARTGROW ROOTMOST-С60:
• зменшує стрес при пересадці рослин;
• сприяє швидкому укоріненню розсади (кущів, де-

рев, квітів) і кращому проростанню насіння;
• стимулює інтенсивний ріст кореневої системи;
• збільшує об’єм кореневої системи на 50-100%;
• забезпечує більш ранній старт 

вегетації;
• завдяки наявності у складі 

полісахаридів покращується  про-
никнення поживних речовин і 
води в клітини рослин;

• підвищує стійкість рослин до 
коливань температури.СКЛАДОВІ ВМІСТ

екстракт морських водоростей 200 г/л

2-етил-індол-3-n-пропілено-3,6:1,2 [60] фулерен 
(вуглець С60)

полісахариди 70 г/л

альгінова кислота 20 г/л

всього амінокислот 20 мг/л

цитокініни 3,0 мг/л

ауксини 1,5 мг/л

N 1,0 г/л

P
2
O

5
100 г/л

K
2
O 150 г/л

мікроелементи 15-20 мг/л

pH 8-10

густина 1,24 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ROOTMOST-С60

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ

Зернові,зернобобові * 1л /1т на 10 л води

Технічні культури * 1-1,5 л/т на 10 л води

ОВОЧЕВА  ГРУПА

Розсадний період
Ріст і розвиток в касетах та після пікіровки 200 мл/100 л води

Перед висадкою у ґрунт (відкритий/закритий) 200 мл/100 л води

Вегетація

Через 10 днів після висадки у ґрунт (відкритий/
закритий) 2,0-3,0 л/га

Активна вегетація 2,0 л/га

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Сад (кісточкові, зерняткові) Перед висадкою (замочування саджанців і живців 
протягом 2 годин) 300 мл/100 л води 

Ягідні 
(полуниця, малина, ожина)

Ріст і розвиток в касетах 200 мл/100 л води

Перед висадкою у ґрунт 200 мл/100 л води

Через 14днів після висадки у ґрунт 2,0-3,0 л/га

Виноград 

Перед висадкою (замочування саджанців і живців 
протягом 2 годин) 500 мл/100 л води

Через 14 днів після  висадки у  ґрунт 2,0-3,0 л/га

КВІТКОВІ КУЛЬТУРИ

Квіткові культури

Ріст і розвиток в касетах та після пікіровки 200 мл/100 л води

Перед  висадкою у  ґрунт 30-40 мл на 1 сотку

Через 10-14днів після висадки у  ґрунт 30-40 мл на 1 сотку
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SmartGrow HUMAX SMARTGROW HUMAX –
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА АНТИСТРЕСОВА ТЕРАПІЯ ДЛЯ 

РОСЛИН!

SMARTGROW HUMAX – високоефективне органо-мі-
неральне добриво на основі гумату калію, яке надійно 
та пролонговано контролює пряму всебічну дію на про-
цеси росту та розвитку сільськогосподарських культур.

Переваги  застосування SMARTGROW HUMAX:
• підвищує стійкість рослин до різних несприятли-

вих факторів (заморозків, засухи, дії пестицидів);
• відновлює родючість ґрунту завдяки високому 

вмісту гумату калію (200 г/л);
• швидко корегує нестачу поживних речовин тран-

сформуючи мікроелементи в доступну для рослин фор-
му;

• стимулює поділ та видовження клітин;
• покращує ефективність фотосинтезу;
• підвищує врожайність сільськогосподарських 

культур та покращує харчову цінність продукції, її еко-
логічну чистоту; 

• виконує захисні функції (зв’язуючи важкі метали) 
та має антиоксидантні властивості;

• застосування SMARTGROW HUMAX разом з протруй-
никами підвищує темпи росту та розвитку рослин; ра-
зом з фунгіцидами – подовжує період захисної дії фунгі-
цидів; разом з гербіцидами – зменшує їх фітотоксичний 
вплив.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумат калію 200 г/л

фульвокислоти 20 г/л

амінокислоти 20 г/л

N 50 г/л

P
2
O

5
50 г/л

K
2
O 50 г/л

мікроелементи 10-15 мг/л

pH 8

густина 1,13 г/cм3

Культури та норми внесення SmartGrow HUMAX

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га
ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, 
жито, овес, гречка)

Фаза кущення (ВВСН 20-29) 0,5 *
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) 0,5 *

Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) 0,5 *

Кукурудза
Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) 0,3 *

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 0,5 *
Викидання волоті (ВВСН 48-56) 0,5 *

Соняшник
Формування 2 пари листків 0,5 *

Формування 4-5 пари листків 0,5 *
Формування зірочки-початок цвітіння 0,5 *

Зернобобові (горох, соя, 
нут, сочевиця)

Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 0,3 *
Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) 0,5 *

Формування – налив бобів 0,5 *

Ріпак, гірчиця, льон
Формування розетки («ялинки») – початок стеблування 0,5 *

Бутонізація 0,5 *

Цукровий і столовий 
буряк

Формування 4-го справжнього листа 0,5 *

Змикання листя в ряду 0,5 *
Змикання листя в міжряддях 0,7 *

Баштанні (кавун, диня, 
кабачок, гарбуз, патисон).

Огірок

Формування 1-3 справжнього листка 0,3 1,5-2,0

Початок формування – вилягання стебел 0,5 2,0-3,0

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, баклажан, цибуля, 
перець, капуста, картопля, 

морква

Фаза активного росту 0,3 1,5-2,0
Фаза цвітіння 0,5 2,0-3,0

Фаза формування плодів — ріст плодів 0,7 2,0-3,0

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Кісточкові, зерняткові, 
плодово-ягідні, виноград

Фаза початок вегетації – ріст пагонів 0,3 1,5-2,0
Фаза бутонізації 0,5 2,0-3,0,

Фаза цвітіння — зав'язування плодів 0,5 2,0-3,0
Фаза росту плодів 0,5 2,0-3,0

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт 
(вирощування ранніх 

овочів)

Фаза активного росту 100 мл/100 л води 15- 20  мл на 1 сотку
Фаза цвітіння 100 мл/100 л води 20-30 мл на 1 сотку

Фаза росту плодів 100 мл/100 л води 20-30 мл на 1 сотку
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SmartGrow 18-18-18 SMARTGROW 18-18-18  –
ЕКСПЕРТ ІЗ СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ!

SMARTGROW 18-18-18 – якісний регулятор росту на 
основі гумату калію з додаванням збалансованого 
комплексу макро- і мікроелементів, який сприяє опти-
мізації фізіологічних процесів і стійкості до стресових 
чинників.

Переваги  застосування SMARTGROW 18-18-18 :
• допомагає зменшити або уникнути пошкодження 

рослин заморозками;
• добре збалансована NPK-формула для росту і роз-

витку рослини;
• відновлює обмін речовин у клітинах рослин;
• попереджає відставання у темпах росту та розвит-

ку рослин;
• забезпечує рослину необхідними елементами жи-

влення;
• зменшує коефіцієнт транспірації;
• посилює імунітет рослин та захисні системи орга-

нізму;
• підвищує ефективність добрив, не допускає їх ви-

мивання;
• підвищує родючість ґрунту.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумат калію 150 г/л

фульвокислоти 10 г/л

амінокислоти 10 г/л

N 18 г/л

P
2
O

5
18 г/л

K
2
O 18 г/л

мікроелементи 5 мг/л

pH 7,8

густина 1,09 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow 18-18-18 

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га
ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, 
жито, овес, гречка)

Фаза кущення (ВВСН 20-29) 2,0-2,5 *
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) 2,0-2,5 *

Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) 2,0-2,5 *

Кукурудза
Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) 2,0-2,5 *

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 2,0-2,5 *
Викидання волоті (ВВСН 48-56) 2,0-2,5 *

Соняшник
Формування 2 пари листків 2,0-2,5 *

Формування 4-5 пари листків 2,0-2,5 *
Формування зірочки-початок цвітіння 2,0-2,5 *

Зернобобові (горох, соя, 
нут, сочевиця)

Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 1,5 *
Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) 2,0-2,5 *

Формування – налив бобів 2,0-2,5 *

Ріпак, гірчиця, льон
Формування розетки («ялинки») – початок стеблування 2,0-2,5 *

Бутонізація 2,0-2,5 *

Цукровий і кормовий 
буряк

Формування «вилочки» 1,5 *
Формування 4-6 справжнього листа 2,0- 2,5 *

Змикання листя в ряду 2,0-2,5 *
Змикання листя в міжряддях 2,0-2,5 *

Баштанні ( кавун, диня, 
кабачок, гарбуз, патисон)

Формування 1-3 справжнього листка 2,0-2,5 *
Початок формування – вилягання стебел 2,0-2,5 3,0-4,0

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, 
перець, капуста, картопля, 

морква

Фаза активного росту 1,5-2,0 4,0-5,0
Фаза цвітіння 2,0-2,5 4,0-5,0

Фаза формування плодів — ріст плодів 2,5 4,0-5,0
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Кісточкові, зерняткові, 
плодово-ягідні, виноград

Фаза початок вегетації – ріст пагонів 2,0-3,0 4,0-5,0
Фаза бутонізації 2,0-3,0 4,0-5,0

Фаза цвітіння — зав'язування плодів 2,0-3,0 4,0-5,0
Фаза росту — дозрівання плодів 2,0-3,0 4,0-5,0

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт 
(вирощування ранніх 

овочів)

Фаза активного росту 500-600 мл/100 л води 50 мл на 1 сотку
Фаза цвітіння 500-600 мл/100 л води 70 мл на 1 сотку

Фаза росту плодів — масове дозрівання 800 мл/100 л води 100 мл на 1 сотку
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SmartGrow
SOFTGUARD POWER 

SMARTGROW SOFTGUARD POWER  –
НАТУРАЛЬНИЙ ІМУНОРЕГУЛЯТОР РОСЛИН!

SMARTGROW SOFTGUARD POWER – добриво нового 
покоління на основі природного олігосахариду хітозану 
(5%). Унікальна комбінація інгредієнтів має сильні фун-
гіцидні, бактерицидні, вірусоцидні та нематоцидні вла-
стивості, а також ефективне застосування для обробки 
плодів перед тривалим транспортуванням і закладан-
ням на зберігання.  

Переваги  застосування SMARTGROW SOFTGUARD 
POWER:

• підсилює придушення патогенних мікроорганіз-
мів, утворюючи на поверхні насіння плівку з органіч-
них і мінеральних елементів, тим самим забезпечує 
початковим живленням сходи;

• значно стримує розвиток нематод; 
• при внесенні в ґрунт запобігає розвитку кореневих 

гнилей;
• при обробці плодів препаратом тривалість збері-

гання підвищується в 1,5-2 рази при незначних втратах 
маси; 

• сприяє стійкості рослин до стресів в несприятли-
вих зовнішніх умовах, в тому числі при нестачі вологи, 
перепадах температур, впливі техногенних факторів;

• потужний стимулятор росту рослини;
• стимулює цвітіння та кращий налив плодів;
• активує та зміцнює імунну систему рослини.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
екстракт морських водоростей 200 г/л

олігосахарид хітозану 50 г/л

полісахариди 50 г/л

альгінова кислота 10 г/л

цитокініни 2,0 мг/л

ауксини 5,0 мг/л

N 1,0 г/л

P
2
O

5
2,0 г/л

K
2
O 10 г/л

S 5 г/л

мікроелементи 5-10 г/л

pH 9,5

густина 1,09 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow SOFTGUARD POWER

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ

ЛИСТКОВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ,  л/га

ОВОЧЕВА ГРУПА ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ГРУНТУ

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста, картопля, морква

Ріст і розвиток в касетах та після пікіровки 200-300 мл/100 л води *

Фаза активного росту 2,0 4,0

Формування – ріст плодів 1,5-2,0 4,0

Нематоцидна дія на всі фази розвитку нематоди, окрім 
яйця

4,0 або 
800 мл/100 л води

6,0 або 
1,2 л/100 л води

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Сад (кісточкові, зерняткові)
Фаза активного росту 3,0 *

«Рожевий бутон» 3,0-4,0 *

Ягідні (полуниця, малина, 
ожина)

Фаза активного росту 200-300 мл/100 л води 4,0

Бутонізація 200-300 мл/100 л води 3,0-4,0

Нематоцидна дія на всі фази розвитку нематоди, окрім 
яйця

4,0 або 
800 мл/ 100 л води

6,0 або 
1,2 л/100 л води

Виноград
5-8 листків 2,0 *

Формування зав’язі 1,5-2,0 *
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SmartGrow SEED TREATMENT  SMARTGROW SEED TREATMENT –
ДОДАЄ ЕНЕРГІЮ КОЖНІЙ НАСІНИНІ!

SMARTGROW SEED TREATMENT – новітнє органо-мі-
неральне добриво на основі фульвокислот, амінокислот 
і фулерену для позакореневого підживлення рослин та  
передпосівної обробки насіння сільськогосподарських 
культур.

Переваги застосування SMARTGROW SEED 
TREATMENT:

• висока кількість фульвокислот в легкодоступній 
формі сприяє швидкому засвоєнню, що дозволяє роз-
крити потенціал рослин на початкових стадіях росту та 
розвитку; 

• стимулює рівномірне проростання насіння, підви-
щуючи його енергію, покращує кількісні й якісні показ-
ники схожості;

• збільшує біомасу коренів та субапікальне  їх потов-
щення; 

• при обробці вегетативної маси стимулює ріст і роз-
виток рослин,а саме: збільшення біомаси листків,сте-
бел та продуктивних стебел зернових;

• нейтралізація окислювального стресу(регулюван-
ня балансу АФК в рослині);

• підвищує стійкість рослин до різних несприятли-
вих факторів; 

• надає потужну регуляторну дію на синтез фотосин-
тетичних пігментів,як наслідок на 
ефективність фотосинтезу;

• добре комбінується з прот-
руйниками; 

• знижує хімічне навантажен-
ня пестицидів при обробці насін-
ня, на проростки (на 30-50%),сти-
мулюючи їх активний ріст та 
розвиток.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
фульвокислоти 100 г/л

фулерен 2 г/л

амінокислоти

pH 4,3

густина 1,04 г/см3  

Рекомендовані норми обробки насіння с/г культур та 
підживлення SmartGrow SEED TREATMENT

КУЛЬТУРА ОБРОБКА НАСІННЯ, л/т ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ, л/га

пшениця озима, яра 1,0 1,0-1,5

ячмінь озимий, ярий 1,0 1,0-1,5

гречка * 1,0-1,5

овес 1,0 1,0-1,5

ріпак озимий * 1,0-1,5

кукурудза 2,0 1,0-1,5

соя, горох * 1,0

просо 1,0 1,0-1,5

соняшник * 1,0-1,5

цукровий буряк * 1,0-1,5

картопля * 1,0-1,5

баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) * 1,0-1,5

овочеві (томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква) * 1,0-1,5

кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні * 1,0-1,5

виноград * 1,0

закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) * 1,0-1,5
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КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га
ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, 
жито, овес, гречка)

Вихід із зими 1,5-2,0 *
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) 1,5-2,0 *

При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 
температура, недостатня вологість) 1,5-2,0 *

Соняшник
Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) 1,5-2,0 *

При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 
температура,недостатня вологість) 1,5-2,0 *

Кукурудза
Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) 1,5-2,0 2,0

При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 
температура, недостатня вологість) 1,5-2,0 2,0

Ріпак, гірчиця, льон
Фаза відновлення вегетації - стеблування 1,5-2,0 *

Бутонізація (перед цвітінням) 1,5-2,0 *

Зернобобові (горох, соя, 
нут,квасоля, сочевиця)

Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 1,5 *
Бутонізація 1,5-2,0 *

При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 
температура, недостатня вологість) 1,5-2,0 *

Цукровий і кормовий буряк

Фаза 2- 4 листка (ВВСН ?) 1,5 2,0
  Фаза 4-6 лисків (ВВСН 14-16) 1,5-2,0 2,0

При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 
температура, недостатня вологість) 1,5-2,0 2,0

ОВОЧЕВА ГРУПА
Томат, огірок, цибуля, 

перець, капуста, картопля, 
морква

Початок  вегетації 1,5 2,0 -2,5
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 

температура, недостатня вологість) 1,5 2,0-2,5

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові, 
Кісточкові

Перед цвітінням 1,5-2,0 2,0-3,0 
Після цвітіння (ВВСН 71-72) 1,5-2,0 2,0-3,0 

Початок  збору врожаю (ВВСН 89-97) 1,5-2,0 2,0-3,0 
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 

температура,недостатня вологість) 1,5-2,0 2,0-3,0 

Виноград
Перед цвітінням (ВВСН 51-59) 1,5-2,0 2,0-2,5
Після цвітіння (ВВСН 61-69) 1,5-2,0 2,0-2,5

Суниця, смородина, 
ожина, малина (літня і 

ремонтантна)

Вихід із зими 1,5-2,0 2,0-2,5
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 

температура,недостатня вологість) 1,5-2,0 2,0-2,5

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт 
(вирощування ранніх 

овочів)

Обробка розсади перед висадкою у ґрунт 300-500 мл/100 л води *
Через 10-14 днів після висадки у ґрунт * 20 мл на 1 сотку

Фаза бутонізації 300-500 мл/100 л води *
При стресових умовах (різкі перепади температури, висока 

температура, недостатня вологість) 300-500 мл/100 л води 20 мл на 1 сотку

SmartGrow ВІДНОВЛЕННЯ SMARTGROW ВІДНОВЛЕННЯ –
ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ!

SMARTGROW ВІДНОВЛЕННЯ – комплексний анти-
стресовий препарат на основі фульвокислот, фулерену, 
органічних кислот, розроблений для передпосівної об-
робки насіння, а також для виведення зі стресу та від-
новлення активної вегетації рослин. 

Переваги  застосування SMARTGROW ВІДНОВЛЕННЯ:
• прискорює формування хлорофілу в клітинах та до-

помагає засвоювати корисні речовини з ґрунту;
• сприяє швидкому відновленню рослин після дії не-

гативних факторів;
• впливає на клітинний і тканинний метаболізм;
• забезпечує надходження в клітини кисню;
• виробляє пептиди, які регулюють захист від токси-

нів, тому є потужним антиоксидантом;
• стимулює та зміцнює імунну систему рослин в 

умовах стресу та активує біохімічні механізми адапта-
ції рослин;

• прискорює адаптацію розсади в ґрунті, тому реко-
мендовано застосувати після висадки розсади на по-
стійне місце.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
фульвокилоти 100 г/л

фулерен 1 г/л

бурштинова кислота 20 г/л

амінооцтова кислота 7,5 г/л

pH 3,5-4,0

густина 1,067 г/см3 

Культури та норми внесення SmartGrow ВІДНОВЛЕННЯ

ú

ú
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SmartGrow AMINO SMARTGROW AMINO  –
НАДІЙНА ПЕРЕПОНА ДЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ!

SMARTGROW AMINO – високоефективне рідке до-
бриво з високим вмістом амінокислот для покращен-
ня якості продукції та посилення стійкості рослин при 
екстремальних умовах.

Рекомендовано застосовувати в критичні фази роз-
витку рослини, коли енергія необхідна, а метаболічний 
баланс може бути порушений посухою, недостатнім 
освітленням, низькими температурами та високим по-
казником  засоленості ґрунтів.

Переваги  застосування SMARTGROW AMINO:
• виконує захисні функції, зв’язуючи важкі метали та 

має антиоксидантні властивості;
• підвищує стійкість до несприятливих умов: кри-

тично низькі та високі температури, холодні вітри, по-
суха та ін.;

• за рахунок легкодоступних амінокислот добриво 
легко відновлює життєдіяльність культур після стре-
сів;

• приймає участь у більшості обмінних процесах;
• регулює водний баланс рослин, фотосинтез;
• незамінний для якісного процесу запилення та 

утворення зав’язі плодів;
• стимулює ріст і розвиток рослини.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
амінокислоти 200 г/л

загальний азот 31,9 г/л
рН 7,3-7,6

густина 1,06 г/см3

Лізин 50,0 %
Гліцин 12,63 %
Аланін 8,08 %
Пролін 5,81 %
Аргінін 5, 56 %
Валін 4,55 %

Треонін 4,55 %
Ізолейцин 2,02 %

Серин 2,02 %
Фенілаланін 1,26 %

Метіонін 1,26 %
Лейцин 1,11 %

Аспарагін 1,01 %
Цистеїн 0, 15 %

Культури та норми внесення SmartGrow AMINO

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, 
гречка)

Фаза кущення (ВВСН 20-29) 0,5-1,0 

Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) 0,5-1,0

Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) 0,5-1,0

Соняшник
Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) 0,5-1,0

Фаза 5-6 пар листків (ВВСН 32-38) 0,5-1,0

Кукурудза
Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) 0,5 -1,0

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 0,5 -1,0

Ріпак, гірчиця, льон
Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) 0,5-1,0 

Бутонізація (перед цвітінням) 0,5 -1,0

Зернобобові
(горох, соя, нут, сочевиця)

Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 0,5 -1,0

Бутонізація 0,5-1,0 

Формування – налив бобів 0,5 -1,0

Цукровий і кормовий буряк

Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) 0,5 -1,0

Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) 0,5 -1,0

Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) 0,5 -1,0

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, 
картопля, морква

Фаза 3-5 листків - Бутонізація (ВВСН 12-63) 0,5-1,0 

Початок плодоношення (ВВСН 63-69) 0,5 -1,0

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові
Після цвітіння (ВВСН 71-72) 0,5 -1,0

Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) 0,5 -1,0

Кісточкові
Перед цвітінням (ВВСН 55-59) 0,5- 1,0

Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) 0,5 

Виноград
Перед цвітінням (ВВСН 51-59) 0,5 

Після цвітіння (ВВСН 61-69) 0,5 

Суниця, смородина, ожина, малина
(літня і ремонтантна)

Бутонізація (ВВСН 48-58) 0,5 -1,0

Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) 0,5 

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт (вирощування ранніх 
овочів)

Активний ріст 200 мл/100 л води

Фаза цвітіння 200 мл/100 л води

Фаза росту плодів — масове дозрівання 200 мл/100 л води

Амінограма
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SmartGrow ACTIVE SMARTGROW ACTIVE  –
АКТИВІЗАЦІЯ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИНИ!

SMARTGROW ACTIVE – високоефективне рідке добри-
во на основі фульвокислот із високим вмістом азоту, 
калію і мікроелементів, які завдяки фульвокислотам  
максимально ефективно засвоюються рослиною. 

Переваги застосування SMARTGROW ACTIVE:
• трансформує мікроелементи в доступну для рос-

лин форму, тим самим  забезпечує активне живлення 
рослини, стимулюючи  її ріст і розвиток, збільшення ве-
гетативної маси;

• покращує ефективність фотосинтезу;
• активізує морфобіологічні процеси у рослинах 

шляхом прискорення поділу та видовження  клітин,то-
му рекомендовано застосовувати в фазу росту плоду/
коренеплоду (покращуються процеси формування сухої 
речовини);

• детоксикація рослин, фульвова кислота зв’язує ра-
діонуклідні речовини (токсичні речовини) та виводить 
з організму рослини;

• посилює імунітет рослини та захисні функції рос-
лини;

• підвищує врожайність культур, покращувати хар-
чову цінність продукції та її екологічну чистоту.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
фульвокислоти 200 г/л

N 72,5 г/л

K
2
O 45 г/л

Co 0,01 г/л

B 0,22г/л

Cu 0,2 г/л

Fe 1,13 г/л

Zn 0,62 г/л

Mn 1,45 г/л

Mo 0,042 г/л

pH 4,85

густина 1,125 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ACTIVE

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові 
(пшениця, ячмінь, жито, овес, 

гречка)

Фаза кущення (ВВСН 20-29) 1,5-2,0

Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) 1,5-2,0

Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) 1,5-2,0

Соняшник
Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) 1,5-2,0

Фаза 5-6 пар листків (ВВСН 32-38) 1,5-2,0

Кукурудза
Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) 1,5-2,0

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 1,5-2,0

Ріпак, гірчиця, льон
Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) 1,5-2,0

Бутонізація (перед цвітінням) 1,0-1,5

Зернобобові 
(горох, соя, нут, сочевиця)

Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 1,5-2,0

Бутонізація 1,0-1,5

Формування – налив бобів 1,5-2,0

Цукровий і кормовий буряк

Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) 1,5-2,0

Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) 1,5

Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) 1,5

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста, картопля, морква

Фаза 3-5 листків – бутонізація (ВВСН 12-63) 1,0-1,5

Початок плодоношення (ВВСН 63-69) 1,5

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові
Після цвітіння (ВВСН 71-72) 1,0-1,5

Фаза росту плодів  (ВВСН 74-79 ) 1,0-1,5

Кісточкові
Перед цвітінням (ВВСН 55-59) 1,0-1,5

Фаза росту плодів  (ВВСН 75-81) 1,0-1,5

Виноград
Перед цвітінням (ВВСН 51-59) 0,5-1,0

Після цвітіння (ВВСН 61-69) 0,5-1,5

Суниця, смородина, ожина, 
малина (літня і ремонтантна)

Відновлення вегетації 1,0-1,5

Бутонізація (ВВСН48-58) 1,0-1,5

Після кожного збору урожаю 1,0-1,5

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт 
(вирощування ранніх овочів)

Обробка рослин у касетах 300-400 мл/100 л води

Фаза цвітіння 200-300 мл/100 л води

Фаза росту плодів 300-400 мл/100 л води
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SmartGrow СТАРТ SMARTGROW СТАРТ  –
ВАГОМИЙ ВНЕСОК У МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ!

SMARTGROW СТАРТ – якісний регулятор росту на 
основі гумату калію з високим вмістом фосфору та зба-
лансованим комплексом азоту, калію, мікроелементів, 
який сприяє оптимізації фізіологічних процесів рослин 
на початкових фазах росту і розвитку та підвищує стій-
кість до стресових чинників середовища. 

Переваги  застосування SMARTGROW СТАРТ:
• забезпечує рослину необхідними елементами жи-

влення на початковій стадії розвитку (проростання на-
сіння або укорінення розсади);

• сприяє швидкому засвоєнню поживних речовин з 
ґрунту; 

• посилює ріст і розвиток кореневої системи та укорі-
ненню розсади, саджанців і живців;

• підвищує енергію проростання та польову схожість 
насіння;

• збільшує довжину та біомасу проростків;
• покращує дихання та живлення рослини, стимулю-

ючи її інтенсивний ріст і розвиток;
• зменшує надходження в рослини важких металів і 

радіонуклідів;
• підвищує імунітет рослин до 

патогенів, а також впливу стресу 
природного походження (замороз-
ки, посуха тощо);

• збільшує врожайність після 
обробки посадового матеріалу;

• добре комбінується з прот-
руйниками.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумат калію 150 г/л

фульвокислоти 15 г/л

амінокислоти 10 г/л

N 11 г/л

P
2
O

5
40 г/л

K
2
O 25 г/л

мікроелементи 5 мг/л

pH 8-10

густина 1,10-1,11 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow СТАРТ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові 
(пшениця, ячмінь, жито, овес, 

гречка)

Поява сходів, початок кущення 2,0-2,5 *

Фаза кущення (весна) (ВВСН 20-29) 2,0-2,5

Кукурудза
Фаза 2 листа (ВВСН 8-12) 2,0-2,5 *

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 2,0-2,5 *

Соняшник
Формування 2 пари листків 2,0-2,5 *

Фаза зірочки 2,0-2,5 *

Зернобобові 
(горох, соя, нут, сочевиця) Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 1,5 *

Ріпак, гірчиця, льон
Сходи, 1 пара листів 2,0 *

Початок стеблування 2,0-2,5

Цукровий і кормовий буряк
Формування «вилочки» 1,5-2,0 *

Змикання листя в міжряддях 2,0-2,5 *

Баштанні ( кавун, диня, кабачок, 
гарбуз, патисон)

Формування 1-3 справжнього листка 1,5-2,0 *

Наростання плодів 2,0-2,5

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста, картопля, морква

Перед  висадкою розсади 400-600 мл/100л води *

Через 10-14 днів після висадки розсади 1,5-2,0 2,5-3,0

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Кісточкові, зерняткові, плодово-
ягідні, виноград

Осіння обробка до скидання листя 2,0-3,0 3,0-4,0

Фаза початок вегетації – ріст пагонів 2,0-3,0 3,0-4,0

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт 
(вирощування ранніх овочів)

Через 10-14 днів після висадки розсади 400-600 мл/100 л води 30-40 мл на 1 сотку

Наростання плодів 400-600 мл/100 л води 30-40 мл на 1 сотку
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SmartGrow ВЕГЕТАЦІЯ SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ  –
ОДНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БАГАТЬОХ КУЛЬТУР!

SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ – якісний регулятор рос-
ту на основі гумату калію з високим вмістом азоту та 
збалансованим комплексом фосфору, калію, мікроеле-
ментів, який стимулює інтенсивний ріст і розвиток 
рослин та підвищує стійкість до стресових чинників 
середовища. 

Переваги  застосування SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ:
• сприяє швидкому засвоєнню поживних речовин з 

ґрунту;
• стимулює ріст і розвиток меристемних (твірних) 

тканин, кущіння, появу бокових пасинків; 
• сприяє швидкому укоріненню розсади, саджанців і 

живців; 
• зміцнює вегетативні органи культурних рослин;
• збільшує кількість генеративних бруньок і, згодом, 

плодів; 
• покращує дихання та живлення рослини, стимулю-

ючи її інтенсивний ріст і розвиток;
• сприяє відновленню рослин від дії стресу; 
• підвищує імунітет рослин до патогенів, а також 

впливу стресу природного походження (заморозки, по-
суха тощо); 

• добре комбінується з протруйниками.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумат калію 150 г/л

фульвокислоти 15 г/л

амінокислоти 10 г/л

N 30 г/л

P
2
O

5
10 г/л

K
2
O 10 г/л

мікроелементи 5 мг/л

pH 8-10

густина  1,06-1,07 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ВЕГЕТАЦІЯ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, 
жито, овес, гречка)

Фаза кущення (ВВСН 20-29) 2,0-2,5 *

Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) 2,02,5 *

Фаза молочної стиглості  (ВВСН  73-75) 2,0-2,5 *

Кукурудза
Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) 2,0-2,5 *

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 2,0-2,5 *

Соняшник
Формування 2 пари листків 2,0-2,5 *

Формування 4-5 пари листків 2,0-2,5 *

Зернобобові (горох, соя, 
нут, сочевиця)

Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 1,5 *

Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) 2,0 *

Ріпак, гірчиця, льон
Формування розетки («ялинки») – початок стеблування 2,0- 2,5 *

Бутонізація 1,5 – 2,0 *

Цукровий і кормовий 
буряк

Формування «вилочки» 1,5-2,0 *

Формування 4-6 справжнього листа 2,0-2,5 *

Змикання листя в ряду 2,0-2,5 *

Баштанні (кавун, диня, 
кабачок, гарбуз, патисон)

Формування 1-3 справжнього листка 1,5-2,0 *

Початок формування – вилягання стебел 2,0-2,5 3,0-4,0

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, 
перець, капуста, картопля, 

морква

Фаза активного росту 2,5 3,0-4,0

Фаза цвітіння 1,5 4,0

Фаза формування плодів — ріст плодів 2,0 4,0

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Кісточкові, зерняткові, 
плодово-ягідні, виноград

Фаза початок вегетації – ріст пагонів 2,0-3,0 3,0-4,0

Фаза бутонізації 2,0-3,0 3,0-4,0

Фаза цвітіння — зав'язування плодів 1,5-2,0 3,0-4,0

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт 
(вирощування ранніх 

овочів)

Фаза активного росту 300-400 мл/100 л води *

Фаза цвітіння 250-300 мл/100 л води 30-40 мл на 1 сотку

Фаза росту плодів 400-500 мл/100 л води 30-40 мл на 1 сотку
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КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, 
гречка) Фаза колосіння (ВВСН 60-87) 2,0-2,5 *

Кукурудза Викидання волоті (ВВСН 48-56) 1,5-2,0 *

Соняшник Формування зірочки-початок цвітіння 2,0-2,5 *

Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) Формування – налив бобів 2,0 -2,5 *

Ріпак, гірчиця, льон Наростання стручків 2,0-2,5 *

Цукровий і кормовий буряк Змикання листя в міжряддях 2,0-2,5 *

Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, 
патисон) Достигання плодів 2,0-2,5 4,0

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, 
картопля, морква Фаза  росту та дозрівання плодів (коренеплодів) 1,5-2,0 4,0

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, 
виноград Фаза росту — дозрівання плодів 2,5-3,0 4,0- 5,0

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт (вирощування ранніх 
овочів) Фаза росту плодів — масове дозрівання 500-600 мл/100 л води 40 мл на 1 сотку

SmartGrow ПЛОДОНОШЕННЯ SMARTGROW ПЛОДОНОШЕННЯ –
НОМЕР ОДИН У ШВИДКОМУ ДОСТИГАННІ ВРОЖАЮ!

SMARTGROW ПЛОДОНОШЕННЯ – якісний регулятор 
росту на основі гумату калію з високим вмістом калію 
та збалансованим комплексом азоту, фосфору, мікро-
елементів, який пришвидшує дозрівання сільсько-
господарських культур та підвищує стійкість до стре-
сових чинників середовища.

Переваги застосування SMARTGROW ПЛОДОНО-
ШЕННЯ:

• стимулює інтенсивне та раннє цвітіння рослин; 
• комплекс макро- і мікроелементів запобігає опа-

данню зав’язі;
• забезпечує рясне плодоношення;
• за рахунок підвищеного вмісту калію та спеціально 

підібраного хімічного складу, сприяє рівномірному роз-
витку та достиганню врожаю; 

• калій – один із важливих компонентів, який допо-
магає регулювати водний баланс рослин через коріння 
(осмотичний градієнт) і функціонування продихів ли-
ста, що особливо важливо під час плодоношення; 

• внесення достатньої кількості калію, який підтри-
мує листя в хорошому стані напротязі всього  росту рос-
лини позитивним чином впливає на врожай і на вміст 
розчинних речовин в плодах (більше цукру) на момент 
збору врожаю;

• підвищує вміст сахарози в коренеплодах, крохма-
лю в картоплі, потовщує стінки клітин соломини зла-
кових культур і підвищує стійкість хлібів до вилягання;

• підвищує імунітет рослин до патогенів, а також 
впливу стресу природного походження (заморозки, по-
суха тощо);

• добре комбінується з протруйниками.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумат калію 150 г/л

фульвокислоти 15 г/л

амінокислоти 10 г/л

N 3 г/л

P
2
O

5
11г/л

K
2
O 38 г/л

мікроелементи 5 мг/л

pH 7-10

густина 1,07-1,08 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ПЛОДОНОШЕННЯ
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SmartGrow ОГІРОК SMARTGROW ОГІРОК  –
РОЗКРИЄМО ПОТЕНЦІАЛ РОСЛИНИ РАЗОМ!

SMARTGROW ОГІРОК – якісний регулятор росту на 
основі гумату калію з додаванням збалансованого 
комплексу макро- і мікроелементів, який повністю за-
довольняє потребу рослин родини Гарбузових у міне-
ральному живленні. 

Переваги  застосування SMARTGROW ОГІРОК:
• повністю задовольняє потребу огірків, кабачків і 

баштанних культур у збалансованому мінеральному 
живленні в період їх найбільшого споживання;

• пришвидшує ріст і розвиток рослин;
• забезпечує рясне цвітіння та плодоношення;
• сприяє рівномірному розвитку та достиганню рос-

лин родини Гарбузових;
• підвищує активність ферментів, збільшує проник-

ність клітинних мембран, стимулюючи процеси ди-
хання, синтез  білків і вуглеводів у рослин, тим самим  
підвищує врожайність сільськогосподарських культур 
у стресових умовах;

• покращує  обмін речовин в рослинах;
• поліпшує показники якості плодів (підвищує вміст 

вітаміну С та інших, сухих речовин, цукрів, зменшує 
вміст нітратів); 

• підвищує імунітет рослин до різних захворювань.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумінові кислоти 100 г/л

N 18,28 г/л

P
2
O

5
7,53 г/л

K
2
O 22,58 г/л

pH 12,7

густина 1,075 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ОГІРОК

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ОВОЧЕВА ГРУПА

Огірок

Фаза активного росту 1,5-2,0 4,0

Фаза цвітіння 1,5 4,0

Фаза формування плодів — ріст плодів 2,0-2,5 4,0

ТЕПЛИЦЯ

Огірок (закритий ґрунт)

Фаза активного росту 300-400 мл/100 л води 40 мл на 1 сотку

Фаза цвітіння 300-400 мл/100 л води 40 мл на 1 сотку

Фаза формування плодів — ріст плодів 300-400 мл/10 л води 40 мл на 1 сотку

ПОЛЬОВА ГРУПА 

Баштанні (кавун, диня, 
кабачок, гарбуз, патисон)

Формування 1-3 справжнього листка 1,5-2,0 4,0

Початок формування – вилягання стебел 2,5-3,0 4,0
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SmartGrow ТОМАТ SMARTGROW ТОМАТ  –
ГОЛОВНИЙ У КОНТРОЛІ ЯКОСТІ ПАСЛЬОНОВИХ 

КУЛЬТУР!

SMARTGROW ТОМАТ – якісний регулятор росту на 
основі гумату калію з додаванням збалансованого 
комплексу макро- і мікроелементів, який повністю за-
довольняє потребу рослин родини Пасльонових у міне-
ральному живленні.

Переваги  застосування SMARTGROW ТОМАТ:
• повністю задовольняє потребу пасльонових куль-

тур у збалансованому мінеральному живленні в період 
їх найбільшого споживання;

• стимулює енергійний ріст і розвиток кореневої 
системи та вегетативної маси рослин;

• забезпечує рясне цвітіння та плодоношення;
• сприяє рівномірному розвитку та достиганню то-

матів, перцю, баклажанів, картоплі;
• позитивно впливає на передумови для збільшення 

врожайності;
• поліпшує показники якості плодів (підвищує вміст 

вітамінів, сухих речовин, цукрів, зменшує вміст нітра-
тів, покращує смакові властивості);

• підвищує імунітет рослин до різних захворювань, 
приморозків і посухи;

• подовжує термін зберігання продукції.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумінові кислоти 100 г/л

N 16,2 г/л

P
2
O

5
8,64 г/л

K
2
O 27 г/л

pH 12,8

густина  1,08 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ТОМАТ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ

ЛИСТКОВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, перець, баклажан, картопля
Фаза активного росту 2,0-2,5 4,0

Фаза  росту плодів, початок дозрівання 2,0-2,5 4,0

ТЕПЛИЦЯ

Томат, перець, баклажан (закритий 
ґрунт)

Фаза активного росту 500-600 мл/100 л води 40 мл на 1 сотку

Фаза росту плодів,початок дозрівання 500-600 мл/100 л води 40 мл на 1 сотку
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SmartGrow ЯГОДИ SMARTGROW ЯГОДИ –
ГАРНІ ЯГОДИ ЗБИРАЙ, ПРО СМАРТГРОУ НЕ ЗАБУВАЙ!

SMARTGROW ЯГОДИ – якісний регулятор росту на 
основі гумату калію з додаванням збалансованого 
комплексу макро- і мікроелементів, який повністю 
задовольняє потребу ягідних культур у мінеральному 
живленні. 

Переваги  застосування SMARTGROW ЯГОДИ:
• задовольняє високу потребу ягідних культур (по-

луниця, малина, смородина та інші ягідні культури) в 
елементах живлення у генеративній фазі;

• попереджає відставання у темпах росту та розвит-
ку рослин;

• стимулює цвітіння та краще плодоношення;
• сприяє рівномірному розвитку та достиганню ягід;
• позитивно впливає на максимальний врожай кра-

щої якості;
• поліпшує показники якості ягід (підвищує вміст ві-

тамінів, сухих речовин, цукрів, зменшує вміст нітратів, 
покращує смакові властивості);

• підвищує імунітет рослин до різних захворювань, 
приморозків і посухи;

• подовжує термін зберігання продукції.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумінові кислоти 100 г/л

N 15,12 г/л

P
2
O

5
6,48 г/л

K
2
O 27 г/л

pH 12,8

густина  1,08 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ЯГОДИ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ

ЛИСТКОВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ЯГІДНА ГРУПА

Полуниця, малина, смородина, ожина 
та інші

Фаза початок вегетації – ріст пагонів 2,5-3,0 3,0-4,0

Фаза росту — дозрівання плодів 2,5-3,0 3,0-4,0
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SmartGrow КВІТИ SMARTGROW КВІТИ –
ШВИДКА ДІЯ ТА ТРИВАЛЕ ЦВІТІННЯ! 

SMARTGROW КВІТИ – якісний регулятор росту на ос-
нові гумату калію з додаванням збалансованого комп-
лексу макро- і мікроелементів, який повністю задо-
вольняє потребу квіткових культур у збалансованому 
мінеральному живленні.

Переваги  застосування SMARTGROW КВІТИ:
• за рахунок оптимізації мінерального живлення за-

безпечує високі декоративні якості рослин; 
• стимулює активний  ріст та розвиток рослин;
• сприяє пишному та тривалому  цвітінню;
• активізує бутоноутворення і тривалість цвітіння 

рослин;
• підвищує імунітет  декоративних рослин до різних 

захворювань, приморозків і посухи.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
гумінові кислоти 100 г/л

фульвокислоти 19 г/л

N 12,0 г/л

P
2
O

5
24,0г/л

K
2
O 39,0 г/л

pH 8,0-8,5

густина 1,107 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow КВІТИ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

КВІТКОВІ КУЛЬТУРИ

Квіткові культури

Фаза бутонізації 400-600 мл/100л води 30-40 мл на 1 сотку

Фаза цвітіння 400-600 мл/100л води 30-40 мл на 1 сотку

Восени (багаторічні) 1,0 л /100 л води 60-80 мл на 1 сотку

ГАЗОННА ТРАВА

Газонна трава Восени (жовтень) 1,0 л /100 л води 50-60 мл на 1 сотку
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SmartGrow ХВОЙНІ SMARTGROW ХВОЙНІ – ЯСКРАВА ЗЕЛЕНЬ!

SMARTGROW ХВОЙНІ – якісний біостимулятор рос-
ту на основі фульвокислот, амінокислот, макро- і мі-
кроелеменів, який забезпечує збалансоване живлення 
хвойних і вічнозелених рослин на всіх етапах росту та 
розвитку.

Переваги  застосування SMARTGROW ХВОЙНІ:
• покращує розвиток рослин, прискорює ріст;
• стимулює утворення яскравої зелені та сприяє 

формуванню більш пишної крони;
• підвищує імунітет до різних захворювань, примо-

розків і посухи;
• забезпечує високі декоративні якості рослин.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
фульвокислоти 25 г/л

амінокислоти 62 г/л

N 62 г/л

S 78 г/л

Cu 21,1 г/л

Mn 18,6 г/л

Zn 18,6 г/л

Fe 16,1 г/л

B 1,24 г/л

Mo 0,062 г/л

Co 0,0062 г/л

рН 2,5-3,0

густина 1,242 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ХВОЙНІ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ХВОЙНІ ТА ВІЧНОЗЕЛЕНІ РОСЛИНИ

Сосна, туя, ялина, ялівець, тис, 
кедр, кипарисовик, модрина, 

самшит, жимолость та ін.

Протягом періоду вегетації з 
інтервалом у 10-15 днів 300-400 мл/100 л води 2,0-2,5
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SmartGrow ЗЕРНОВІ SMARTGROW ЗЕРНОВІ  –
БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ У ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ!

SMARTGROW ЗЕРНОВІ – рідке комплексне високо-
концентроване добриво для передпосівної обробки на-
сіння та позакореневого підживлення зернових куль-
тур: пшениця, ячмінь, жито, овес, тритикале, кукурудза 
та ін.

Переваги  застосування SMARTGROW ЗЕРНОВІ:
• стимулює кущення та формування продуктивних 

пагонів і листкового апарату рослин;
• сприяє подоланню наслідків стресових умов, що 

призвели до уповільнення або завмирання ростових 
процесів;

• сприяє формуванню генеративних органів як осно-
ви високого врожаю;

• збільшує кількість зерен у колосі та масу 1000 зерен;
• поліпшує якісні показники зерна;
• підвищує озерненість початків кукурудзи;
• підсилює стійкість рослин до хвороб.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
N 132 г/л

K
2
O 26 г/л

MgO 39 г/л

SO
3

69 г/л

Fe 6,5 г/л

Mn 20 г/л

B 2 г/л

Zn 5,3 г/л

Cu 10,6 г/л

pH 2,5-2,8

густина 1,33 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ЗЕРНОВІ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Озимі зернові
Фаза кущення до виходу в трубку 1,5-2,0

Фаза колосіння – молочна стиглість (ВВСН 60-87) 1,5-2,0

Ярі зернові
Фаза кущення до виходу в трубку 1,5-2,0

Фаза колосіння – молочна стиглість (ВВСН 60-87) 1,5-2,0

Кукурудза 
Фаза 3-5 листків (ВВСН 13-15) 1,0-1,5

Фаза 6-8 листків (ВВСН 16-18) 1,5-2,0

ОбробленеОброблене Оброблене

Оброблене

Необроблене

Необроблене

Необроблене Необроблене
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SmartGrow БОБОВІ SMARTGROW БОБОВІ –
ГОТОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РОСЛИН РОДИНИ БОБОВИХ!

SMARTGROW БОБОВІ – рідке висококонцентроване 
органо-мінеральне добриво зі збалансованим комплек-
сом макро- і мікроелементів для позакореневого під-
живлення, яке повністю задовольняє потребу рослин 
родини Бобових у мінеральному живленні.

Переваги  застосування SMARTGROW БОБОВІ:
• повністю задовольняє потребу бобових культур у 

збалансованому мінеральному живленні в період їх 
найбільшого споживання;

• збільшує вміст білка в зерні бобових;
• підвищений вміст у мікродобриві цинку посилює 

стійкість бобових до грибкових, бактеріальних хвороб 
та екстремальних температур;

• забезпечує покращення діяльності кореневої сис-
теми;

• ефективне на кислих ґрунтах (рН < 5,5), де при ви-
рощуванні бобових обов’язковим прийомом є внесення 
мікродобрив, що містять молібден;

• корегування системи удобрення рослин у фазі де-
фіциту в ґрунті важливих макро- і мікроелементів, а 
також в інтенсивних технологіях при вирощуванні ви-
соких врожаїв бобових культур;  

• позитивно впливає на передумови для збільшення 
врожайності.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
N 126 г/л

MgO 35 г/л

SO
3

94 г/л

S 38 г/л

Fe 7 г/л

Mn 11 г/л

B 4 г/л

Cu 3,5 г/л

Zn 1,8 г/л

Mo 0,6 г/л

Co 0,6 г/л

pH 2,3-2,7

густина 1,26 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow БОБОВІ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернобобові (горох, соя, нут, 
сочевиця, люпин)

Обробка насіння 1,0 л/т

Перший трійчастий лист 1,0-1,5

Формування 3-5-го трійчастого листа 1,5-2,0
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SmartGrow ОЛІЙНІ SMARTGROW ОЛІЙНІ  –
НАЙКРАЩИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПІДВИЩЕННІ ВМІСТУ 

ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ!

SMARTGROW ОЛІЙНІ – рідке висококонцентроване 
добриво для позакореневого підживлення соняшнику, 
ріпаку, гірчиці та інших олійних культур, призначене 
для підвищення вмісту олеїнової кислоти.

Переваги  застосування SMARTGROW ОЛІЙНІ:
• корегує тимчасовий дефіцит (спричиненого погод-

но-кліматичними, ґрунтовими, хімічними факторами) 
макро- і мікроелементів;

• збільшує кількість квіток і покращує їх запилення;
• збільшує виповненість зерна та вміст олії в ньому;
• поліпшує якісні показники зерна;
• підвищує коефіцієнти використання фосфору, ка-

лію, кальцію, магнію та мікроелементів з ґрунту і до-
брив;

• активізує біологічну активність рослин у відпо-
відності фази росту і розвитку для формування макси-
мальної продуктивності посівів олійних культур;

• підвищує імунітет і стійкість рослин до посухи.
СКЛАДОВІ ВМІСТ

N 132 г/л

K
2
O 26 г/л

MgO 37 г/л

SO
3

68 г/л

Fe 6,5 г/л

Mn 20 г/л

B 4 г/л

Zn 9 г/л

Cu 4 г/л

pH 2,5-2,8

густина 1,32 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ОЛІЙНІ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ПОЛЬОВА  ГРУПА

Соняшник

1-2 пари листків 1,5-2,0

4-6 пари листків 1,5-2,0

Фаза зірочки – початок цвітіння 1,5-2,0

Ріпак озимий та ярий,
 гірчиця

Відновлення вегетації після зими 1,5-2,0

Фаза бутонізації (перед цвітінням) 1,5-2,0

ОбробленеОброблене

НеобробленеНеоброблене
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SmartGrow ПЛОДОВІ SMARTGROW ПЛОДОВІ –
ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО ТА СМАЧНОГО ВРОЖАЮ!

SMARTGROW ПЛОДОВІ – рідке високоефективне 
комплексне добриво для кореневого та позакоренево-
го підживлення, розроблене з урахуванням потреби в 
елементах живлення плодових, винограду та ягідних 
культур.

Переваги застосування SMARTGROW ПЛОДОВІ:
• задовольняє високу потребу плодових, винограду 

та ягідних культур у збалансованому мінеральному 
живленні в період їх найбільшого споживання;

• стимулює цвітіння та краще плодоношення;
• поліпшує показники якості та смакові властивості;
• підвищує цукристість плодів, винограду та ягід;
• сприяє стійкості рослин до ураження хворобами;
• забезпечує добру лежкість плодів, винограду та 

ягід;
• позитивно впливає на передумови для збільшення 

врожайності.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
N 87 г/л

K
2
O 37 г/л

СаO 30 г/л

MgO 14,5 г/л

Fe 5 г/л

Mn 3 г/л

B 4 г/л

Zn 4 г/л

Cu 2,5 г/л

Mo 0,12 г/л

pH 3,2-3,5

густина 1,24г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow ПЛОДОВІ

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ
НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ЛИСТКОВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ ФЕРТИГАЦІЯ

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові 

Фаза бутонізації 2,0-2,5 3,0-4,0

Фаза зав’язування плодів 2,0-2,5 3,0-4,0

Фаза росту плодів 2,0-2,5 4,0-5,0

Кісточкові

Фаза бутонізації 2,0-2,5 3,0-4,0

Фаза зав’язування плодів 2,0-2,5 3,0-4,0

Фаза росту  плодів 2,0-2,5 3,0-4,0

Ягідні 
(полуниця, малина, ожина)

Відновлення вегетації після зимівлі 1,5-2,0 4,0-5,0

Після цвітіння 1,5-2,0 2,5- 3,0

Виноград

Фаза  росту  плодів 1,5-2,0 3,0-4,0

Виповнення грон 1,0-1,5 2,0-2,5

Дозрівання ягід 1,0-1,5 2,0-2,5
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SmartGrow БОР-150 SMARTGROW БОР-150 –
ЯКІСНЕ ЗАПИЛЕННЯ, МАКСИМАЛЬНИЙ ВРОЖАЙ!

SMARTGROW БОР-150 – рідке водорозчинне мікродо-
бриво з високим вмістом бору (150 г/л) в легкодоступній 
формі для профілактики та усунення дефіциту бору в 
рослинах. Рекомендується для корекції живлення всіх 
сільськогосподарських культур та особливо чутливих 
до дефіциту бору – ріпак, соняшник, цукровий та кор-
мовий буряк.

Переваги  застосування SMARTGROW БОР-150:
• вражаюча ефективність та швидкий вплив досяга-

ється завдяки вмісту бору в легкодоступній формі – бо-
ретаноламін; 

• вміст азоту (41 г/л)  в складі добрива підсилює дію 
бору;

• збільшує кількість квіток;
• бор необхідний для формування репродуктивних 

органів, точки росту, листя.
• регуляція процесу росту;
• досконало поліпшує процеси цвітіння та запилен-

ня; 
• знижує пустоколосся; 
• інтенсифікує процес накопичення та транспорту 

цукрів;
• підвищує імунітет рослин; 
• попереджає виникнення фізіологічних захворю-

вань (відмирання точки росту, гниль сердечка, хлороз 
тощо);

• підвищує врожайність та якість продукції сіль-
ськогосподарських культур.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
B 150 г/л

N 41 г/л

pH 7,1

густина 1,37 г/см3 

Культури та норми внесення SmartGrow БОР-150

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, 
овес, гречка) Фаза колосіння 1,0- 1,5 

Соняшник Фаза «зірочки»  (ВВСН 44-48) 1,0- 1,5 

Ріпак, гірчиця, льон Фаза бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) 1,0- 1,5 

Кукурудза Фаза цвітіння,запліднення 1,0- 1,5 

Зернобобові
(горох, соя, нут, сочевиця) Фаза бутонізації,цвітіння 1,0-1,5 

Баштанні (кавун, диня, кабачок, 
гарбуз, патисон)

Початок формування – вилягання стебел 1,0-1,5 

Фаза бутонізації, цвітіння 1,0-1,5 

Фаза дозрівання плоду(ягоди) 1,0-1,5 

Цукровий і кормовий буряк, 
морква Фаза активного росту коренеплода, змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) 1,5-2,0 

ОВОЧЕВА ГРУПА

Картопля
Фаза формування столонів 1,0-1,5

Фаза наростання бульб 1,0-1,5 

Томат, огірок, цибуля, перець 
Фаза бутонізації,цвітіння 1,0-1,5 

Фаза дозрівання плодів 1,0-1,5 

Капуста цвітна,броколі, 
білокачанна Фаза початку формування суцвіття(качана) – наростання суцвіття (качана)

1,0-1,5 л/га 
2-3 внесення 

протягом фази

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові
Кісточкові

Фаза бутонізації - цвітіння 1,5-2,0 

Фаза наростання плоду – початок дозрівання 1,5-2,0 

Виноград

Фаза бутонізації - цвітіння 1,0-1,5 

Початок формування грон 1,0-1,5 

Виповнення грон 1,0-1,5 

Дозрівання ягід 1,0-1,5 

Суниця, ожина, малина
(літня і ремонтантна)

Фаза бутонізація - цвітіння 1,0-1,5 

Дозрівання ягід 1,0-1,5 

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ БОРУ В РОСЛИНАХ:
• уражається точка росту;
• відмирають верхівкові бруньки та корінці;
• стебла викривляються;
• посилено розвиваються бічні пагони, при цьому рослина набуває 
кущової форми;
• листя стають блідо-зеленими, обпаленими та кучерявими;
• спостерігається відсутність цвітіння або опадання квіток, не 
зав’язування  плодів і пустозерність.
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SmartGrow BLACK POWER BOR SMARTGROW BLACK POWER BOR –
ВІДМІННА ЗАВ’ЯЗУВАНІСТЬ НАВІТЬ ПРИ СПЕЦІ!

SMARTGROW BLACK POWER BOR – новітнє комбінова-
не добриво на основі бору в легкозасвоюваній для рос-
лин формі в поєднанні з марганцем та фульвокислота-
ми, розроблене для швидкого подолання дефіциту бору, 
забезпечення високого відсотка зав’язуваності плодів в 
умовах підвищених стресових умов (високої темпера-
тури) та запобіганню осипанню зав’язі.

Переваги  застосування SMARTGROW Black Power Bor:
• поєднання бору, марганцю з фульвокислотами 

відрізняються підвищеною міграційною здатністю 
та доступністю для рослин. При цьому відбувається 
як швидке подолання дефіциту бору, так і посилення 
швидкості обміну речовин та засвоєння азоту;

• покращує умови закладки та подальшого розвитку 
генеративних органів;

• сприяє формуванню, збільшенню кількості та збе-
реженню квіткових бруньок, цвітінню, ефективному за-
пиленню, росту насіння та плодів;

• впливає на процеси фотосинтезу, клітинного ди-
хання, азотфіксації, вегетації; 

• покращує якість та класність, впливаючи на про-
цес синтезу, транспорту та накопичення цукрів і білків;

• сприяє підвищенню стійкості рослин в умовах ст-
ресового розвитку;

• запобігає виникненню хвороб рослин, пов’язаних з 
недостатністю компонентів добрива (гниль сердечка, 
відмирання точки росту, хлороз тощо).

СКЛАДОВІ ВМІСТ
В 112 г/л

N 55 г/л

Mn 10 г/л

фульвокислоти 72 г/л

амінокислоти 4 г/л

рН 8,5-8,7

густина 1,346 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow Black Power Bor

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, 
овес, гречка) Фаза колосіння 1,0-1,5

Соняшник Фаза «зірочки»  (ВВСН 44-48) 1,0-1,5

Ріпак, гірчиця, льон Фаза бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) 1,0-1,5

Кукурудза Фаза цвітіння,запліднення 1,0-1,5

Зернобобові 
(горох, соя, нут, сочевиця) Фаза бутонізації,цвітіння 1,0-1,5

Баштанні 
(кавун, диня, кабачок, гарбуз, 

патисон)

Початок формування – вилягання стебел 1,0-1,5

Фаза бутонізації, цвітіння 1,0-1,5

Фаза дозрівання плоду(ягоди) 1,0-1,5

Цукровий і кормовий буряк, 
морква Фаза активного росту коренеплода, змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) 1,0-1,5

ОВОЧЕВА ГРУПА

Картопля
Фаза формування столонів 1,0-1,5

Фаза наростання бульб 1,0-1,5

Томат, огірок, цибуля, перець 
Фаза бутонізації, цвітіння 1,0-1,5

Фаза дозрівання плодів 1,0-1,5

Капуста цвітна, броколі, 
білокачанна Фаза початку формування суцвіття(качана) – наростання суцвіття (качана)

1,0-1,5л/га 
2-3  внесение в 
течение фазы

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові
Кісточкові

Фаза бутонізації – цвітіння 1,0-1,5

Фаза наростання плоду – початок дозрівання 1,0-1,5

Виноград

Фаза бутонізації – цвітіння 1,0

Початок формування грон 1,0

Виповнення грон 1,0

Дозрівання ягід 1,0

Суниця, ожина, малина 
(літня і ремонтантна)

Фаза бутонізація – цвітіння 1,0-1,5

Дозрівання ягід 1,0-1,5
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SmartGrow МІДЬ SMARTGROW МІДЬ –
ДОСТУПНО УДОБРЯЄ ТА ЗАХИЩАЄ!

SMARTGROW МІДЬ – рідке мікродобриво з високим 
вмістом міді (70 г/л) в легкодоступній формі. Рекомен-
дується для корекції живлення всіх сільськогосподар-
ських культур та особливо чутливих до нестачі міді – 
зернових колосових.

Переваги  застосування SMARTGROW МІДЬ:
• регулює водний обмін і перерозподіл вуглеводів,;
• відіграє важливу роль в окисно-відновних проце-

сах; 
• регулює фотосинтез і  концентрацію інгібіторів рос-

ту, які утворюються в рослині;
• сприяє утворенню генеративних органів; 
• позитивно впливає на вуглеводний та азотний об-

міни;
• підвищує стійкість до вилягання і сприяє їх моро-

зо-, жаро- та посухостійкості;
• збільшує вміст білка в зерні, цукру — в коренепло-

дах, жиру — в зерні олійних культур, крохмалю — в буль-
бах картоплі, цукру та аскорбінової кислоти — в плодах 
і ягодах;

• підвищує стійкість рослин до грибкових і бактері-
альних захворювань;

• збільшує врожайність та якість с/г культур.

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ МІДІ В РОСЛИНАХ:
• затримка росту та цвітіння;
• хлороз листя;
• втрата пружності клітин (тургору) і в’янення рослин. 
• у злакових рослин відзначаються побіління кінчиків листя, не-
дорозвинення колоса, зайва кустистость, при сильному дефіциті 
не утворюється колос та насіння;
• у плодових культур – «суховерхість» і невластивий в цей період 
ріст бічних пагонів.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
Cu 70 г/л

N 70 г/л

S 35 г/л

pH 3,0-3,5

густина 1,218 г/см3 

Культури та норми внесення SmartGrow МІДЬ (Cu)

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, 
овес, гречка)

Фаза виходу в трубку – прапорцевий лист (ВВСН 30-49) 1,0-1,5 

Фаза колосіння 1,0-1,5 

Соняшник
Фаза 4-6 пар листків (ВВСН 26-32) 1,0-1,5 

Фаза зірочки 1,0-1,5 

Кукурудза
Фаза 3-5 листків 1,0-1,5 

Фаза 6-8 листків 1,0-1,5 

Ріпак, гірчиця, льон Фаза  розетки («ялинки») – початку стеблування (ВВСН 21-39) 1,0 

Зернобобові
(горох, соя, нут, сочевиця)

Формування  1-2го трійчастого листа 0,7

Початок формування бобів (за наявності дефіциту) 1,0-1,5 

ОВОЧЕВА ГРУПА

Картопля Висота рослини 20-25см – перед бутонізацією 1,0-1,5  

ПЛОДОВА ГРУПА

Зерняткові
Кісточкові Після цвітіння (ВВСН 71-72) 1,5- 2,0
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SmartGrow МАРГАНЕЦЬ SMARTGROW МАРГАНЕЦЬ –
ПРО РОСЛИНУ ДБАЄ, ТОМУ РОСЛИНА ПОВЕРТАЄ! 

SMARTGROW МАРГАНЕЦЬ – високоефективне рідке 
мікродобриво для профілактики та усунення дефіциту 
марганцю в рослинах. Рекомендується для корекції жи-
влення культур чутливих до нестачі марганцю – зерно-
ві, овочеві, плодово-ягідні культури.

Переваги  застосування SMARTGROW МАРГАНЕЦЬ:
• активує дію різних ферментів; 
• впливає на окисно-відновні процеси, дихання, фо-

тосинтез; 
• регулює водний режим ;
• прискорює плодоношення; 
• сприяє  синтезу аскорбінової кислоти і цукрів, по-

кращує відтік цукрів із листків в запасаючі органи, під-
вищуючи  їх вміст в коренеплодах буряку цукрового та 
в томатах, крохмалю – в бульбах картоплі;

• підвищує стійкість до несприятливих умов;
• посилює синтез вітаміну С, каротину, глутаміну; 
• підвищує стійкість до ураження с/г культур пля-

мистостями; 
• збільшує врожайність с/г культур (особливо овоче-

вих).

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ МАРГАНЦЮ В РОСЛИНАХ:
•  хлороз між жилками листа, далі тканина відмирає, при цьому 
з’являються плями різної форми та забарвлення;
• на верхніх листках між жилками з’являється жовтувато-зелена 
або жовтувато-сіре забарвлення;
•  жилки залишаються зеленими, що надає листу строкатий ви-
гляд; 
• ознаки нестачі з’являються перш за все на молодих листках і в 
першу чергу біля основи листя, а не на кінчиках, як при недоліку 
калію.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
Mn 83 г/л

N 73 г/л

S 48 г/л

pH 3,5-3,7

густина 1,256 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow МАРГАНЕЦЬ (Mn)

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, 
овес, гречка) Фаза колосіння 0,8-1,0

Соняшник Фаза 6-8 пар листків 1,0

Кукурудза Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 1,0

Ріпак, гірчиця, льон Фаза бутонізації 1,0

Зернобобові
(горох, соя, нут, сочевиця) Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 1,0

Цукровий і кормовий 
буряк,морква Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) 1,0

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста Активний ріст – Бутонізація 1,0

Картопля
Висота рослин 20-25 см 1,0

Після цвітіння 1,0

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові
Кісточкові Фаза формування – активний ріст плодів 1,0-1,5

Виноград
Після цвітінням (ВВСН 51-59) 1,0-1,5

Наростання грон 1,0-1,5

Суниця, смородина, ожина, 
малина

(літня і ремонтантна)
Перед бутонізацією 1,0
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SmartGrow ЦИНК SMARTGROW ЦИНК –
НЕЗАМІННИЙ ЕЛЕМЕНТ ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ!

SMARTGROW ЦИНК – рідке хелатне водорозчинне 
мікродобриво для ефективної корекції живлення сіль-
ськогосподарських культур, особливо найбільш чут-
ливих до нестачі цинку – кукурудза, зернові колосові, 
ріпак та плодових культур, адже потреба в цинку у них 
вище, ніж польових. 

Переваги застосування SMARTGROW ЦИНК:
• бере участь у білковому, вуглеводневому, фосфор-

ному обміні речовин в рослинах; 
• сприяє синтезу ауксинів і вітамінів; 
• нормалізує дихальну функцію рослин; 
• регулює ростові процеси; 
• діє на формування крохмалю та транспорту цукрів; 
• підвищує стійкість рослин до  сухого і жаркого клі-

мату, грибкових і бактеріальних захворювань.

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ ЦИНКУ  В РОСЛИНАХ:

•  морфологічні зміни листя (деформація та зменшення листової 
пластинки) і стебел (затримка росту міжвузля);
• гальмується процес росту рослин;
• у плодових дерев на кінцях гілок утворюються укорочені пагони 
з дрібними листками, розташованими у вигляді розетки (так зва-
на «розеточність» та «суховер-хість»); 
• у кукурудзи – побіління або хлороз верхніх листків;
• у томатів – дрібнолистість, скручування листкових пластинок і 
черешків.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
Zn 85 г/л

N 75 г/л

S 44 г/л

pH 3,6-4,6

густина  1,265 г/см3 

Культури та норми внесення SmartGrow ЦИНК (Zn)

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові 
(пшениця, ячмінь, жито, овес, 

гречка)

Фаза кущення 1,0

Фаза стеблування 1,0 

Фаза колосіння 1,0

Соняшник
Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) 1,0-1,5

Фаза 6-8 пар листків 1,0-1,5 

Кукурудза
Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) 1,0-1,5

Фаза 7-8 листків (ВВСН 17-28) 1,0-1,5

Ріпак, гірчиця, льон Фаза весняна розетка(«ялинка») – початок стеблування (ВВСН 21-39) 1,0-1,5

Зернобобові 
(горох, соя, нут, сочевиця)

Формування 1-3-го трійчастого листа 1,0-1,5

Бутонізація – цвітіння 1,0-1,5

Цукровий і кормовий буряк

Фаза формування  1-2 пари  листків 1,0-1,5

Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) 1,0-1,5

Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) 1,0-1,5

Активний ріст – визрівання коренеплоду 1,0-1,5

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста, картопля, морква

Фаза 2-3пари справжніх листків 200 мл/100 л води

Після укорінення розсади 0,75-1,0

Фаза активного розвитку 0,75-1,0

Фаза бутонізації – цвітіння 0,75-1,0

Наростання плоду – дозрівання 0,75- 1,0
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SmartGrow МОЛІБДЕН SMARTGROW МОЛІБДЕН –
НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК У ФІКСАЦІЇ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

АЗОТУ З АТМОСФЕРИ!

SMARTGROW МОЛІБДЕН – високоефективне рідке 
мікродобриво для профілактики та усунення дефіциту 
молібдену в рослинах. Рекомендується для корекції жи-
влення культур чутливих до нестачі молібдену – бобо-
ві, ріпак, гірчиця, цукровий і кормовий буряк.

Переваги  застосування SMARTGROW МОЛІБДЕН:
• бере участь у синтезі амінокислот, білків і вітамі-

нів;
• регулює процес трансформації азоту в рослині; 
• відіграє важливу роль  в засвоєнні атмосферного 

азоту бобовими та овочевими культурами;
• активізує проходження окислювально-відновлю-

вальних процесів у рослинах;
• входить до складу ферментів, які регулюють азот-

ний обмін в рослинах ;
• регулює фотосинтез і дихання ; 
• поліпшує азотне, кальцієве живлення рослин; 
• покращує засвоєння заліза; 
• підвищує вміст білка в зерні та сіні бобових трав, 

вітамінів і цукрів – в овочах.

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ МОЛІБДЕНУ  В РОСЛИНАХ::

• зовнішні ознаки нестачі молібдену схожі з ознаками нестачі азо-
ту. Спочатку утворюються бліді плями між жилками листа, як 
правило, біля центру або біля основи;
• у капусти плямистість супроводжується в’яненням країв листя; 
• у томата та картоплі листові пластинки закру-чуються, а квітки 
томата  дрібнішають, майже сидять на стеблі і не розкриваються;
•  у бобових при нестачі цього елемента порушується утворення 
бульб на коренях.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
Mo 40 г/л

N 20 г/л

pH 7,1

густина 1,07 г/см3 

Культури та норми внесення SmartGrow МОЛІБДЕН (Mo)

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, 
овес, гречка

Фаза кущення – вихід в трубку 0,5 

Фаза колосіння – налив зерна 0,5 

Соняшник

Фаза 2 пари листів 0,5 

Фаза 4-6  пар листів 0,5 

Фаза 6-8 пар листів 0,5-0,7 

Кукурудза
Фаза 3-5 листів 0,5 

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 0,5-0,7 

Ріпак, гірчиця, льон Фаза весняна розетка(«ялинка») – стеблування (ВВСН 21-39) 0,4 

Зернобобові (горох, соя, нут, 
сочевиця)

Обробка насіння 0,5 л/т

Формування 1-3-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) 0,5 

Бутонізація 0,5 

Цукровий і кормовий 
буряк,морква

Фаза 3-4листка 0,5 

Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) 0,5 

Баштанні (кавун, диня, кабачок, 
гарбуз, патисон)  Початок формування, вилягання стебел 0,5 

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста білокачанна 

Після укорінення розсади 0,5 

Активний ріст – до початку бутонізації 0,5 

Картопля
Висота рослини 15-20см 0,5 

Перед цвітінням 0,5 

Капуста цвітна,броколі

Фаза 2 пари листів 0,5 

Фаза 4-5 пар листів 0,5 

Початок формування – наростання суцвіття 0,5-0,7 

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Виноград Фаза початку вегетації – ріст пагонів 0,5

Суниця, смородина, ожина, 
малина (літня і ремонтантна) Фаза початку вегетації – ріст пагонів 0,5 
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SmartGrow ЗАЛІЗО SMARTGROW ЗАЛІЗО –
ЕФЕКТ ПОЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ! 

SMARTGROW ЗАЛІЗО – рідке мікродобриво з високим 
вмістом заліза (75 г/л) в легкодоступній формі. Реко-
мендується для корекції живлення всіх сільськогоспо-
дарських культур та особливо чутливих до нестачі за-
ліза – овочевих, плодових, винограду, хвойних рослин, 
газонних трав.

Переваги  застосування SMARTGROW ЗАЛІЗО:
• входить до складу ферментів; 
• бере участь в диханні та обміні речовин;
• активізує фотосинтез;
• запобігає появі хлорозу; 
• посилює імунітет для подолання наслідків неспри-

ятливих умов; 
• підвищує стійкість рослин до хвороб;
• збільшує врожайність та якість с/г культур.

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ ЗАЛІЗА В РОСЛИНАХ::

•  міжжилковий хлороз в першу чергу на молодих листках та па-
гонах, жилки зберігають зелений колір, але при сильному дефіци-
ті – дрібні жилки втрачають зелений колір, листова пластина стає 
жовто-білою;
• у трав’янистих рослин верхні молоді листки набувають жовтого 
кольору, формуються дрібні, слабкі суцвіття;
• у плодових дерев відзначається всихання кінчиків гілок і паго-
нів.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
Fe 75 г/л

N 30 г/л

P
2
O

5
50 г/л

pH 1,1-1,5

густина  1,254 г/см3 

Культури та норми внесення SmartGrow ЗАЛІЗО (Fe)

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Кукурудза Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 1,0 

Зернобобові
(горох, соя, нут, сочевиця)

Бутонізація 1,0 

Фаза формування – налив бобів 1,0 

Цукровий і кормовий буряк
Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) 1,0 

Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) 1,0 

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста, картопля, морква

Початок формування плодів 1,0 

Дозрівання плодів 1,0

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові
Кісточкові

Активний ріст пагонів 1,0-1,5 

Початок наростання плодів – дозрівання плодів 1,0-1,5 

Осіння обробка перед скиданням листя 1,5 

Виноград

Активний ріст пагонів 1,0 

Початок наростання грони – дозрівання ягід 1,0

Осіння обробка перед скиданням листя 1,5 

Суниця, смородина, ожина, 
малина

(літня і ремонтантна)

Активний ріст пагонів 1,0-1,5

Початок наростання плодів – дозрівання плодів 1,0-1,5 

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт (вирощування 
ранніх овочів) Фаза росту — дозрівання плодів 200-300 мл/100 л води
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SmartGrow СaBoron SMARTGROW СaBoron –
УНІКАЛЬНА ЗНАХІДКА ДЛЯ ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ!

SMARTGROW СaBoron – рідке комбіноване добриво 
для профілактики та усунення дефіциту кальцію та 
бору в рослинах. Рекомендується для корекції живлен-
ня культур чутливих до нестачі кальцію, бору – овочеві 
та плодово-ягідні культури.

Переваги  застосування SMARTGROW СaBoron:
• впливає на обмін вуглеводів і білкових речовин;
• забезпечує  нормальні умови розвитку кореневої 

системи рослин;
• сприяє кращому проростанню пилку та зав’язу-

ванню плодів, запобігає осипанню зав’язі; • сприяє пра-
вильному та здоровому розвитку молодих тканин рос-
лини;

• позитивно впливає на тривалість зберігання та 
транспортування продукції без пошкоджень; 

• має опосередкований вплив на рівномірність за-
барвлення плодів, особливо яблук червоних сортів;

• підвищує стійкість рослин до хвороб; 
• збільшує врожайність та якість продукції.

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ КАЛЬЦІЮ В РОСЛИНАХ:

•  ознаки нестачі з’являються головним чином на молодих лист-
ках, точці росту. Точка росту відмирає;
•  листя стає хлорозне, деформоване,  жовто-біле або жовте, зміна 
забарвлення починається з кінчиків і країв листя, черешок під 
суцвіттям ламається;
• молоді пагони згинаються (утворюють гак);
• відмирання плодів починається з чашечки;
• коріння короткі та слизькі, темно-коричневі.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
CaО 60 г/л

B 5,5 г/л

N 30 г/л

pH 9,5-10,5

густина 1,23 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow СaBoron

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га

ОВОЧЕВА  ГРУПА

Капуста, картопля, морква, буряк, 
томат, огірок, перець

Фаза плодоношення – 
 дозрівання плодів 2,0-3,0 через кожні 10-12 днів

Баштанні ( кавун, диня, кабачок, 
гарбуз, патисон)

Формування і наростання плодів

2,0-3,0

Дозрівання плоду

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові
Кісточкові Фаза зав’язування – початок наростання плодів 3,0-5,0

через кожні 10-12 днів

Виноград 
Суниця, ожина, малина (літня і 

ремонтантна) 

початок формування ягід – 
 дозрівання

3,0-5,0
через кожні 14 днів
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SmartGrow MICRO SMARTGROW MICRO –
КЛАСИКА В ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ!

SMARTGROW MICRO – високоефективне рідке добри-
во з багатокомпонентним концентратом мікроелемен-
тів в поєднанні з азотом, фосфором, калієм та магнієм 
для позакореневого підживлення сільськогосподар-
ських культур.

Переваги застосування SMARTGROW MICRO:
• можливість застосування в посушливих умовах 

для удобрення, чутливих до підвищення осмотичного 
ґрунтового розчину;

• усуває тимчасовий дефіцит макро- і мікроелемен-
тів у рослинах; 

• корегує системи удобрення рослин у разі відсутно-
сті або дефіциту в ґрунті важливих мікроелементів, а 
також в інтенсивних технологіях при вирощуванні ви-
соких врожаїв сільськогосподарських культур;

• пришвидшує загальний розвиток рослин;
• стимулює метаболічні (обмінні) процеси в рослин-

ному організмі;
• позитивно впливає на плодоношення рослин;
• підвищує стійкість рослин до грибкових і бактері-

альних захворювань;
• збільшує врожайність та якість с/г культур.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
N 65 г/л

P
2
O

5
39 г/л

MgO 52 г/л

B 3,9г/л

Cu 6,5 г/л

Fe 7,8г/л

Zn 6,5 г/л

Mn 12 г/л

Mo 0,046 г/л

pH 2,5-2,8

густина 1,304 г/см3

Культури та норми внесення SmartGrow MICRO

КУЛЬТУРА ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ НОРМА ВНЕСЕННЯ,
л/га

ПОЛЬОВА ГРУПА

Зернові (пшениця, ячмінь, жито, 
овес, гречка)

Фаза кущення (ВВСН 20-29) 1,0-1,5 

Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) 1,5-2,0

Соняшник
Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) 1,5-2,0  

Фаза 5-6 пар листків (ВВСН 32-38) 1,5-2,0  

Кукурудза
Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) 1,5-2,0  

Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) 1,5-2,0 

Ріпак, гірчиця, льон
Фаза весняна розетка («ялинка») – стеблування (ВВСН 21-39) 1,5-2,0 

Бутонізація (перед цвітінням) 1,5-2,0 

Зернобобові
(горох, соя, нут, сочевиця)

Бутонізація 1,5-2,0 

Формування – налив бобів 1,5-2,0 

Цукровий і кормовий буряк

Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) 1,0-1,5 

Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) 1,5-2,0 

Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39 1,5-2,0 

ОВОЧЕВА ГРУПА

Томат, огірок, цибуля, перець, 
капуста, картопля, морква

Фаза 3-5 листків - Бутонізація (ВВСН 12-63) 1,0-1,5 

Початок плодоношення (ВВСН 63-69) 1,5-2,0 

ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА

Зерняткові
Після цвітіння (ВВСН 71-72) 1,5-2,0 

Початок  наростання плодів 1,5-2,0 

Кісточкові
Перед цвітінням (ВВСН 55-59) 1,5-2,0 

Початок наростання плодів 1,5-2,0 

Виноград
Перед цвітінням (ВВСН 51-59) 1,5-2,0 

Наростання грони 1,5-2,0 

Суниця, смородина, ожина, 
малина

(літня і ремонтантна)

Вихід з зими, ріст пагонів 1,0-1,5 

Початок наростання ягід 1,5-2,0 

ТЕПЛИЦЯ

Закритий ґрунт 
(вирощування ранніх овочів)

Активний ріст 300-400 мл/100 л води

Фаза цвітіння 300-400 мл/100 л води

Фаза росту плодів 500 мл/100 л води
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SmartGrow ПРИЛИПАЧ SMARTGROW ПРИЛИПАЧ –
ВПЕВНЕНІСТЬ В ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ!

SMARTGROW ПРИЛИПАЧ – прилипач на основі су-
міші органічних речовин із клейкими властивостями, 
призначений для підвищення ефективності дії засобів 
захисту рослин.

Переваги  застосування SMARTGROW ПРИЛИПАЧ:
• створює ефект прилипання та розподілу на поверх-

ні тканин рослин або шкідливих комах за рахунок по-
лімеризації під дією сонячного проміння деяких скла-
дових;

• здатен розчиняти і  поліпшувати проникання д.р. 
препаратів у тканини, тим самим підсилює дію ЗЗР;

• запобігає швидкому висиханню робочого розчину, 
що сприяє пролонгованій дії препаратів;

• дозволяє проводити обробки при температурах 
вище 300С і пониженій вологості повітря.

Склад SMARTGROW ПРИЛИПАЧ: суміш органічних речо-
вин із клейкими властивостями.

Норма витрати SMARTGROW ПРИЛИПАЧ: 
• польові культури – 80-100 мл/100 л робочого розчину; 
• сади, виноград та ягідні культури – 150-200 мл/100 л ро-
бочого розчину.

SmartGrow АД’ЮВАНТSMARTGROW АД’ЮВАНТ –
ДЛЯ СПРАВЖНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

SMARTGROW АД’ЮВАНТ – препарат, що поєднав у 
собі унікальний комплекс компонентів, які не тільки 
знімають поверхневу напругу рідини, але й здатні ди-
фундувати розчинені поживні речовини, або д.р. ЗЗР 
безпосередньо в клітковий сік.

Переваги  застосування SMARTGROW АД’ЮВАНТ:
• рекомендовано використовувати разом із гербіци-

дами, фунгіцидами, інсектицидами та мікродобривами;
• має властивості дуже сильного розчинника, за ра-

хунок чого проводить розчинені в ньому речовини че-
рез тканини; 

• використання SMARTGROW АД’ЮВАНТ посилює лі-
кувальну та профілактичну дію фунгіцидів та бактери-
цидів;

• запобігає швидкому висиханню робочого розчину, 
що сприяє пролонгованій дії препаратів; 

• дозволяє проводити обробки при температурах 
вище 30 °C і пониженій вологості повітря;

• підвищує пропускну здатність кутикули та допо-
магає проникненню речовин із робочого розчину в тка-
нини рослини;

• сприяє підвищенню температури розчину. Тобто 
при використанні його перед зниженням температу-
ри повітря або навіть заморозками, SMARTGROW АД’Ю-
ВАНТ захистить тканини від підмерзання;

• використання SMARTGROW АД’ЮВАНТ разом з крі-
опротекторами значно підсилить іх дію проти підмер-
зання.

Склад SMARTGROW АД’ЮВАНТ:
суміш органічних речовин із клейкими властивостями, 
поверхнево-активні полімери, карбоксиметилцелюлоза..

Норма витрати SMARTGROW АД’ЮВАНТ: 
• польові культури – 50-80 мл/100 л робочого розчину; 
• сади, виноград та ягідні культури – 100-150 мл/100 л робо-
чого розчину.
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Terraflex
T

Terraflex
C

Terraflex
S

Terraflex
F

Terraflex
ГФ

Terraflex
Універсал

Terraflex
Старт

Terraflex
17-17-17

Terraflex
Фінал

Компанія «Лібра Агро» – ексклюзивний дистриб’ютор добрив «Terraflex» ком-
панії «ICL Specialty Fertilizers» в Україні. Компанія «ICL Specialty Fertilizers» – світо-
вий лідер в галузі живлення рослин. Terraflex – серія спеціальних комплексних 
водорозчинних добрив, розроблена з урахуванням фізіологічної потреби пасльо-
нових, баштанних, ягідних, квітково-декоративних та інших сільськогосподарсь-

ких культур, яка забезпечує рослини збалансованим мінеральним живленням протягом всього вегетаційно-
го періоду.

Переваги лінійки добрив ТМ «Terraflex» (ICL):
• швидка та 100% розчинність;
• не містить Cl, Na, інші шкідливі елементи для рослин;
• збалансований вміст макро- і мікроелементів;
• всі мікроелементи хелатовані EDTA  (залізо хелатоване EDDHA);
• високий вміст нітратного азоту швидко та повністю поглинається кореневою системою рослин;
• можливість використовувати протягом всього вегетаційного періоду культур;
• добрива не злежуються, зручні в застосуванні.

ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ

ФАСОВКА:
поліпропіленовий мішок 25 кг
дрібна фасовка 2 кг

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:
• кореневе підживлення – 8-10 кг/га;
• позакореневе – 1-3 кг/га.

ТИП ПРЕПАРАТУ:
добриво для позакореневого 
та кореневого підживлення

ВИРОБНИК:
компанія «ICL Specialty Fertilizers» (Бельгія)

ФОРМУЛЯЦІЯ:
сухе добриво 
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Agroleaf Power
High N 

(31-11-11 + TE)

Agroleaf Power
High P 

(12-52-5 + TE)

Agroleaf Power
High K 

(15-10-31 + TE)

Agroleaf Power
Total 

(20-20-20 + TE)

Agroleaf Power
Magnesium 

(10-5-10-16MgO+32SO3 + TE)

Agroleaf Power
Calcium

(11-5-19-9CaO+2,5MgO+TE)

ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУAgroleaf Power – серія комплексних водорозчинних добрив для позакореневого під-
живлення всіх сільськогосподарських культур. Цей продукт підсилений запатентова-
ним ICL Specialty Fertilizers комплексом мікроелементів в хелатній формі M-77, що разом 
зі стимуляторами гарантують покращене засвоєння поживних речовин рослинами. 

Agroleaf Power відрізняється від інших товарів завдяки своєму швидкому поглинанню, чистоті мінералів 
і передовій технології. 

Переваги лінійки добрив ТМ «Agroleaf Power» (ICL):
• швидка та 100% розчинність;
• виробленіповністю з водорозчиннихкомпонентів;
• збалансований вміст макро- і мікроелементів;
• всімікроелементихелатовані EDTA;
• швидказасвоюваність та ефектподовженоїдії;
• безпечний для більшості культур;
• можливість використання із засобами захисту рослин;
• добрива не злежуються, зручні в застосуванні.

ВИРОБНИК:
компанія «ICL Specialty Fertilizers» (Бельгія)

ТИП ПРЕПАРАТУ:
добриво для позакореневого 
підживлення

ФОРМУЛЯЦІЯ:
сухе добриво 

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:
• відкритий ґрунт: 3-5 кг/га. 
Витрати води – 200-1000 л/ га;
• закритий ґрунт: рекомендована 
концентрація – 0,3% розчин.

ФАСОВКА:
поліпропіленовий мішок 25 кг
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DPI Технологія 

М-77 ТЕХНОЛОГІЯ

Технологічний комплекс Double Power Impact (DPI) спеціальних мінеральних добрив ICL за-
безпечує додаткове стимулювання, що створює високоефективні фотосинтетичні реакції – про-
цес, за допомогою якого рослини використовують світло як джерело енергії для виготовлення 
глюкози з двоокису вуглецю та води.

Це досягається шляхом підвищення рівня транспірації та рівню хлорофілу. Біостимулятор 
DPI природного походження, доведений вплив покращення рівня транспірації, що призводить 
до підвищення рівня асиміляції CO2.

Комплекс DPI також демонструє підвищення рівня хлорофілу в оброблених листах, а також збільшення 
маси та розміру листя. Також було продемонстровано підвищення доступності рослині внесених поживних 
речовин, зокрема азоту та фосфору.

Це ексклюзивний комплекс сполук, що мають визначені цілі. Цей комплекс включає ін-
гредієнти, які покращують доставку розчину, пришвидшують його поглинання та підвищують 
ефективність поживних речовин, відповідно до цільових органів і тканин рослин. Вміст М-77 – 
це наш інноваційний, запатентований рослинний підсилювач, який підіймає рослинне жив-
лення ще на одну сходинку  вище.

 Здоровіші та більш врожайні культури –  це результат комплексної дії всіх компонентів.

Формула М-77 містить:
• сполуки, що підвищують ефективність хелатів, що вносяться при обприскуванні;
• вітаміни, які покращують метаболічну активність тканин, що поглинають розчин;
• функціональні елементи, що покращують використання поживних речовин;
• знижуючи стрес сполуки, що підвищують стійкість рослини до абіотичних стресів, тим самим зберігаю-

чи його потенціал урожайності.

Препарат H2FloПрепарат H2Flo

Препарат H2Flo – унікальна суміш поверхневоак-
тивних речовин, які знижують поверхневий натяг по-
ливної води. Він сприяє рівномірному як вертикальн-
му, так і латеральному/бічному руху води та здійснює 
функцію утримування води. H2Flo дозволяє агровироб-
никам максимізувати ефективність зрошення, знижує 
використання води та покращує врожайність сільсько-
господарських культур.

Механізм дії H2Flo:
H2Flo призначений для ефективного зволоження та 

збереження/утримання води. H2Flo містить 88% актив-
них інгредієнтів, що є найвищою концентрацію серед 
зволожувачів. Препарат зменшує поверхневий натяг 
води, дозволяє воді проникати в ґрунт, вільно розпов-
сюджуючись. Підвищення здатності до проникнення 
сприяє в однаковій мірі як вертикальному, так і гори-
зонтальному розподілу води. 

H2Flo може бути застосований як початковий зволо-
жувач, а також під час звичайного поливного циклу. Він 
сприяє руху добрив у ґрунті та таким чином балансує 
рівень сольового індексу EC.

Переваги  використання H2Flo:
• зниження витрат води, H2Flo значно скорочує вико-

ристання води до 25%*;
• може використовуватися разом із добривами;
• швидко засвоюється всіма типами ґрунтів, особли-

во субстратами;
• ефективно діє по всій товщі субстрату, а не тільки 

на поверхні;
• відмінні характеристики горизонтального та вер-

тикального розподілу та проникнення;
• гнучкі програми застосування та способи внесен-

ня.

*Дані офіційного випробування

H2Flo можна вносити за допомогою крапельного поливу, 
дощування та іншими способами. Найкраща продук-

тивність на легких піщаних грунтах, що містять > 1,5% 
органічної речовини.

Рекомендації по застосуванню: 

 Час внесення  Кількість H2Flo
 перед висадкою/  1,2-2,4 л/га
 змочування субстрату
 первинне внесення 1,2-2,4 л/га
 щомісячне внесення 0,6-1,2 л/га
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Турецька компанія «AgroWork» пропонує новітні комплексні водорозчинні добри-
ва «Premium Foliar» для позакореневого та кореневого підживлення сільськогосподар-
ських культур. Формули цих добрив від турецького виробника «AgroWork» розроблені 
спеціально для компанії «Лібра Агро». Кожна формула добрив серії «Premium Foliar» ха-
рактеризується певним поєднанням макро- і мікроелементів та особливостями вико-

ристання на різних культурах.
Переваги лінійки добрив ТМ «Premium Foliar» (AgroWork):

• вироблені повністю з водорозчинних компонентів;
• не містить Cl, Na, інші шкідливі елементи для рослин;
• наявність амідного азоту сприяє кращій абсорбції інших елементів живлення;
• збалансований вміст макро- і мікроелементів;
• містить необхідні для рослин мікроелементи: бор, залізо, цинк, мідь, марганець;
• мікроелементи представлені в хелатній формі, що гарантує  використовувати протягом всього вегетацій-
ного періоду культур;
• добриво абсолютно адаптовано для листового та кореневого підживлення, не кристалізується, не залишає 
нерозчинних залишків, не випадає в осад.

ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ

Premium Foliar (AgroWork) 
19-19-19+TE

Premium Foliar (AgroWork)
11-40-11+TE 

Premium Foliar (AgroWork) 
3-11-38+ 4MgO+TE 

Всього N 19 11 3

NH4-N 3,7 9,4 -

NO3-N 3,9 - 3

NH2-N 11,4 1,6 -

P2O5 19 40 11

K2O 19 11 38

MgO - - 4

Бор (B) 0,01 0,01 0,01

Залізо (Fe) 0,03 0,03 0,03

Марганець (Mn) 0,04 0,04 0,04

Цинк (Zn) 0,03 0,03 0,03

Мідь (Cu) 0,03 0,03 0,03

Розчинність (г/л), 
20 °C 200-220

рH 1% р-ну 3,5-5,0

EC 0,1% р-ну, мСи/
см 0,9-1,4

ФАСОВКА:
поліпропіленовий мішок 15 кг

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:
• позакореневе підживлення: 3-5 кг/га;
• кореневе підживлення: 10-15 кг/га.

ТИП ПРЕПАРАТУ:
добриво для позакореневого 
та кореневого підживлення

ВИРОБНИК:
компанія «AgroWork» (Туреччина)

ФОРМУЛЯЦІЯ:
сухе добриво 
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Компанія «Naturwin» вважається однією з кращих компаній у Туреччині з виробни-
цтва добрив, які користуються високою довірою серед фахівців у галузі сільського госпо-
дарства по всьому світу. Компанія «Лібра Агро» на ринку перша, хто став ексклюзивним 
представником добрив ТМ «Premium Foliar» (Naturwin) в Україні. Саме під нас були розро-
блені три основні формули, включаючи комплекс макро- і мікроелементів, що дозволяє 
забезпечити оптимальне та збалансоване живлення всіх сільськогосподарських культур.

Переваги лінійки добрив ТМ «Premium Foliar» (Naturwin):
• вироблені повністю з водорозчинних компонентів
• не містить Cl, Na, інші шкідливі елементи для рослин;
• наявність амідного азоту сприяє кращій абсорбції інших елементів живлення;
• добрива не злежуються, зручні в застосуванні;
• збалансований вміст макро- і мікроелементів;
• мікроелементи представлені в хелатній формі, що гарантує їх засвоюваність та ефективність для рослин в 
широкому діапазоні рН;
• наявність прилипача в складі добрива.

ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ

Premium Foliar (Naturwin)
20-20-20+TE

Premium Foliar (Naturwin)
9-45-15+TE

Premium Foliar (Naturwin)
4-8-36+3MgO+TE

Всього N 20 9 4

NH4-N 4,35 7 2

NO3-N 5,65 - 1

NH2-N 10 2 1

P2O5 20 45 8

K2O 20 15 36

MgO - - 3

Бор (B) 0,01 0,01 0,01

Залізо (Fe) 0,003 0,04 0,04

Марганець (Mn) 0,01 0,04 0,04

Цинк (Zn) 0,02 0,04 0,04

Мідь (Cu) 0,005 0,006 0,006

Молібден (Mo) 0,002 0,001 0,001

Розчинність (г/л), 20 °C 200-220

рH 1% р-ну 3,5-5,0

EC 0,1% р-ну, мСи/см 0,9-1,4

ФАСОВКА:
поліпропіленовий мішок 25 кг

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:
• позакореневе підживлення: 2-5 кг/га;
• кореневе підживлення: 10-12 кг/га.

ТИП ПРЕПАРАТУ:
добриво для позакореневого 
та кореневого підживлення

ВИРОБНИК:
компанія «Naturwin» (Туреччина)

ФОРМУЛЯЦІЯ:
сухе добриво 
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Органічні добрива «BioLine» – серія сухих 100% водорозчинних добрив на основі екстракту морських водо-
ростей, леонардіта та гідролізу рослинних білків бобових рослин. Лінійку добрив «BioLine» можна використо-
вувати як в традиційному, так і в органічному землеробстві.

BIOLINE

Переваги органічних добрив Bioline

ФАСОВКА:
поліпропіленові мішки 1, 10, 20 кг

ЯКІСТЬ:
ISO 9001:2008
CERES для застосування 
в органічному землеробстві

ТИП ПРЕПАРАТУ:
добриво для кореневого та 
позакореневого підживлення

ВИРОБНИК:
КНР

ФОРМУЛЯЦІЯ:
сухе добриво 

HUMI POWERHUMI POWER – НАДІЙНО 
ЗНІМАЄ ПЕСТИЦИДНИЙ СТРЕС!

Humi Power (Гумі Пауер) — 100% розчинне органічне 
добриво на основі гумату калію (80%), фульвокислот 
(15%), калію (8%) та мікроелементів. Добриво виготов-
лене з високоякісного леонардиту за найсучаснішими 
технологіями, яке підсилює ефективність мінерально-
го живлення рослин і підвищує засвоюваність пожив-
них речовин.

Переваги застосування Humi Power:
• сприяє проростанню насіння та посадкового мате-

ріалу;
• забезпечує розвиток міцної кореневої системи;
• підвищує якість зерна (класність);
• збільшує вміст цукру в плодах, овочах;
• знімає пестицидний стрес;
• підвищує ефективність використання мінераль-

них добрив;
• зменшує накопичення нітратів, підвищує морозо-

стійкість та посухостійкість;
• структурує ґрунт;
• сприяє самоочищенню ґрунтів від пестицидів і 

важких металів;
• підвищує імунітет та врожайність с/г культур.

Рекомендації по застосуванню:
• листкове підживлення: 100-150 г/га;
• кореневе підживлення: 0,3-0,5 кг/га.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
екстракт сухого гумату 80%

фульвокислоти  15%

K
2
O 8%

P 0,044%

Ca 1,30%

Mg 0,29%

Fe 0,39%

S 1,41%
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SUPER FULVIC SUPER FULVIC – АКТИВНО 
ПОСИЛЮЄ РОСТОВІ ПРОЦЕСИ!

Super Fulvic (Супер Фульвік) – 100% розчинне ор-
ганічне добриво зі стимулюючим ефектом на основі 
фульвокислот (70%), яке має вражаючу дію на якість та 
врожайність рослин.

Переваги застосування Super Fulvic:
• стимулює ріст та розвиток рослин;
• посилює стійкість до хвороб;
• оптимізує живлення рослин;
• створює «Зелений ефект» на посівах;
• підвищує імунітет та врожайність рослин.

Рекомендації по застосуванню:
• листкове підживлення: 100-150 г/га;
• кореневе підживлення: 0,5 кг/га.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
фульвокислоти 70%

органічна речовина 90%

загальний азот 6%

амінокислоти 4%

AMINO HELATEAMINO HELATE – ПІДВИЩУЄ СТІЙКІСТЬ 
РОСЛИН ДО ВПЛИВУ ЗГУБНИХ 

ДЛЯ ВРОЖАЮ ЧИННИКІВ! 

Amino Helate (Аміно Хелат) – 100% розчинне орга-
но-мінеральне добриво на основі незамінних для рос-
лин амінокислот рослинного походження (25-30%) та 
хелатованних мікроелементів (10%).

Переваги застосування Amino Helate:
• покращує транспірацію та регулює осмотичні про-

цеси в рослині;
• приймає участь у більшості обмінних процесах;
• регулює водний баланс рослин, фотосинтез; 
• посилює рівень ендогенного захисту рослин;
• підвищує стійкість до несприятливих умов;
• незамінний для якісного процесу запилення та 

утворення зав’язі плодів;
• знімає стреси різного походження;
• підвищує засухо- та морозостійкість.

Рекомендації по застосуванню:
• листкове підживлення: 200-300 г/га.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
амінокислоти 25-30%

хелатованні мікроелементи 10%
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SEAFER SEAFER – ВПЕВНЕНИЙ КРОК
ДО ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ!

Seafer (Сіафер) — 100% розчинне органічне добриво 
на основі екстракту морських водоростей. Завдяки уні-
кальному вмісту інгредієнтів у добриві покращується 
поглинальна здатність кореневої системи, підвищуєть-
ся стійкість рослин до коливань температури, активу-
ються процеси фотосинтезу.

Переваги застосування Seafer:
• збільшує кількість квіткових бруньок;
• поліпшує цвітіння;
• стимулює формування пагонів у кущів та плодових 

дерев;
• збільшує врожайність с/г культур;
• підвищує стійкість рослин до хвороб;
• збільшує період лежкості у плодів;
• активізує мікрофлору ґрунту.

Рекомендації по застосуванню:
• листкове підживлення: 100-150 г/га;
• кореневе підживлення: 0,5-1,0 кг/га.

СКЛАДОВІ ВМІСТ
органічна речовина 50%

альгінова кислота 16%

амінокислоти 2%

K
2
O 16%

загальний азот 1%

Fe 0,5-0,8%

Mg 0,2-0,5%

Ca 1,0-1,5%

S 1,0-2,0%

I 0,01-0,02%

РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОГРАМИ ЖИВЛЕННЯ 
ЗЕРНОВИХ, ОВОЧЕВИХ, ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ 

КУЛЬТУР, ВИНОГРАДУ, ОДНОРІЧНИХ КВІТІВ ТА 
ХВОЙНИХ РОСЛИН ДОБРИВАМИ 

ТМ «SMARTGROW»
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СХЕМА ЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ: ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ТРИТИКАЛЕ

ПІДГОТОВКА 
НАСІННЯ 3-5 ЛИСТКІВ

ВИХІД ІЗ ЗИМИ, 
ВІДНОВЛЕННЯ 

ВЕГЕТАЦІЇ

ДРУГЕ МІЖВУЗЛЯ 
(ДЛЯ ЯЧМЕНЮ)

ПРАПОРЦЕВИЙ ЛИСТ 
(ДЛЯ ПШЕНИЦІ)

ЗАКІНЧЕННЯ ЦВІТІННЯ – ФАЗА 
ВОДЯНИСТОЇ СТИГЛОСТІ, РАННЯ 

МОЛОЧНА СТИГЛІСТЬ

SG SEED 
TREATMENT 

1 л/т

SG СТАРТ 2 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л ро-
бочого розчину

SG  ALHUM PLUS
1,5 л/га

+
SG AMINO 0,5 л/га

+
SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочо-
го розчину

SG HUMAX 0,5 л/га
+

SG ЦИНК 0,5 л/га
+

SG МОЛІБДЕН 0,5 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого 

розчину

SG HUMAX 0,5 л/га
+

SG ЦИНК 0,5 л/га
+

SG МОЛІБДЕН 0,5 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого 

розчину

SG ЗЕРНОВІ 2,0-2,5 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого розчину

* Послідовність змішування:  1 - Цинк;  2 - Humax;  3 - Молібден.

СХЕМА ЖИВЛЕННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ: ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ТРИТИКАЛЕ

ПІДГОТОВКА 
НАСІННЯ 3-5 ЛИСТКІВ ДРУГЕ МІЖВУЗЛЯ (ДЛЯ 

ЯЧМЕНЮ)
ПРАПОРЦЕВИЙ ЛИСТ

(ДЛЯ ПШЕНИЦІ)

ЗАКІНЧЕННЯ ЦВІТІННЯ 
– ФАЗА ВОДЯНИСТОЇ СТИГ-

ЛОСТІ, РАННЯ МОЛОЧНА 
СТИГЛІСТЬ

SG SEED 
TREATMENT 

1 л/т

SG СТАРТ 
2 л/га 

+
SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого 
розчину

SG ALHUM PLUS 
1,5 л/га

+
SG ЦИНК 
0,5 л/га

+
SG AMINO 0,5 л/га

+
SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого роз-
чину

SG ALHUM PLUS 
1,5 л/га

+
SG ЦИНК 0,5 л/га

+
SG AMINO 0,5 л/га

+
SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого роз-
чину

SG ЗЕРНОВІ
2,0-2,5 л/га

+
SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого роз-
чину
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СХЕМА ЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ

ОБРОБКА НАСІННЯ ФАЗА 2-4 СПРАВЖНІХ 
ЛИСТКІВ ФАЗА 3-5 ЛИСТКІВ ФАЗА 6-8 ЛИСТКІВ, 

ВИКИДАННЯ  ВОЛОТІ

SG SEED TREATMENT

2 л/т

SG ALHUM PLUS

1,5 л/га

+

SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого 

розчину

SG ЦИНК

0,5 л/га

+

SG ЗЕРНОВІ

2,0 л/га

+

SG МІДЬ

1,0 л/га

+

SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого розчину

SG ПЛОДОНОШЕННЯ

2,0 л/га

+

SG МАРГАНЕЦЬ

1,0 л/га

+

SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого розчину

СХЕМА ЖИВЛЕННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ, ГІРЧИЦІ

ОБРОБКА НАСІННЯ ФАЗА 3 ЛИСТКИ (ОСІНЬ)
ФАЗА ВЕСНЯНА 

РОЗЕТКА – ПОЧАТОК 
СТЕБЛУВАННЯ

БУТОНІЗАЦІЯ – ПЕРЕД 
ЦВІТІННЯМ НАРОСТАННЯ СТРУЧКІВ

SG
SEED TREATMENT 

2,0 л/т

SG БОР-150 
1,5 л/га

+
SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого 
розчину

SG ОЛІЙНІ 
2 л/га

+
SG AMINO 

0,5 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого роз-

чину

SG ОЛІЙНІ
1,5 л/га

+
SG БОР-150 

1,5 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого 

розчину

SG 
ПЛОДОНОШЕННЯ

2 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого 

розчину
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СХЕМА ЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ

ОБРОБКА НАСІННЯ ФАЗА 2-4 СПРАВЖНІХ 
ЛИСТКІВ ФАЗА 3-5 ЛИСТКІВ ФАЗА 6-8 ЛИСТКІВ, 

ВИКИДАННЯ  ВОЛОТІ

SG
SEED TREATMENT

2,0 л/т

SG СТАРТ
2,0 л/га

+
SG AMINO

1,0 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого 

розчину

SG ALHUM PLUS
1,0 л/га

+
SG MICRO

1,5 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого розчину

SG ОЛІЙНІ
2,0 л/га

+
SG БОР-150

1,5 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого розчину

СХЕМА ЖИВЛЕННЯ СОЇ, ГОРОХУ

ОБРОБКА НАСІННЯ ПЕРШИЙ ТРІЙЧАСТИЙ 
ЛИСТОК 3 ТРІЙЧАСТІ ЛИСТИ 5-Й ЛИСТОК – ПОЧАТОК 

БУТОНІЗАЦІЇ
ФОРМУВАННЯ – НАЛИВ 

БОБІВ

SG
SEED TREATMENT

1,0 л/т

SG БОБОВІ
1,5 л/га 

+
SG ПРИЛИПАЧ

100 мл/100 л робочого роз-
чину

SG HUMAX 
0,3 л/га

+
SG ЦИНК 
0,5 л/га

+
SG МОЛІБДЕН

0,4 л/га 
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого роз-

чину

SG ALHUM PLUS
1,5 л/га

+
SG БОР-150 

1,5 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого роз-

чину

SG
ПЛОДОНОШЕННЯ

2 л/га
+

SG ПРИЛИПАЧ
100 мл/100 л робочого 

розчину
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СХЕМА ЖИВЛЕННЯ ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. ЦИБУЛЯ.

2-3 листка 3-4 листка 5-6 листків 6-7 листків 7-8 листків

Для розвитку міцної ко-
реневої системи, збіль-
шення всисної площі 
кореневих волосків та 
потужного старту рос-
лини, особливо, в стре-
сових умовах

ROOTMOST-C60
3 л/га

Рекомендовано повто-
рити цю обробку в фазі 
6-8 листків

СУЛЬФАТ 
МАГНІЮ
(3 кг/га) 

+
ЦИНК (1 л/га)

Стимулює ріст листової 
маси, бічних (сисних) 
корінців та збільшує ко-
ефіцієнт засвоєння еле-
ментів із ґрунту, знімає 
температурний стрес та 
хімічне навантаження, 
регулює водний баланс, 
фотосинтез
застосувати SG MICRO 
для збалансування 
мікроелементів

ALHUM PLUS
(1,5 л/га)

+
AMINO

(0,5 л/га)
(одночасно

з ALHUM PLUS)
 +

MICRO 
(1,5 л/га)

(через 5 днів
після AMINO)

Нормалізує дихальну 
функцію рослин, підви-
щує посухо- і жаростій-
кість росли, регулює 
ростові процеси, нор-
малізує обмін речовин

ЦИНК (1 л/га)
+

МІДЬ (1,5 л/га)

Активний налив голов-
ки цибулі

ALHUM PLUS (2 л/га)
+

ПЛОДОНОШЕННЯ
(2 л/га) (через 5 днів
після ALHUM PLUS)

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;

СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. ТОМАТ. ПЕРЕЦЬ.

розсадний 
період: ріст 
і розвиток в 

касетах та після 
пікіровки

розсадний 
період: перед ви-
садкою у ґрунт 

(відкритий /
закритий)

приживлення розса-
ди: через 10 днів піс-
ля висадки розсади 
у ґрунт (відкритий /

закритий)

активний ріст бутонізація активний ріст – 
фаза цвітіння

ріст плодів 
– початок 

дозрівання

ріст плодів – 
масове

дозрівання

Активний 
розвиток 
кореневої 
системи

ROOTMOST-C60
200 мл/ 100 л 

води

ROOTMOST-C60
200 мл/ 100 л 

води

Укорінення 
розсади

ROOTMOST-C60
3,0 л/га

Рекомендо-
вано вносити 
кожні 5-7 
днів

ТОМАТ 
2,0-2,5 л/га

або 500-600 мл 
/100 л води

ТОМАТ
4,0 л/га або
40 мл на 1 

сотку

ВІДНО-
ВЛЕННЯ

1,5-2,0 л/га або
300-500 мл/
100 л води

ALHUM PLUS
1,0-1,5 л/га або

200-300 мл/ 100 
л води

ALHUM PLUS
1,5 - 2,0 л/га або
20 мл на 1 сотку

ТОМАТ
2,0-2,5 л/га або
500-600 мл/100 

л води
ТОМАТ

4,0 л/га або
40 мл на 1 

сотку

Активний 
налив плодів

ПЛОДОНО-
ШЕННЯ

1,5-2,0 л/га або
500-600 мл/100 

л води
ПЛОДОНО-

ШЕННЯ
2,0-2,5 л/га або
35-40 мл на 1 

сотку

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;        полив розсади;
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СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. ОГІРОК.

розсадний 
період:

ріст і розвиток в
касетах та після

пікіровки

розсадний 
період: перед 

висадкою
у ґрунт (відкри-
тий /закритий)

приживлення розса-
ди: через 10 днів після

висадки розсади у 
ґрунт (відкритий /

закритий)

активний ріст бутонізація активний ріст – 
фаза цвітіння

ріст плодів – поча-
ток дозрівання

ріст плодів – 
масове

дозрівання

Активний 
розвиток 
кореневої 
системи

ROOTMOST-C60
200 мл/ 100 л 

води

ROOTMOST-C60
200 мл/ 100 л 

води

 

Укорінення 
розсади

ROOTMOST-C60
3,0 л/га

Рекомендо-
вано вноси-
ти кожні 5-7 
днів

ОГІРОК
1,5-2,0 л/га або

300-400 мл/ 
100 л води

ОГІРОК
4,0 л/га або
40 мл на 1 

сотку

ВІДНО-
ВЛЕННЯ

1,5-2,0 л/га або
300-500 мл/
100 л води

ALHUM PLUS
1,0-1,5 л/га або

200-300 мл/ 100 л 
води

ALHUM PLUS
1,5 - 2,0 л/га або
20 мл на 1 сотку

ОГІРОК
1,5-2,0 л/га або

300-400 мл/ 
100 л води

ОГІРОК
4,0 л/га або

40 мл на 1 сотку

Активний 
налив 
плодів

ПЛОДОНО-
ШЕННЯ

1,5-2,0 л/га або
500-600 мл/100 

л води
ПЛОДОНО-

ШЕННЯ
2,0-2,5 л/га або
35-40 мл на 1 

сотку

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;        полив розсади;

СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. КАПУСТА.

розсадний 
період: ріст і 

розвиток в ка-
сетах та після 

пікіровки

розсадний 
період: перед 

висадкою у ґрунт 
(відкритий/ 
закритий)

приживлення 
розсади: через 10 

днів після ви-
садки розсади у 
ґрунт (відкри-
тий/ закритий)

наростання ро-
зетки листків

накопичення 
листкової маси

формування-на-
ростання качана

АКТИВНИЙ  
РОЗВИТОК  
КОРЕНЕВОЇ  
СИСТЕМИ

ROOTMOST-C60
200 мл/ 100 л 

води

ROOTMOST-C60
200 мл/ 100 л 

води

 

УКОРІНЕННЯ 
РОЗСАДИ ROOTMOST-C60

3,0 л/га

ВІДНО-
ВЛЕННЯ

1,5-2,0 л/га
+

MICRO
1,5 л/га

ALHUM PLUS 
1,5 л/га

+
БОР-150
1,5 л/га

ЧЕРЕЗ 5 ДНІВ  
ПІСЛЯ ВНЕ-
СЕННЯ  ПО 
ЛИСТУ,   ДЛЯ 
АКТИВНОГО  
НАРОСТАННЯ

ПЛОДОНОШЕННЯ
1,5-2,0 л/га

ПЛОДОНОШЕННЯ
2,0-2,5 л/га

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;        полив розсади;
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СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. РЕДИСКА.

формування
1-2 справжніх листа

початок формування ко-
ренеплоду (2-3 листа, вони 
більші, корінець помітно 

округлився)

налив коренеплоду

ПРИБЛИЗНО
ЧЕРЕЗ 1 НЕДІЛЮ 
ПІСЛЯ СХОДІВ

СТАРТ
1,5-2,0 л/га

або 20-25 мл 
на 1 сотку

+
ВІДНОВЛЕННЯ

1,5-2,0 л/га
або 300-500 мл/

100 л води

ЧЕРЕЗ 7-10 ДНІВ
ПІСЛЯ ПЕРШОГО 
ПІДЖИВЛЕННЯ

ALHUM  PLUS 
1,0 л/га або

200-300 мл/100 л води

ALHUM  PLUS 
1,5л/га

або 20 мл на 1 сотку
+ 

МОЛІБДЕН 
0,5 л/га

ПЛОДОНОШЕННЯ 
1,5-2,0 л/га

або 500-600 мл/100 л води

ПЛОДОНОШЕННЯ 
2,0-2,5 л/га

або 35-40 мл на 1 сотку
+

МОЛІБДЕН 
0,5 л/га

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація

СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. САЛАТ ЛИСТОВИЙ.

розсадний період:
ріст і розвиток в 
касетах та після 

пікіровки

приживлення роз-
сади:

через 10 днів після 
висадки розсади у 
ґрунт (відкритий/

закритий)

фаза 4-6 листів,
активний ріст

формування
розетки

АКТИВНИЙ
РОЗВИТОК
КОРЕНЕВОЇ
СИСТЕМИ

ROOTMOST-C60
200 мл/100 л води

УКОРІНЕННЯ
РОЗСАДИ ROOTMOST-C60

3,0 л/га

АКТИВНИЙ
РОЗВИТОК
ВЕГЕТАТИВНОЇ
МАСИ

ALHUM PLUS
1,0-1,5 л/га або

200-300 мл/100 л води

ALHUM PLUS
1,5-2,0 л/га або

20 мл на 1 сотку

АКТИВНИЙ
РОЗВИТОК
ВЕГЕТАТИВНОЇ
МАСИ;
НАСИЧЕНІЙ
ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР

ВІДНОВЛЕННЯ
1,5-2,0 л/га або

300-500 мл/100 л 
води

+
ЗАЛІЗО 

1,0 л/га або
200 мл/100 л води

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;        полив розсади;
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СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. 
ПЛОДОВІ ЗЕРНЯТКОВІ ТА ПЛОДОВІ КІСТОЧКОВІ.

осіння оброб-
ка  до скидан-

ня листя

початок 
вегетації – ріст 

пагонів

 «рожевий бутон» 
(для Зерняткових),

бутонізація (для 
Кісточкових)

цвітіння – зав’язу-
вання плодів опадання зав’язі 

фаза росту – 
наростання 

плоду

фаза росту – 
дозрівання 

плодів

СТАРТ
 3,0 л/га
4,0 л/га

 

ALHUM PLUS 
 2,0 л/га
3,0 л/га

+ 
HUMAX
 0,5 л/га
1,5 л/га

SOFTGUARD 
POWER  4,0 л/га

+ 
БОР-150
2,0 л/га

CaBoron РЕКО-
МЕНДОВАНО 
ВНОСИТИ 
ЧЕРЕЗ КОЖНІ 
10-12 ДНІВ

СaBoron  3,0 л/га
+ ПЛОДОВІ

 2,0 л/га
3,0 л/га

+ AMINO 0,5 л/га

ВІДНОВЛЕННЯ 
 2,0 л/га
3,0 л/га

+
AMINO 0,5 л/га

+ 
ALHUM PLUS 

 2,0 л/га

Бор-150  
2,0 л/га

+ 
ПЛОДОВІ 
 2,0 л/га
3,0  л/га

ПЛОДОНО-
ШЕННЯ 

 2,5-3,0 л/га
4,0-5,0  л/га

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;

СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. 
ВИНОГРАД.

осіння обробка 
до скидання 

листя

початок вегетації – ріст 
пагонів (4-6 листків) бутонізація – цвітіння початок формування 

ягід – виповнення грон
ріст ягід – дозріван-

ня ягід

СТАРТ
2,0 л/га
3,0 л/га

+
ЗАЛІЗО
1,5 л/га

 

ALHUM PLUS
1,5 л/га

+
HUMAX
0,3 л/га

БОР-150
1,5 л/га

+
ВІДНОВЛЕННЯ

2,0 л/га
+

AMINO
0,5 л/га

CaBoron РЕКОМЕН-
ДОВАНО ВНОСИТИ 
ЧЕРЕЗ КОЖНІ 10-12 
ДНІВ

CaBoron 3,0 л/га
+

ЗАЛІЗО
1,0 л/га

+
ЦИНК

0,5 л/га

ПЛОДОНОШЕННЯ
2,5 л/га

+
БОР-150
1,0 л/га

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;
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СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. 
ПОЛУНИЦЯ.

висаджування 
розсади бутонізація формування – налив 

плодів дозрівання плодів ранній післязбираль-
ний період

УКОРІНЕННЯ 
РОЗСАДИ ROOTMOST-C60

3,0 л/га
 

AMINO
0,5 л/га

+
ALHUM PLUS

1,5 л/га

ЯГОДИ
2,5 л/га

+
БОР-150
1,5 л/га

CaBoron РЕКОМЕН-
ДОВАНО ВНОСИТИ 
ЧЕРЕЗ КОЖНІ 14 
ДНІВ

CaBoron 3,0 л/га
+

ПЛОДОНОШЕННЯ
2,0 л/га

+
ЗАЛІЗО
1,0 л/га

ВІДНОВЛЕННЯ
2,0 л/га

+
 MICRO
1,5 л/га

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;

СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. 
ЛІТНЯ МАЛИНА.

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;

відновлення веге-
тації після зимівлі, 

розпускання 
бруньок

активний ріст 
пагонів  бутонізація фаза цвітіння – 

формування зав’язі 
фаза росту та до-

зрівання ягід
осіння обробка до 
скидання листя

ВІДНОВЛЕННЯ
2,0 л/га

+
ACTIVE
 0,7 л/га

 

ЯГОДИ
 2,5 л/га

+
ЗАЛІЗО
 1,0  л/га

AMINO
 0,5 л/га

+
SOFTGUARD 

POWER 
 3,0 л/га

ALHUM PLUS
 1,5 л/га

+
Бор-150
 1,5 л/га

РЕКОМЕНДО-
ВАНО ВНОСИТИ 
ЧЕРЕЗ КОЖНІ 14 
ДНІВ

ЗАЛІЗО
 1,0 л/га

+
СaBoron 
 3,0 л/га

+
ЯГОДИ
2,5 л/га

СТАРТ
 2,0 л/га

+
HUMAX
 0,5  л/га
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відновлення вегета-
ції після зимівлі, 

розпускання 
бруньок

активний ріст 
пагонів бутонізація

фаза цвітіння 
– формування 

зав’язі 

фаза росту та 
дозрівання ягід 

після збирання 
врожаю

після другої хвилі 
цвітіння -

ріст та дозріван-
ня ягід

осіння обробка 
до скидання 

листя

ВІДНОВЛЕННЯ
2,0 л/га

+
ACTIVE
 0,7 л/га

ЯГОДИ 
 2,5 л/га

+ 
ЗАЛІЗО
 1,0  л/га

AMINO
 0,5 л/га

+
SOFTGUARD 

POWER
 3,0 л/га

ALHUM PLUS
 1,5 л/га

+
БОР-150
 1,5 л/га

РЕКОМЕН-
ДОВАНО 
ВНОСИТИ 
ЧЕРЕЗ КОЖ-
НІ 14 ДНІВ

ЗАЛІЗО
 1,0 л/га

+
СaBoron
 3,0 л/га

+
ЯГОДИ
2,5 л/га

ВІДНОВЛЕННЯ
2,0 л/га

+
MICRO
 1,5 л/га

РЕКОМЕН-
ДОВАНО 
ВНОСИТИ 
ЧЕРЕЗ КОЖ-
НІ 14 ДНІВ

CaBoron 
 3,0 л/га

+
ALHUM PLUS

 1,5 л/га

СТАРТ
 2,0 л/га

+
HUMAX
 0,5 л/га

СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. 
РЕМОНТАНТНА МАЛИНА.

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;

СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW.
КВІТИ ОДНОРІЧНІ  (КВІТУЧІ ТРАВ’ЯНИСТІ РОСЛИНИ).

розсадний період:
ріст і розвиток в
касетах та після

пікіровки

приживлення
розсади: через
10 днів після

висадки (горщик/
відкритий ґрунт)

фаза
активного росту фаза бутонізації початок  

цвітіння рясне цвітіння
кінець цвітіння –

формування
насіння

АКТИВНИЙ
РОЗВИТОК
КОРЕНЕВОЇ
СИСТЕМИ

ROOTMOST-C60
20-25 мл/10 л води

УКОРІНЕННЯ 
РОЗСАДИ
КВІТІВ, АКТИВ-
НИЙ РІСТ
ТА РОЗВИТОК 
КОРЕНЕВОЇ
СИСТЕМИ І 
РОСЛИНИ
В ЗАГАЛОМ

ROOTMOST-C60
30 мл/10 л води

+
СТАРТ

40-60 мл/10 л 
води

РЕКОМЕНДО-
ВАНО ПРЕПА-
РАТИ ВНОСИТИ 
ЧЕРЕЗ ПОЛИВ
ШЛЯХОМ ЧЕР-
ГУВАННЯ

ALHUM PLUS
20 мл/

10 л води
+

ACTIVE
10-15 мл/
10 л води 

ACTIVE
15-20 мл /
10 л води

КВІТИ 
40-60 мл/
10 л води

+
ВІДНОВЛЕННЯ 
15 мл/10 л води

ALHUM PLUS
25-30 мл/
10 л води

ALHUM PLUS
25-30мл /10 л 

води
+

КВІТИ
15 мл/10 л води

СТАРТ
25-30 мл/10 л води

Умовні позначки:        листкове підживлення;        фертигація;        полив розсади;
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СХЕМА  ЖИВЛЕННЯ  ПО ФАЗАМ РОЗВИТКУ ЛІНІЙКОЮ ПРЕПАРАТІВ SMARTGROW. ХВОЙНІ.

пересадження початок вегетації
(весна)

весна-літо
(активний ріст) осінь

ПОЛИВ РОЗЧИНУ 
В ПІДГОТОВЛЕНУ 
ЛУНКУ ПЕРЕД ПО-
САДКОЮ РОСЛИНИ. 
ШВИДКЕ УКОРІ-
НЕННЯ

ROOTMOST-C60
25-30 мл/10 л води

(полив)

ШВИДКЕ ВІДНОВ-
ЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
РОЗВИТКУ КОРЕ-
НЕВОЇ СИСТЕМИ 
РОСЛИН ПІСЛЯ 
ЗИМІВЛІ, ТА РІСТ 
ЗЕЛЕНОЇ МАСИ

ROOTMOST-C60
25-30 мл/10 л води 

(полив)
+

ХВОЙНІ
25 мл/10 л води

(обприскування або 
полив)

ПРОТЯГОМ ВЕГЕТА-
ЦІЇ З ІНТЕРВАЛОМ 
10-15 ДНІВ

ХВОЙНІ
25 мл /10 л води

(обприскування або 
полив)

+
ACTIVE 

20-25 мл /10 л води
(обприскування або 

полив)

ОДНА ОБРОБКА. 
ДОЗРІВАННЯ ЦЬО-
ГОРІЧНОГО ПРИ-
РОСТУ, КРІПЛЕННЯ 
КОРЕНЕВОЇ СИСТЕ-
МИ, ПІДВИЩЕННЯ 
МОРОЗОСТІЙКОСТІ 
ТА ПРОФІЛАКТИКА 
ГРИБКОВИМ ЗА-
ХВОРЮВАННЯМ.

СТАРТ
20-25 мл /10 л води

(полив)

LibraLAB – професійна агролабораторія, яка надає послу-
ги та впроваджує комплексні рішення для вашого господар-
ства.

Ми аналізуємо – проводимо агрохімічний аналіз ґрунту та 
листову діагностику рослин; корегуємо – розробляємо си-

стему живлення рослин на основі органо-мінеральних добрив 
ТМ «SmartGrow; розраховуємо – визначаємо основне внесення 

мінеральних добрив; консультуємо – надаємо практичні рекомен-
дації по живленню рослин.

Високий професійний рівень персоналу лабораторії LibraLab гарантує якість вико-
нання лабораторних досліджень. 

LibraLAB пропонує інструменти для ефективного живлення рослин, ефективність 
яких неодноразово підтверджена. Приєднуйтесь! 

LibraLAB – швидка допомога рослинам!




