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Восени 2011 року внаслідок злиття групи компаній «Терра ЛТД» 
з турецькими партнерами Doktor Tarsa було створено міжнародну 
компанію «ТерраТарса Україна». 

«ТерраТарса Україна» почала виробляти спеціальні добрива 
на потужностях партнерів з Туреччини, реалізуючи їх в Україні 
та країнах СНД. Сьогодні «ТерраТарса» пропонує понад 20 видів 
базових NPK добрив, які виробляються на найсучаснішому заводі 
в Європі. Проте вирізняють компанію на ринку власні комплекси 
спеціальних добрив, які створено в «ТерраТарса» на платформі 
наукового потенціалу, яким володіє компанія. Поступальний, логічно 
вивірений розвиток компанії призвів до необхідності займатися 
Research and Development, R&D. Це практичне впровадження того, 
що є в науковому середовищі: дослідження про дефіцити живлення 
рослин та оптимальні способи їх усунення. Так з’явилася ідея 
побудувати виробниче підприємство в Каховці!

Компанія «ТерраТарса» відома завдяки постійним 
інноваціям. З моменту свого заснування вона не 
стоїть на місці, постійно розвивається і вдосконалює 
сервіс для своїх клієнтів. Поступальний і логічно 
вивірений розвиток компанії дозволив займатися 
власною науково-дослідною роботою. Тому все, що ми 
пропонуємо, — це практичне впровадження того, що є 
в науковому середовищі: тих досліджень про дефіцит 
живлення рослин та оптимальні способи їх усунення.

Так, наприкінці 2020 р. компанія «Терра 
Тарса» розробила ексклюзивну лінійку добрив 
ТМ  MAXPLANT для дистрибутора і партнера 
компанії ТОВ «Спектр-Агро»: кристалічні та рідкі 
добрива з виробництвом як у Туреччині, так і в 
Україні.

Виробниче підприємство  
«ТерраТарса»  
у м. Каховка, Херсонська обл.

Технологічне та 
високоефективне рішення для 
повного розкриття генетичного 
потенціалу рослин

• Повністю водорозчинні концентрати з високим вмістом 
поживних елементів – незамінні компоненти інтенсивної 
технології.

• Збалансована система живлення для усіх культур: обробки 
насіння + позакореневе підживлення макро-, мезо- та 
мікроелементами + ефективний антистресант.

• Склад комплексів MAXPLANT відповідає фізіологічним 
потребам рослин.

• Добрива MAXPLANT є хімічно-чистими, що підтверджено 
низькими показниками електричної провідності (ЕС).

• Стабільні компоненти бакової суміші при одночасній дії із 
пестицидами.
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ЗНАЧЕННЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ЖИВЛЕННЯ

 ОСНОВИ ОСНОВИ 
ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПОЗАКОРЕНЕВОГО 

ЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ 
РОСЛИНРОСЛИН

Завдяки процесу живлення (повітряного і кореневого) рослини ростуть і 
розвиваються, а за оптимального живлення швидко нарощують масу. Основна 
кількість води і поживних речовин надходить в рослину через кореневу систему. 
Крім того рослини здатні засвоювати із водних розчинів поживні речовини через 
листкову поверхню. Уже впродовж багатьох років практика позакореневих 
підживлень стала обов’язковим елементом технології в прогресивних, 
високотехнологічних господарствах України. Багаторічним досвідом і науковими 
дослідженнями доведено, що листкове внесення якісних добрив є економічно 
виправданим і високоефективним шляхом забезпечення рослин необхідними 
поживними речовинами у легкодоступній формі. Слід зазначити, що листкове 
підживлення є доповненням до основного удобрення, а не замінює його і носить 
коригуючий характер.

КОЛИ НЕОБХІДНО КОЛИ НЕОБХІДНО 
ПРОВОДИТИ ПРОВОДИТИ 

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПОЗАКОРЕНЕВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ?ПІДЖИВЛЕННЯ?

Як додаткове добриво у випадках послаблення роботи кореневої системи за рахунок 
механічних пошкоджень, хвороб, несприятливих ґрунтово-кліматичних умов 
(надмірне зволоження або посуха, низькі або підвищені температури, дисбаланс 
поживних елементів, малорухливі поживні елементи в ґрунті, похибки фертигації).

Коригуюче живлення у випадках виразних ознак голодування, як швидка ліквідація 
нестачі елементів. Поглинання листовою поверхнею відбувається значно швидше, 
ніж кореневою системою. З метою профілактики дефіциту.

Підвищення продуктивності рослин. При вирощуванні високопродуктивних сортів 
і гібридів. В критичні фази розвитку рослин, коли вони потребують підвищеної 
кількості елементів живлення. У випадках дисбалансу поживних речовин в ґрунті, 
як коригуючі обробки.

Умови мінерального живлення значною мірою визначають можливість рослин реалізувати свою генетичну про-
граму. Живлення рослин є одним із факторів, який підлягає контролю. Цей процес регулюється шляхом диференціа-
ції форм, доз, строків внесення добрив з урахуванням умов вирощування, біологічних та фізіологічних особливостей 
рослин і коефіцієнтів використання поживних речовин культурою. Змінюючи умови живлення, можна цілеспрямо-
вано впливати на формування величини врожаю та його якість. Споживання елементів живлення і акумуляція їх у 
рослинах – це активний фізіологічний процес, тісно пов’язаний із життєдіяльністю кореневої системи та надземних 
органів рослин. Корені споживають зональні елементи тільки з розчинів, де вони перебувають у дисоційованому 
стані у вигляді іонів. На нормальне проходження цього процесу впливає багато факторів: біологічні особливості 
рослин, ґрунтові умови, тепло, світло, волога.

Проте в сучасних умовах ведення сільського господарства внесення мінеральних добрив у ґрунт не вирішує по-
вністю проблему забезпечення рослин необхідними елементами живлення. За несприятливих гідротермічних умов, 

навіть, за оптимальної кількості в ґрунті доступних сполук макро та мікроелементів засвоєння їх кореневою систе-
мою є недостатнім, що сповільнює темпи росту і розвитку рослин. Нестача поживних речовин, особливо загострю-
ється в період формування генеративних органів. Ще однією невід’ємною складовою є те що, сільське господарство 
України залежне від світових тенденцій щодо підвищення вартості енергоносіїв і, як наслідок, збільшення цін на 
мінеральні добрива. Тому в в сільхозвиробників виникає потреба щодо альтернативних агротехнічних заходів для 
збільшення врожайності вирощуваних культур і зменшення собівартості продукції.

Слід відмітити, що рослини мають періоди максимального використання елементів живлення, коли за досить ко-
роткі строки у генеративні органи рослин надходить найбільша кількість мінеральних елементів. За таких умов ви-
користання мікроелементів є важливим фактором оптимізації умов живлення рослин. Внесення мікродобрив стає 
дедалі актуальнішим і обґрунтованим як з біологічної, наукової, практичної, так і з економічної точок зору.

Продукти для позакореневого підживлення ТМ MAXPLANT мають збалансоване співвідношення елементів для 
запобігання дисбалансу живлення і реалізації потенціалу культур. Підкислюють робочий розчин, що оптимізує по-
глинання добрив та покращує якісні показники бакових сумішей. До складу препаратів ТМ MAXPLANT входить 
лінійка ад’ютантів, яка забезпечує оптимальне покриття та закріплює на листовій поверхні активні компоненти, що 
гарантує пролонговану дію та повне поглинання елементів живлення. 

  Використання високоефективних мікродобрив ТМ MAXPLANT підвищує активність ферментативних систем у 
рослинному організмі, стимулює біохімічні процеси в клітинах, забезпечує поліпшення розвитку вегетативної час-
тини рослини та кореневої системи, підвищує стійкість до несприятливих ґрунтово-кліматичних чинників, що по-
зитивно впливає на врожайність і якість насіння.
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ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У 
ЖИТТІ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН
Дефіцит елементів живлення проявляється у вигляді характерних симптомів. Ознаки можуть бути як досить чіт-
кими, специфічними, так і нехарактерними. Візуально це виражається не лише в прояві характерних для певного 
виду голодування симптомів – некрозів на листках, зміні забарвлення певних органів, або їхніх частин, але й зміні 
загального вигляду рослини (недорозвиненість, карликовість тощо).

Своєчасне встановлення «діагнозу» і правильний вибір методу лікування, викликаних дефіцитом якого-небудь 
одного або декількох елементів, що складають мінеральне живлення рослин, забезпечить їхній динамічний ро-
звиток. Варто зазначити, що прояв нестачі якогось елемента живлення рослин не завжди спричинений браком, 
а, здебільшого, залежить від наявності та співвідношення інших елементів, кислотності та структури ґрунту, тем-
пературного та водного режимів тощо.

Елементи живлення Фізіологія Культури Симптоми дефіциту
Показання до застосу-
вання позакореневих 

підживлень

Азот

N

доступний в нітрат-
ній, аммонійній, 

амідній формах і в 
органічних сполуках

Відповідає за вегетатив-
ний розвиток, фотосин-
тез, синтез амінокислот 
і протеїнів, накопичення 
білка в генеративних і за-
пасають органах

Всі культури

Проявляється на старих листках, 
пригнічений ріст. 
Короткі, тонкі пагони і стебла, 
дрібні суцвіття, слабка облистя-
ність рослин, слабке галуження, 
дрібне вузьке листя, забарвлення 
блідо - зелене, хлоротичне, по-
жовтіння кольору починається з 
жилки і прилеглих до них частини 
листової пластинки, можуть збе-
регти світло-зелене забарвлення

Нестача азоту в ґрунті, 
холодний період ранньої 
весни, кислі грунти, пе-
резволоження, нестача 
кисню, ослаблення лі-
нійного росту, для збіль-
шення кількості білка в 
зерні (на останній стадії 
розвитку зернових)

Фосфор

P

доступний в формі
HPO3

-2 HPO4
-2

H2PO4  PO4
-3

Міститься у всіх органах 
і тканинах, відповідає за 
ростові і енергетичні про-
цеси, за формування ге-
неративних органів, син-
тез амінокислот і білків, 
зберігає та утримує воло-
гу у клітині, активізує ріст 
кореневої системи

Всі культури

Проявляються на старих листках, 
які стають темно-зеленого кольо-
ру, набувають дещо блакитний 
відтінок, проявляються бурі або 
червоно-фіолетові плями, які по-
ступово захоплюють весь лист, 
ріст пагонів і коренів сильно спо-
вільнюється, нове листя дрібне, 
цвітіння затримується

Холодний період ранньої 
весни, кислі ґрунти, над-
лишок алюмінію, заліза, 
марганцю, недоступ-
ність фосфору внесеного 
з мінеральними добри-
вами

Елементи живлення Фізіологія Культури Симптоми дефіциту
Показання до застосу-
вання позакореневих 

підживлень

Калій

K

доступний в формі
К+

Підвищує гідрофільність 
протоплазми, бере участь 
в пересуванні асимілян-
тів, ре гулює вуглеводний 
обмін і полімеризацію 
вуглеводів, бере участь 
в синтезі білків і жирів, 
підвищує стійкість до 
хвороб,посухи, замороз-
ків, підсилює транспорт 
асимілянтів, знижує 
в’язкість протоплазми, 
контролює рух продихів, 
підсилює асиміляцію СО2

Всі культури

Виявляється на нижніх старих 
листках у вигляді пожовтіння і 
крайового «опіку».

Кукурудза: недорозвиненість ка-
чанів, рослини низькорослі, листя 
непропорційно велике з крайо-
вим «опіком»

Цукровий буряк: сім’ядольні і мо-
лоде листя загортаються, на че-
решках темні плями і лінії. Листя 
покриваються темно-бурими сму-
гами. Коренеплід недорозвине-
ний, вміст цукру низький

Озима пшениця: жовтіють вер-
хівки перших двох листів; навесні 
- уповільнення росту та розвитку; 
в фазу трубкування верхівка лис-
тя жовтіє, потім буріє і відмирає; 
стебла слабкі - високий ризик ви-
лягання

Збільшення накопичен-
ня вуглеводів в гене-
ративних і запасаючих 
органах, високі азотні 
фони, підготовка до пе-
резимівлі з метою на-
копичення вуглеводів, 
карбонатні ґрунти, після 
вапнування

Магній

Mg

доступний в формі
Mg +

Входить до складу хло-
рофілу, нуклеїнів, пек-
тинів, фітину. Позитивно 
впливає на надходження і 
включення фосфору в ор-
ганічний синтез, на обмін 
речовин, плодоутворен-
ня, на розвиток генера-
тивних органів.

Цукровий 
буряк, 

картопля, 
зернобобові, 

зернові

Ознаки нестачі з’являються і по-
ширюються від нижніх листків 
до верхніх: у країв листка і між 
жилками зелене забарвлення 
змінюється на жовте, червоне, 
фіолетове. Між жилками надалі 
з’являються плями різного кольо-
ру внаслідок відмирання тканин. 
При цьому великі жилки і прилеглі 
до них ділянки листа залишають-
ся зеленими. Кінчики листя і краю 
загинаються, в результаті чого 
листя куполоподібно вигинається, 
краї листя зморщуються і поступо-
во відмирають.

• Вапнування

• Внесення калійних 
добрив, амонійних 
форм азотних добрив

• Дерново-підзолисті 
ґрунти і червоноземи; 
посуха

• Висока вологість; 
ризик вилягання 
зернових
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Сірка

S

доступний в формі
SO4

-2

SO3
-2

Бере участь в окисно-від-
новних процесах, в акти-
вації ензимів, в білковому 
обміні, в синтезі сірков-
місних амінокислот

Зернові, 
хрестоцвіті, 
пшениця, 
кукурудза, 
картопля, 
цибуля, 
часник, 

цукровий 
буряк, овочеві 

культури

Виявляються на молодому листі: 
стають світлими, припиняється 
ріст і розвиток рослини; ознаки 
схожі з ознаками нестачі азоту, 
при цьому пожовкле листя майже 
не опадає. Іноді листя має не жов-
тий, а бузково-бурий відтінок. При 
надлишку сірки листя поступово 
жовтіє з країв і скуйовджується, 
підвертаючись всередину. Потім 
буріє і відмирає

• Надлишок фосфорних 
та азотних добрив, 
висока концентрація 
селену в грунті, 
низька температура

• Багаті гумусом грунти

• Висока вологість

Кальцій

Ca

доступний в формі
Ca +

Бере участь у вуглевод-
ному і азотному обміні, 
забезпечує проникність 
клітинних стінок, стиму-
лює ріст та розвиток ко-
реневої системи, підви-
щує в’язкість цитоплазми 

Цукровий 
буряк, овочеві 

культури, 
садові 

культури

Виявляються на молодому листі: 
вони бліднуть, скручуються, ста-
ють гофрованими, а потім відми-
рають. Краї листя неправильної 
форми, на них можуть бути вияв-
лені пошкодження бурого кольо-
ру. Спостерігається пошкодження 
і відмирання верхівкових бруньок 
і корінців, сильна розгалуженість 
коренів

• Суха та тепла погода, 
коливання вологості 
грунту, надлишок NH4 
– іонів, калійних та 
магнієвих добрив

• Під час росту і наливу 
плодів

Залізо

Fe

доступно в формі
Fe+2 і Fe+3

Каталізатор багатьох біо-
хімічних реакцій, входить 
до складу хлорофілу і 
ферментів

Зернобобові, 
виноград, 

садові, 
багаторічні 
культури, 
овочеві 

культури

Виявляються на молодому листі: 
спостерігається рівномірний хло-
роз між жилками листа, забарв-
лення верхнього листя стає блідо-
зеленого і жовтого, між жилками 
з’являються білі смужки, і весь 
лист згодом може стати білим

Грунту з рH> 6; карбо-
натні ґрунти; висока во-
логість або перезволо-
ження грунту, надлишок 
фосфору або нестача 
калію у ґрунті, низька 
або висока температура, 
погана аерація, високий 
вміст органічних речо-
вин

Марганець

Mn

доступний в формі
Mn +

Бере участь в окисно-від-
новних і ферментативних 
процесах, вуглеводному і 
білковому обмінах, синте-
зі вітаміну С, бере участь 
у відновленні нітратів 
до аміаку, у фотосинтезі, 
відновленні  СО2, сприяє 
відтоку цукрів із листків і 
росту клітин

Цукровий 
буряк, 

зернові, 
картопля, 
кукурудза, 
люцерна, 
овочеві 

культури, 
садові 

культури

Симптоми дефіциту марганцю різ-
ні у різних рослин. Поверхня лист-
ка картоплі стає нерівною; молоді 
листки огірка забарвлюються у 
світло-зелений колір, а на краях 
стають жовтуватими; листки сто-
лового буряка стають бордовими, 
на молодих листках з’являються 
світло-блакитні плями

Суха погода, низька тем-
пература ґрунту, низька 
інтенсивність освітлен-
ня, високий вміст іонів 
фосфору, заліза, міді, 
цинку в ґрунті, високий 
вміст органічної речо-
вини

Елементи живлення Фізіологія Культури Симптоми дефіциту
Показання до засто-
сування позакорене-

вих підживлень

Цинк

Zn

доступний в формі
Zn+2

Збільшує синтез са-
харози, крохмалю, за-
гальний вміст вуглево-
дів і білкових речовин; 
збільшує вміст аскор-
бінової кислоти, сухої 
речовини; підвищує по-
сухо-, жаро- і холодос-
тійкість рослин.

Кукурудза, льон, 
зернобобові, 

зернові, 
картопля, 
цукровий 

буряк, садові, 
багаторічні 

і овочеві 
культури

На старих листках з’являються хлоро-
тичні плями, листя стає блідо-зелени-
ми, майже білими, краї листя можуть 
закручуватися догори і приймають 
злегка вертикальне положення. 

Плодові дерева: на зростаючих паго-
нах розвивається розеткова хвороба. 
Кукурудза: білі плями і смуги. 

Зернобобові: хлороз і асиметричні 
листя

Висока доза фос-
форних та азотних 
добрив, вапнування, 
низька температура, 
ущільнений ґрунт, 
низький вміст орга-
нічних речовин

Молібден

Mo

доступний в формі
МoO4

-2

Підсилює фіксацію ат-
мосферного і редукцію 
нітратного азоту, бере 
участь в окисно-від-
новних процесах, вуг-
леводному обміні, в 
синтезі хлорофілу і ві-
тамінів.

Зернобобові, 
технічні, 

зернові, овочеві 
культури

Виявляється в світло-зеленому за-
барвлені спочатку на старих, а по-
тім і на молодому листі, при цьому 
самі листки стають вузькими, краї їх 
закручуються всередину і поступо-
во відмирають, з’являється крапка, 
жилки листка залишаються світло-
зеленими.
Сповільнюється розвиток бульбочки 
на коренях бобових

Високий вміст іонів 
марганцю, заліза, 
міді та сульфат- іонів 
в ґрунті, високі дози 
нітратного азоту

Мідь

Cu

доступний в формі
Cu+2

Позитивно впливає на 
синтез хлорофілу; ка-
талізує окисно-відновні 
реакції; активує фер-
ментні системи; підви-
щує вміст гідрофільних 
колоїдів; має фунгіцид-
ні, властивості.

Зернові, 
кукурудза, льон, 
цукровий буряк, 
картопля, ріпак, 
цибуля, овочеві 

культури

Затримка росту та цвітіння, побіління 
кінчиків листів у злаків, пустоколо-
сиця вівса, ячменю, у плодових куль-
тур – хлороз, некроз і суховерхість, 
ушкодження генеративних органів. 
Рослинами-індикаторами недостат-
ності міді є зернові культури. Їхні 
молоді листки скручуються, в’януть і 
відмирають. 

Висока концентрація 
фосфору, азоту, цин-
ку в ґрунті, надли-
шок розчинних спо-
лук важких металів, 
ущільнений ґрунт, 
спека, високий вміст 
органічних речовин

Бор

B

доступний в формі
BO3

-3

Невід’ємний фактор у 
вуглеводному обміні. 
Відповідає за розвиток 
генеративних органів: 
розвиток бутонів, квітів, 
органів запліднення.

Цукровий буряк, 
соняшник, 
пшениця, 
картопля, 

зернобобові, 
льон, ріпак, 

овочеві 
культури, 
виноград, 
кукурудза

Молоді верхівкові листя спочатку 
втрачають нормальне забарвлення у 
основи.
Верхні листки відрізняються світло-
зеленим забарвленням і закручують-
ся від верхівки до основи.
Головні жилки уражених листків на-
бувають коричневого або чорного за-
барвлення і при згинанні листа легко 
ламаються.

Посуха, надлишок 
вологи, інтенсивне 
освітлення, вели-
ка кількість азотних 
та калійних добрив, 
вапнування

Елементи живлення Фізіологія Культури Симптоми дефіциту
Показання до застосу-
вання позакореневих 

підживлень
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ВПЛИВ РІВНЯ РН ҐРУНТУ НА ДОСТУПНІСТЬ 
ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ РОСЛИН
Рослини висувають різні вимоги до реакції ґрунтового розчину (рН). рН грунту не тільки специфічним чином змінює 
засвоєння окремих поживних речовин, але і викликає відмінності в їх поглинанні окремими культурами. Істотний 
вплив рН грунту справляє на засвоєння мікроелементів.
За показниками кислотності ґрунти поділяють на класи: дуже сильнокислі – рН< 4,0; сильнокислі – рН=4,1-4,5; кислі 
– рН=4,5-5,0; слабокислі – рН=5,0-5,5; близькі до нейтральних – рН=5,5-6,0; нейтральні – рН=6,0-7,0 та лужні при рН 
> 7,0. У випадку невідповідності показника рН потребам рослин не тільки знижуються показники врожайності, а й 
значно страждає якість кінцевої продукції.

Оптимальне значення реакції ґрунтового розчину для сільськогосподарських культур знаходиться близько 7,0, од-
нак, нормальний їх розвиток можливий в досить широкому діапазоні: від 4,5-5,0 до 6,5-7,5 рН. Надмірно високий 
(більше 9,0) та надмірно низький (менше 4,0) показники рН ґрунту діють на коріння рослин токсично. Слід також 
пам’ятати, що зниження рН сприяє більш інтенсивному надходженню в рослини аніонів, тоді як збільшення рН 
- надходженню катіонів. У дуже кислих ґрунтах (рН 4,0-5,5) такі елементи як залізо, алюміній та марганець пере-
ходять у легкодоступні для засвоєння рослинами форми, до того ж їх концентрація досягає токсичного рівня. При 
цьому надлишок цих металів порушує вуглеводний та білковий обмін рослин і утворення органів розмноження, що 

значно знижує врожай і може навіть спричинити загибель культурних посівів. За низького показника кислотності 
ґрунту утруднюється засвоєння рослинами фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію та молібдену. В результаті голо-
дування, за певних передумов культурні рослини можуть гинути навіть без вагомих помітних причин. На сильно 
лужних ґрунтах (pH=7,5-8,5) помітно знижується доступність марганцю та міді, цинку та бору, заліза та багатьох 
інших мікроелементів. У даному випадку це пов’язано із утворенням нерозчинних гідроокисів цих елементів, і не 
здатністю рослин засвоювати їх у такому вигляді. 
Регулювання умов живлення рослин у відповідності з їхніми потребами та властивостями окремих добрив і ґрунтів 
дає змогу спрямовано впливати на якість і розмір врожаю, а також покращувати характеристики ґрунту для його 
подальшого успішного використання.

Seeds
Macro 

Complex
Micro 

Complex
Amino 

Sulpho Zn
Ca+B Bor L-Amino 18-18-18 09-42-09 10-05-40

Seeds

Macro 
Complex

Micro 
Complex

Amino 
Sulpho Zn

Ca+B

Bor

L-Amino

18-18-18

09-42-09

10-05-40

n Повністю сумісні
n Є особливості змішування (звернути увагу на характеристику продуктів, якість поливної води 
n Не можна змішувати

СУМІСНІСТЬ ПРОДУКТІВ MAXPLANT

Азот

Фосфор

Калій

Кальцій

Магній

Сірка

Залізо

Марганець

Бор

Мідь і цинк

Молібден

Сильно кисла Середньо 
кисла

Злегка 
кисла

Дуже 
злегка 
кисла

Дуже 
злегка 
лужна

Злегка 
лужна

Середнь 
лужна

Сильно 
лужна

4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9



14

ПЕРЕВАГИ ЛІНІЙКИ 

ПРИЛИПАЧ – унікальний органо-силіконовий прилипач, 
що входить до складу рідких формуляцій MAXPLANT підвищує 
ефективність препарату, зменшуючи ризик змивання робочого 
розчину опадами та пролонгуючи дію. Унікальність формуляції 
прилипача дозволяє виконувати йому функцію анти-випаровувача 
та антиспінювача.

КОМПЛЕКС АМІНО- ТА ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ 
– унікальне поєднання мікроелементів в сукупності з аміно- та 
органічними кислотами забезпечує додаткову хелатизацію металів, 
що робить комплекси більш стабільними в баковому розчині, 
покращує проникність елементів живлення в тканини рослин і 
пришвидшує їх засвоєння.

ХІМІЧНА ЧИСТОТА – низькі показники ЕС (питомої 
електричної провідності) підтверджують хімічну чистоту добрив, 
відсутність сторонніх домішок та токсичних елементів, що зменшує 
сольове навантаження на рослини під час листкових підживлень.

СУЧАСНЕ ВИРОБНИЦТВО – рідкі комплексні добрива 
лінійки MAXPLANT виготовляються на сучасному заводі компанії 
TerraTarsa з високоякісної імпортної сировини з урахуванням 
міжнародних стандартів якості. 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ - кожна партія сировини та кінцевого 
продукта проходить ретельний контроль якості в найсучаснішій 
лаборторії TerraLab, що немає аналогів на теренах СНД як за 
апаратним забезпеченням, так і за підбором фахівців. Це єдина 
вітчизняна лабораторія, що акредитована міжнародною програмою 
контролю якості Magruder. 

Описи  
препаратів



Унікальне комплексне добриво-стимулятор для 
передпосівної обробки насіння, що стимулює його 

проростання та оптимізує умови розвитку культур на 
ранніх стадіях. Добриво володіє оригінальним складом і може 

застосовуватись також як для позакореневого внесення, так і для 
систем краплинного зрошення.

MAXPLANT  
Seeds

ПЕРЕВАГИ

• багатокомпонентність і оптимальний склад добрива 
забезпечує всебічний вплив на проростання насіння та 
розвиток проростка;

• гумінові кислоти забезпечують активний розвиток ко-
рисної мікрофлори, оптимізують буферні властивості 
ґрунтів та покращують поглинання поживних речовин 
кореневою системою;

• органічні кислоти впливають на активність ферментів, 
беруть участь в утворенні алкалоїдів, в біосинтезі жирів, 
пектину, лігніну, хлорофілу, ароматичних амінокислот 
та відіграють важливу роль у процесах дихання рослин;

• L-амінокислоти є доступним матеріалом для синтезу 
протеїнів коренів, крім того, підвищують стійкість рос-
лин до стресових факторів навколишнього середовища;

• містить високу концентрацію фітогормонів (ауксини / 
цитокініни) в оптимальному співвідношенні для почат-

ку поділу клітин, проростання і коренеутворення;
• стимулює активний ріст кореневої системи та її розви-

ток на початкових етапах росту, що покращує погли-
нання поживних речовин з ґрунту;

• збалансоване співвідношення азот-фосфор-калій, 
оптимізує живлення проростка на початкових стадіях і 
дає рослині можливість сформувати білки для побудо-
ви рослинних тканин;

• наявність високої концентрації хелатованого цинку в 
продукті впливає на синтез рослинних гормонів (аук-
синів), сприяє активному наростанню маси коренів, 
покращує стресостійкість молодих рослин;

• наявність ад’ювантів забезпечує рівномірне покриття 
насіннєвого матеріалу та перешкоджає осипанню до-
брив під час фасування і транспортування насіння;

• не містить токсичних домішок та важких металів.

ЗАСТОСУВАННЯ

MAXPLANT Seeds застосовують для передпосівної об-
робки насіння, позакореневого внесення, в системах 
поливу та при обробці розсади перед висадкою.

Для обробки розсади: 

кореневу систему занурити у попередньо підготовлений 
розчин на 5 хв. (30 мл препарату розвести у 20 л води).

Для обробки 1 тони насіння: 

• рекомендовану кількість добрива розчинити у воді, до-
водячи об’єм до 10-20 літрів робочого розчину;

• провести обробку насіння за допомогою протруювальної 
машини, пульверизатора або в контейнері для змішування;

• просушити насіннєвий матеріал без попадання на ньо-
го прямих сонячних променів.

Густина, кг/л: 1,351 рН 1%-го р-ну: 6-7

Вміст елементів 
живлення N, заг. Р

2
О

5
К

2
О MgO Zn L-амінокислоти

Органічні 
кислоти

Гумінові 
кислоти

Ауксини Цитокініни

% 4 8 4 0,15 1,2 1 6,6 3,5 0,035 0,0001

г/л 48,6 97,3 48,6 1,82 14,6 12,2 80 42,6 0,426 0,0012

СКЛАД

СУМІСНІСТЬ:

сумісний з більшістю загальнопоширених пестицидів і агрохімікатів. 
Не змішувати із ЗЗР, що містять високу концентрацію міді, сірки та 
олії, з інсектицидами фосфорорганічної групи; перед використанням 
рекомендується проводити тест на змішування з іншими препаратами 
(робочий розчин не повинен давати осаду).

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Доза, л на 1 т насіння

Зернові колосові 1-2 

Кукурудза 1,5-2,5

Соняшник 3-4

Ріпак 3-4

Рис 1,5-2

Зернобобові 1,5-2,5

Буряки 3-4

Баштанні 1-1,5

Газонні трави 0,25 л / 4 л води / 100 кг насіння

Культура Фаза
Доза, 
л/га

Позакореневе підживлення

Польові та 
овочеві культури

на початкових етапах розвитку 
для стимуляції ростових 

процесів 
0,5-1

Фертигація

Овочеві культури
одразу після висадки розсади 

для відновлення роботи 
кореневої системи

1-4

Плодово-ягідні 
культури

відновлення вегетації 
багаторічних культур, для 

стимуляції росту плодів
1-4
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MAXPLANT 
MacroComplex

Унікальне комплексне добриво з високим вмістом 
необхідних макроелементів у поєднанні з повністю 

хелатованими мікроелементами. Застосовується на 
початкових фазах розвитку та впродовж вегетації 

культур шляхом позакореневого підживлення.

ПЕРЕВАГИ

• висока концентрація макроелементів у збалансованому 
поєднанні для успішного старту і подальшого розвитку 
культур;

• покращення фосфорного живлення за низьких темпера-
тур, дефіциту вологи, високого рівня рН ґрунту і, як наслі-
док, позитивний вплив на розвиток кореневої системи, 
формування генеративних органів, оптимізація фотосин-
тезу та забезпечення енергією всіх фізіологічних проце-
сів;

• підвищення зимостійкості та стійкості до хвороб, оптимі-
зації процесу дихання і проникнення речовин через лис-
ток за рахунок поліпшення калійного живлення.

• оптимізація формування надземної маси і оптимізації 
білкового синтезу, формування хлорофілу, ферментів, ві-
тамінів та інших органічних сполук за рахунок Азоту; 

• покращення фотосинтезу та поглинання поживних еле-
ментів завдяки Магнію;

• органічні кислоти добрива беруть участь в утворенні ал-
калоїдів, в біосинтезі жирів, пектину, лігніну, хлорофілу, 
відновлених форм амінокислот, ароматичних амінокис-
лот та відіграють важливу роль у процесах дихання рос-
лин;

• органічні кислоти додатково покращують проникність та 
засвоєння елементів живлення рослинами;

• наявність повністю хелатованих мікроелементів забез-
печує повне поглинання і швидке усунення їх дефіциту;

• завдяки низькому рівню електропровідності (ЕС<1), до-
бриво не несе сольового навантаження на поливну воду і 
бакову суміш, що виключає ймовірність опіків;

• не містить токсичних домішок та важких металів.

Густина, кг/л: 1,258 рН 1%-го р-ну: 6-6,5

Вміст елементів 
живлення N, заг. P

2
O

5
К

2
O MgO B Fe Mn Cu  Zn

Органічні 
кислоти 

% 3 10 10 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5

г/л 37,2 124 124 2,48 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 33

СКЛАД

Для підсилення ефекту добриво MAXPLANT MacroComplex 
доцільно використовувати у поєднанні з MAXPLANT  
L-Amino (норма 0,5 л/га), що не лише покращить про-

никність та засвоєння елементів живлення, але й підви-
щить стресостійкість рослин.

сумісний з більшістю загальнопоширених пестицидів 
і агрохімікатів. Не змішувати із ЗЗР, що містять високу 
концентрацію міді, сірки та олії, з інсектицидами фосфо-

рорганічної групи; перед використанням рекомендуєть-
ся проводити тест на змішування з іншими препаратами 
(робочий розчин не повинен давати осаду).

СУМІСНІСТЬ:

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Фази внесення Норма, л/га

Зернові колосові к-ри Відновлення вегетації, кущення, початок виходу у трубку 1-2

Кукурудза 3-5 листків, 6-8 листків 2

Соя 2-3 трійчастий листок, бутонізація 1-2

Цукровий буряк 2–3 пари справжніх листки, змикання листя в рядках 2

Ріпак формування розетки 1-2

Соняшник 6–8 листків, бутонізація («зірочка») 1-2

Овочеві культури з початку 4–6 листків до збору врожаю 1-4

Плодово-ягідні куль-
тури 

розпускання бруньок, бутонізація, після цвітіння, ранній післязбиральний період 2-4

Виноград перед цвітінням та після збору урожаю 2-4
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Унікальний комплекс для попередження і усунення 
дефіциту основних мікроелементів шляхом позакореневого 

підживлення культур. Мікроелементи добрива повністю 
хелатовані, що забезпечує їх повне і швидке засвоєння рослинами. 

Універсальний склад і характер застосування дає змогу використовувати 
продукт у критичні фази впродовж всієї вегетації.

MAXPLANT  
MicroComplex

ПЕРЕВАГИ

• висока концентрація Азоту, Магнію і Сірки у поєднан-
ні із набором основних мікроелементів забезпечують 
оптимальне підживлення культур впродовж вегетації і 
запобігають дисбалансу елементів у рослині;

• Азот визначає інтенсивність росту вегетативної маси, 
формування нуклеїнових кислот, амінокислот, хлоро-
філу, ферментів, вітамінів, ліпоїдів та інших органічних 
сполук;

• висока концентрація Сірки допомагає підтримувати 
кислотно-лужний баланс клітин в оптимальному діа-
пазоні, покращує поглинання Азоту рослинами;

• органічні кислоти беруть участь в утворенні алкалоїдів, 
в біосинтезі жирів, пектину, лігніну, хлорофілу, арома-

тичних амінокислот, відіграють важливу роль у проце-
сах дихання рослин та покращують засвоєння мікро-
елементів рослинами;

• органічні кислоти додатково покращують проникність 
та засвоєння елементів живлення рослинами;

• Мідь підсилює засвоєння Азоту, покращує процеси фо-
тосинтезу та утворення ферментів;

• Цинк активізує дію всіх ферментів, бере участь у пере-
творенні Азоту, стимулює синтез ауксинів;

• Марганець стабілізує процеси дихання рослини, сти-
мулює утворення хлорофілу та синтез білків;

• Залізо покращує білковий обмін та стабілізує дихання 
рослин за рахунок додаткового синтезу хлорофілу;

Густина, кг/л: 1,305 рН 1%-го р-ну: 2-3

Вміст елементів 
живлення N, заг. MgO S Fe Mn Zn Cu B Mo Co

Органічні 
кислоти

% 10 2,8 2 1,1 1,1 1,1 1,6 0,1 0,005 0,0005 2,5

г/л 130,5 36,5 26,1 14,4 14,4 14,4 20,9 1,31 0,065 0,0065 33

СКЛАД

• Бор оптимізує процеси запилення, покращує синтез і 
транспорт вуглеводів;

• Молібден покращує синтез вітамінів, хлорофілу та вуг-
леводневий обмін речовин, бере участь у азотфіксації;

• Кобальт регулює функціонування фотосинтетичного 
апарату рослин, бере участь у фіксації атмосферного 
азоту, синтезі нуклеїнових кислот, активізує ферменти;

• добриво підкислює робочий розчин, що покращує ста-

більність та ефективність інших компонентів бакової 
суміші;

• завдяки низькому рівню електропровідності (ЕС<1), 
добриво не несе сольового навантаження на поливну 
воду і бакову суміш, що виключає ймовірність опіків 
рослин;

• комплекс не містить токсичних домішок та важких ме-
талів.

Для підсилення ефекту добриво MAXPLANT MicroComplex доцільно використовувати у поєднанні з MAXPLANT 
L-Amino (норма 0,5 л/га), що не лише покращить проникність та засвоєння елементів живлення, але й підвищить 
стресостійкість рослин.

СУМІСНІСТЬ:

сумісний з більшістю загальнопоширених пестицидів 
і агрохімікатів. Не змішувати із ЗЗР, що містять високу 
концентрацію міді, сірки та олії, з інсектицидами фосфо-
рорганічної групи; перед використанням рекомендуєть-

ся проводити тест на змішування з іншими препаратами 
(робочий розчин не повинен давати осаду). 

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Фази внесення Норма, л/га

Зернові колосові к-ри сходи, початок кущення, прапорцевий листок 1-2

Кукурудза 3-5 листків, 6-8 листків, викидання волоті 1-2

Соя 3-4 трійчастий листок, бутонізація 1-2

Ріпак формування розетки, стеблування, бутонізація 1-2

Соняшник 4–8 листків, 8-10 листків, бутонізація 1-2

Овочеві культури з початку 4–6 листків до збору врожаю 1-4
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Ефективний антистресант-стимулятор, що містить високу 
концентрацію необхідних L-амінокислот, а також Азот 

та Калій, що забезпечує швидке відновлення рослин після 
стресових факторів. Добриво призначене для попередження, 

або швидкого виведення рослин з під дії стресових факторів (градобій, 
гербіцидний стрес та ін.), а також застосування на початку генеративного 

періоду (перед цвітінням) шляхом позакореневого внесення.

MAXPLANT  
L-Amino

ПЕРЕВАГИ

• ефективний антистресант, який використовується при 
абіотичних та біотичних стресах; 

• висока концентрація необхідних L-амінокислот, які є 
основою для синтезу білків, збереження енергії і віднов-
лення рослин після впливу стресових факторів;

• до складу входять 22 L-амінокислоти біогенного похо-
дження, отримані методом ферментативного гідролізу;

• Азот сприяє прискореному відновленню клітинних мемб-
ран;

• Калій підвищує стійкість рослин до хвороб, регулює вод-
ний режим, процеси дихання та підвищує стійкість до по-
сухи;

• покращує якість кінцевої продукції та підвищує вміст цу-
кру в плодах;

• активізує надходження поживних речовин в рослину і їх 
транспорт по судинній системі;

• при одночасному використанні з комплексними мікро-
добривами підвищує проникнення елементів живлення 
в тканини рослин.

Густина, кг/л: 1,12 рН 1%-го р-ну: 6,5-7,5

Вміст елементів живлення L-амінокислоти N, заг. К
2
О

% 20 5 2,5

г/л 224 56 28

СКЛАД

СУМІСНІСТЬ:

• добриво сумісне з більшістю загальнопоширених ЗЗР і 
агрохімікатів;

• не змішувати із ЗЗР, що містять високу концентрацію міді, 
сірки та олії, з інсектицидами фосфорорганічної групи;

• перед використанням рекомендується проводити тест на 
змішування з іншими препаратами (робочий розчин не 
повинен давати осаду).

УВАГА:

посилено проводить в рослину сірку та мідь. Підсилює 
дію всіх ЗЗР. Рекомендовано вносити через 3-5 днів піс-
ля гербіциду.

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Доза Час, особливості застосування

Польові культури 1-2 л/га • позакореневе підживлення:
• профілактика стресу;
• після впливу стресових факторів;
• перед цвітінням наступні внесення з інтервалом 1–2 тижні,  

за необхідності

Овочеві, плодово-ягідні культури, виноград 1–4 л/га
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Повністю водорозчинна гелеподібна суспензія з високим 
вмістом Кальцію у органічному комплексі з поліборатами та 

Калієм. Добриво призначене для позакореневого підживлення 
культур у критичні фази росту (початок генеративного періоду, 

формування та дозрівання плодів) та для корегування гострого дефіциту 
елементів живлення.

MAXPLANT  
Са+B

ПЕРЕВАГИ

• добриво містить високу концентрацію елементів жив-
лення;

• Кальцій у легкодоступній формі сприяє транспорту-
ванню вуглеводів, побудові міцних клітинних стінок та 
поліпшує скріплення їх між собою, забезпечує повно-
цінний розвиток тканини кореня, пагонів, квітконосів 
та плодів;

• Калій покращує білковий та вуглеводневий обмін, 
стійкість рослин до посухи та хвороб, регулює процес 
дихання і проникнення речовин через листок;

• Бор підвищує ефективність фотосинтезу, сприяє за-
своєнню Кальцію, пересуванню й накопиченню вугле-
водів в коренях та листках, а також підвищує стійкість 
до захворювань;

• cинергія поєднання Бору й Кальцію сприяє оптимізації 
процесу запилення;

• унікальна комбінація Кальцій-Калій-Бор знижує ри-
зик виникнення серцевої гнилі; підвищує урожайність 
коренеплодів та збільшує вміст цукру в кінцевій про-
дукції; 

• суттєво зменшує абортування плодів;
• забезпечує профілактику хвороб, пов’язаних з дефіци-

том Кальцію;

• оптимізує бульбочкоутворення у бобових культур;
• сприяє покращенню смакових якостей продукції та 

підвищенню рівня її лежкості. 

Густина, кг/л: 1,437 рН 1%-го р-ну: 8,5-9

Вміст елементів живлення СаО К
2
О B

% 13 4,7 1,7

г/л 186,8 64,7 24,4

СКЛАД

СУМІСНІСТЬ:

сумісний з більшістю загальнопоширених пестицидів 
і агрохімікатів. Не змішувати із ЗЗР, що містять високу 
концентрацію міді, сірки та олії, з інсектицидами фос-
форорганічної групи та з добривами з високою концен-

трацією фосфору; перед використанням рекомендується 
проводити тест на змішування з іншими препаратами 
(робочий розчин не повинен давати осаду).
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НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Фази внесення Норма, л/га

Томат, солодкий перець бутонізація, активний ріст плодів 2-4

Картопля початок бутонізації 1-3

Яблуня, груша
перед і після цвітіння, активний ріст плодів, після збору урожаю 2-4

Вишня, черешня, слива

Ягідні культури перед і після цвітіння, активний ріст плодів 2-4

Виноград формування ягід, змикання ягід у гроні 3-5

Соя бутонізація, початок формування бобів 1-2

Кукурудза перед цвітінням

Цукрові буряки 4–8 листків, змикання листків в рядках, змикання міжрядь



Концентроване спеціальне добриво для позакореневого 
підживлення, що містить високу концентрацію Цинку, 

Сірки та L-амінокислот. Унікальною особливістю добрива є 
вільні L-амінокислоти, які в даному випадку утворюють комплекс 

із Цинком, виступаючи хелатуючим агентом, і сприяють підвищенню 
інтенсивності надходження поживних елементів в тканини рослин. 

Застосовують добриво для попередження та усунення дефіциту Цинку та 
Сірки у критичні фази розвитку.

MAXPLANT  
Amino SulphoZn

ПЕРЕВАГИ

• висока концентрація Цинку, Сірки та L-амінокислот;
• L-амінокислоти відіграють роль антистресанта, 

підвищуючи імунітет рослин та покращують проникність 
елементів живлення;

• Цинк, що знаходиться у комплексі з амінокислотами, 
покращує гормональний баланс, стимулює синтез 
ауксинів та вітамінів В, С, РР у тканинах рослин, бере 
участь у перетворенні азоту, оптимізує процеси дихання 
в рослині;

• Сірка має велике значення у окисно-відновних реакціях, 
білковому обміні, сприяє засвоєнню та фіксації азоту, 
входить до складу амінокислот (цистин, метіонін);

• стимулює засвоєння Фосфору рослинами з ризосферної 
зони та підвищення ефективності застосування основних 
макродобрив;

• підвищує жаро-, посухо- та морозостійкість рослин;
• завдяки низькому рівню електропровідності (ЕС<1), до-

бриво не несе сольового навантаження на поливну воду 
і бакову суміш, що виключає ймовірність опіків рослин.

Густина, кг/л: 1,351 рН 1%-го р-ну: 6-7

Вміст елементів живлення Zn S L-амінокислоти

% 10 5 5

г/л 135,1 67,6 67,6

СКЛАД

СУМІСНІСТЬ:

сумісний з більшістю загальнопоширених пестицидів 
і агрохімікатів. Не змішувати із ЗЗР, що містять високу 
концентрацію міді, сірки та олії, з інсектицидами фосфо-

рорганічної групи; перед використанням рекомендуєть-
ся проводити тест на змішування з іншими препаратами 
(робочий розчин не повинен давати осаду). 

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Фази внесення Норма, л/га

Кукурудза
3-5 листків

1-2

6–8 листків, при необхідності повторити через 10–14 днів

Зернові, колосові культури Кущення, вихід в трубку

Соя Бутонізація

Цукровий буряк 2–3 пари справжніх листків, повторити через 10–14 днів

Ріпак Формування розетки

Соняшник 6–8 листків, утворення кошика

Картопля Бутонізація

Овочеві культури, закритий ґрунт З початку 4–6 листків до збору врожаю, в період сезону обробки повтори-
ти при необхідності з інтервалом 2–3 тижні

1-2
Овочеві культури, відкритий ґрунт 

Зерняткові плодові культури 
Розпускання бруньок, після цвітіння, ранній післязбиральний період 2-3

Кісточкові плодові культури 

Виноград
Перед цвітінням та після збору урожаю, 1–3 обробки при необхідності з 
інтервалом 2–3 тижні

2-3
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MAXPLANT  
Bor

ПЕРЕВАГИ

• добриво має високу концентрацію бору у формі борета-
ноламіну;

• володіє відмінною доступністю бору для рослин, навіть у 
поливній воді з високим рН;

• швидко проникає крізь листкову кутикулу;
• стійке до змивання опадами;
• оптимізує процес цвітіння і запліднення завдяки безпо-

середній участі у процесі росту пилкової трубки;
• запобігає абортуванню зав’язі;
• оптимізує транспорт ауксинів;

• покращує симбіоз між бобовими рослинами і бульбочко-
вими бактеріями;

• покращує функціонування клітинних стінок та мембран;
• оптимізує стійкість рослин до стресових факторів;
• добриво не містить важких металів та токсичних домі-

шок. 

Густина, кг/л: 1,372 рН 1%-го р-ну: 8,5-9

Вміст елементів живлення N, заг. NH
2

B

% 5 5 10,9

г/л 68,6 68,6 150

СКЛАД

СУМІСНІСТЬ:

сумісний з більшістю загальнопоширених пестицидів 
і агрохімікатів. Не змішувати із ЗЗР, що містять високу 
концентрацію міді, сірки та олії, з інсектицидами фосфо-

рорганічної групи; перед використанням рекомендуєть-
ся проводити тест на змішування з іншими препаратами 
(робочий розчин не повинен давати осаду).

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Фази внесення Норма, л/га

Соняшник в період від 2 пар листків до бутонізації з інтервалом 10–14 днів

1-2

Ріпак озимий розетка (осінь), стеблування, бутонізація

Соя бутонізація

Цукровий буряк 4–8 листків, змикання листків в рядках, змикання міжрядь

Кукурудза 4–8 листків

Капуста (цвітна, білокачанна, 
броколі, брюссельська) 

4–6 листків, при необхідності повторні обробки з інтервалом 10–14 днів

0,5-1
Томат, перець 4–6 листків, при необхідності повторно через 10–14 днів, бутонізація

Огірок бутонізація

Морква, столовий буряк активний ріст коренеплоду

0,5–1Картопля початок формування бульб

Овочеві культури в закритому ґрунті до цвітіння, при прояві симптомів нестачі бору

Виноград при формуванні вегетативної маси, бутонізація, формування ягід 0,5–1

Зерняткові та кісточкові плодові 
культури 

рожевий бутон, початок цвітіння, після опадання листя 1-2

в ранній післязбиральний період 2–3
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Формула з акцентом на фосфор для використання на 
початкових фазах росту (поява перших справжніх листків 

у польових культур, висадка розсади, після відновлення 
вегетації навесні у озимих культур) та на початку репродуктивного 

періоду рослин. Застосовується для попередження та усунення 
дефіциту макроелементів, особливо Фосфору, та мікроелементів. Може 

використовуватись для позакореневих підживлень та у системі краплинного 
зрошення у відповідні періоди.

MAXPLANT  
09-42-09+2MgO+ME

ПЕРЕВАГИ

• забезпечує формування потужної кореневої системи, що 
дозволяє рослинам краще поглинати вологу та елементи 
живлення з ґрунту;

• покращує процес запилення;
• стимулює зав’язування плодів, що забезпечує високий та 

якісний врожай;
• швидка та повна розчинність у воді;

• високий вміст мікроелементів повністю хелатованих 
EDTA, що забезпечує краще і стабільне їх поглинання та 
засвоєння рослинами;

• завдяки низькому рівню електропровідності (ЕС<1), до-
бриво не несе сольового навантаження на поливну воду і 
бакову суміш, що виключає ймовірність опіків рослин

• не містить хлору та інших токсичних домішок.

ЗАСТОСУВАННЯ:

• листкове живлення – польові та овочеві культури 2-5 кг/
га витрати води 250-350 л/га, сади та виноградники 600-
1000 л/га. 

• фертигація – 1-16 кг/га через крапельне зрошення, 20-25 
г/10 л води для поливу розсади.

Вміст елементів 
живлення N, заг. P

2
O

5
К

2
O S MgO

Fe 
(EDTA)

Mn 
(EDTA)

Zn 
(EDTA)

Cu 
(EDTA)

B Mo

% 9 42 9 6 2 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,001

г/кг 90 420 90 60 20 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,01

СКЛАД

СУМІСНІСТЬ:

• добриво сумісне з більшістю загальнопоширених ЗЗР і 
агрохімікатів; 

• не змішувати з ЗЗР, що містять високу концентрацію міді, 
сірки та олії, з інсектицидами фосфорорганічної групи та 
з добривами з високою концентрацією кальцію;

• перед використанням рекомендується проводити тест на 
змішування з іншими препаратами, (робочий розчин не 
повинен давати осаду).
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В розсадному відділенні не перевищувати концентрацію робочого розчину 0,02%

Увага!  Норми внесення добрива, що наведені вище орієнтовні і визначаються індивідуально в залежності 
від фази розвитку, стану рослини, ґрунтово–кліматичних умов.



Універсальна формула для використання на всіх 
культурах в період інтенсивного вегетативного росту, як 

додаток до основного живлення та з метою усунення дефіциту 
макро-, мезо- та мікроелементів. Добриво застосовується шляхом 

позакореневого підживлення, а також в системах краплинного зрошення.

MAXPLANT  
18-18-18+3MgO+ME

ПЕРЕВАГИ

• збалансоване поєднання макро- та мікроелементів;
• позитивно впливає на вегетативні процеси та обмін ре-

човин в рослині;
• підвищує стійкість до хвороб та шкідників;
• активізує процеси фотосинтезу та синтезу білку;
• швидка та повна розчинність у воді;

• високий вміст мікроелементів повністю хелатованих 
EDTA, що забезпечує краще і стабільне їх поглинання та 
засвоєння рослинами;

• завдяки низькому рівню електропровідності (ЕС<1), до-
бриво не несе сольового навантаження на поливну воду і 
бакову суміш, що виключає ймовірність опіків рослин

• не містить хлору та інших токсичних домішок.

ЗАСТОСУВАННЯ:

• листкове живлення – польові та овочеві культури 2-5 кг/
га витрати води 250-350 л/га, сади та виноградники 600-
1000 л/га. 

• фертигація – 1-16 кг/га через крапельне зрошення, 20-25 
г/10л води для поливу розсади.

Вміст елементів 
живлення N, заг. P

2
O

5
К

2
O S MgO

Fe 
(EDTA)

Mn 
(EDTA)

Zn 
(EDTA)

Cu 
(EDTA)

B Mo

% 18 18 18 5,8 3 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,001

г/кг 180 180 180 58 30 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,01

СКЛАД

СУМІСНІСТЬ:

• добриво сумісне з більшістю загальнопоширених ЗЗР і 
агрохімікатів; 

• не змішувати з ЗЗР, що містять високу концентрацію міді, 
сірки та олії, з інсектицидами фосфорорганічної групи та 
з добривами з високою концентрацією кальцію;

• перед використанням рекомендується проводити тест на 
змішування з іншими препаратами, (робочий розчин не 
повинен давати осаду).
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В розсадному відділенні не перевищувати концентрацію робочого розчину 0,02%

Увага!  Норми внесення добрива, що наведені вище орієнтовні і визначаються індивідуально в залежності 
від фази розвитку, стану рослини, ґрунтово–кліматичних умов.



Формула з акцентом на калій для використання на 
посівах озимих культур восени та в другій половині 

вегетації на овочевих, бобових, баштанних та польових 
культурах. Забезпечує кращу перезимівлю озимих культур і 

високу товарну якість та відмінні смакові властивості продукції. Добриво 
застосовується шляхом позакореневого підживлення, а також в системах 

краплинного зрошення

MAXPLANT  
10-05-40+ME

ПЕРЕВАГИ

• завдяки правильному калійному живленню зростає 
зимо- та морозостійкість рослин, що пов’язано з підви-
щенням кількості цукрів в клітині та оптимізацією осмо-
тичного тиску;

• сприяє покращенню смакових якостей продукції; 
• підвищує імунітет до грибкових та бактеріальних хвороб;
• стимулює засвоєння Азоту рослинами;
• швидка та повна розчинність у воді;

• високий вміст мікроелементів повністю хелатованих 
EDTA, що забезпечує краще і стабільне їх поглинання та 
засвоєння рослинами;

• завдяки низькому рівню електропровідності, добриво не 
несе сольового навантаження на поливну воду і бакову 
суміш, що виключає ймовірність опіків рослин;

• не містить хлору та інших токсичних домішок.

ЗАСТОСУВАННЯ:

• листкове живлення – польові та овочеві культури 2-5 кг/
га витрати води 250-350 л/га, сади та виноградники 600-
1000 л/га. 

• фертигація – 1-16 кг/га через крапельне зрошення, 20-25 
г/10л води для поливу розсади.

Вміст елементів 
живлення N, заг. P

2
O

5
К

2
O S

Fe 
(EDTA)

Mn 
(EDTA)

Zn 
(EDTA)

Cu 
(EDTA)

B Mo Mo

% 10 5 40 6,2 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,001 0,001

г/кг 100 50 400 62 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,01 0,01

СКЛАД

СУМІСНІСТЬ:

• добриво сумісне з більшістю загальнопоширених ЗЗР і 
агрохімікатів; 

• не змішувати з ЗЗР, що містять високу концентрацію міді, 
сірки та олії, з інсектицидами фосфорорганічної групи та 
з добривами з високою концентрацією кальцію;

• перед використанням рекомендується проводити тест на 
змішування з іншими препаратами, (робочий розчин не 
повинен давати осаду).

34 35

В розсадному відділенні не перевищувати концентрацію робочого розчину 0,02%

Увага!  Норми внесення добрива, що наведені вище орієнтовні і визначаються індивідуально в залежності 
від фази розвитку, стану рослини, ґрунтово–кліматичних умов.



СХЕМА ЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ
СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПШЕНИЦІ (КОД ВВСН)

СХЕМА ЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ
СТАДІЇ РОЗВИТКУ КУКУРУДЗИ (КОД ВВСН)

36 37

13-15
MAXPLANT

Amino SulphoZn
(1-2 л/ra)

+
MAXPLANT

 MacroComplex
(1-2 кг/га)

або

MAXPLANT
09-42-09

(2-4 кг/ra)


16-18

MAXPLANT
Amino SulphoZn

(1-2 л/ra)

+
MAXPLANT

 MicroComplex
(1-2 л/га)



51-55
MAXPLANT

Bor
(1 л/ra)

+
MAXPLANT

 MicroComplex
(1 л/га)

+
MAXPLANT

 MacroComplex
(1-2 л/га)

або

MAXPLANT
18-18-18

(2-4 кг/ra)



3-5 листківПеред посівом Кущіння Вихід в трубку Колосіння Цвітіння Достигання

BBCH

13-29
MAXPLANT

MacroComplex
(1-2 л/ra)

або

MAXPLANT
 09-42-09

(2-4 кг/га)



21-29
MAXPLANT

Microcomplex
(1-2 л/ra)

+
MAXPLANT

MacroComplex
(1-2 л/ra)

або

MAXPLANT
 09-42-09

(2-4 кг/га)


31-33

MAXPLANT
Amino

SulphoZn
(1-2 л/ra)



37-39
MAXPLANT

Microcomplex
(1-2 л/ra)

+
MAXPLANT

18-18-18
(2-4 кг/га)



ОБРОБКА 
НАСІННЯ

MAXPLANT
Seeds

(1-2 л/т насіння)



ОБРОБКА 
НАСІННЯ

MAXPLANT
Seeds

(1,5-2,5 л/т насіння)



Налив зерна
та достигання

Викидання волоті,
цвітінняТрубкуванняРозвиток листківСходи

00 11 12 14 16 17-34 51-75BBCH

MAXPLANT 
L-Amino  

(1 - 2 л/га) 
для 

профілактики 
стресових 

факторів та 
усунення їх 

післядії

stress

MAXPLANT 
L-Amino  

(1 - 2 л/га) 
для 

профілактики 
стресових 

факторів та 
усунення їх 

післядії

stress



СХЕМА ЖИВЛЕННЯ РІПАКУ 
СТАДІЇ РОЗВИТКУ РІПАКУ (КОД ВВСН)

СХЕМА ЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКА
СТАДІЇ РОЗВИТКУ СОНЯШНИКА (КОД ВВСН)

38 39

14-19
MAXPLANT

Вor
(1 л/га)

+
MAXPLANT 

Macro Complex
(1-2 л/га)

або

MAXPLANT 
09-42-09 

(2-4 кг/га)



19-29
MAXPLANT 

Вor
(1 л/га)

+
MAXPLANT

MicroComplex
(1 л/га)

+
MAXPLANT

MacroComplex
(1-2 л/га)

або

MAXPLANT
09-42-09

(2-4 кг/га)



50-59
MAXPLANT  

Вor
(1 л/га)

+
MAXPLANT  

MicroComplex
(1 л/га)

+
MAXPLANT  

MacroComplex
(1 л/га)



18-19
MAXPLANT 

Вor
(1 л/га)

+
MAXPLANT 

MicroComplex
(1-2 л/га)

+
MAXPLANT 

18-18-18
(2-4 кг/га)



BBCH 00 10 12 14-52 53-57 59-61

Перед посівом
Проростання – 2 

справжній листок Бутонізація Цвітіння та дозрівання
Розвиток розетки 
листків, пагонів, 

активний ріст

MAXPLANT 
L-Amino  

(1 - 2 л/га) 
для 

профілактики 
стресових 

факторів та 
усунення їх 

післядії

stress

MAXPLANT 
L-Amino  

(1 - 2 л/га) 
для 

профілактики 
стресових 

факторів та 
усунення їх 

післядії

stress

ОБРОБКА 
НАСІННЯ

MAXPLANT
Seeds

(3-4 л/т насіння)



ОБРОБКА 
НАСІННЯ

MAXPLANT
Seeds

(3-4 л/т насіння)



ДозріванняЦвітінняФаза зірочки4-8 листківСходиПосів

09BBCH 00 71-8960-6952-5914-18

14-16
MAXPLANT 

Вor
(1 л/га)

+
MAXPLANT 

MicroComplex
(1 л/га)

+
MAXPLANT 

MacroComplex
(1-2 л/га)

або

MAXPLANT
09-42-09

(2-4 кг/га)





Посів Сходи 4-6 листків 8-10 листків Технічна
стиглість

Змикання листка
у рядку і міжрядді

00-09 10 12 14 16 40 90 BBCH

СХЕМА ЖИВЛЕННЯ СОЇ 
СТАДІЇ РОЗВИТКУ СОЇ (КОД ВВСН)

СХЕМА ЖИВЛЕННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ
СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ (КОД ВВСН)

40 41

12-13
MAXPLANT

Вor
(1 л/га)

+
MAXPLANT

MacroComplex
(1-2л/га)

або

MAXPLANT 
09-42-09 

(2-4 кг/га)



35-39
MAXPLANT 

Вor
(1 л/га)

+
MAXPLANT 

MacroComplex
(1-2л/га)

або

MAXPLANT 
10-05-40

(2-4 кг/га)



окремо
MAXPLANT

Ca+В
(2л/га)



51-59
MAXPLANT

Вor
(1 л/га)

+
MAXPLANT

MicroComplex
(1 л/га)

+
MAXPLANT

MacroComplex
(1-2 л/га)

або

MAXPLANT 
09-42-09

(2-4 кг/га)



MAXPLANT 
L-Amino  

(1 - 2 л/га) 
для 

профілактики 
стресових 

факторів та 
усунення їх 

післядії

stress

MAXPLANT 
L-Amino  

(1 - 2 л/га) 
для 

профілактики 
стресових 

факторів та 
усунення їх 

післядії

stress

ОБРОБКА 
НАСІННЯ

MAXPLANT
Seeds

(1,5-2,5 л/т насіння)



31-34
MAXPLANT Вor

(1 л/га)

+
MAXPLANT MicroComplex

(1 л/га)

+
MAXPLANT MacroComplex

(1-2 л/га)

або

MAXPLANT 18-18-18
(2-4 кг/га)



Внесення при 
посіві Бутонізація Цвітіння

Початок наливу 
бобів Дозрівання

01-11 13-15 51-59 69-79 80-96BBCH

16-18
MAXPLANT Вor

(1 л/га)

+
MAXPLANT MacroComplex

(1-2л/га)
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РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА  
СПЕКТР-АГРО

Вінницьке предстравництво

21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, оф. 309
+38 067 659 13 78

Волинське предстравництво

43005, м. Луцьк, вул. Грушевського, 30.
+38 0332 77 00 03, +38 067 501 84 59

Дніпропетровське представництво

51200, м. Новомосковськ,  
вул. Гетьманська, 40а
+38 0569 69 62 82, +38 067 217 99 98

Житомирське представництво

10029, м. Житомир, вул. Малинська,4.
+38 0412 41 93 44, +38 067 657 70 15

Запорізьке представництво

69002, Запоріжжя,  
вул. Олександрівська, 84 оф. 412
+38 067 504 05 68

Кіровоградське представництво

25015, м. Кропивницький, пл. Дружби Народів, 3.
+38 067 405 69 67

Київське представництво

08703, м. Обухів, Київська обл., вул. Київська 127.
+38 067 657 02 49

Лозівське представництво

64602, Харківська обл., м. Лозова,  
вул. Павлоградська, буд. 15
+38 067 443 42 29

Луганське представництво

93000, м. Рубіжне, вул. Мендєлєєва, 12 оф. 5.
+38 067 232 84 15

Львівське представництво

80461, Львівська обл., смт. Запитів,  
вул. Київська, 236.
+38 067 824 21 24

Миколаївське представництво

54031, м. Миколаїв, вул. Троїцька, 240-а
+38 067 405 26 64

Одеське представництво

65031, м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 19
+38 0482 39 47 00, +38 067 548 63 83

Полтавське представництво

36000, м. Полтава, вул. Тевелєва, 2
+38 0532 50 80 53,+38 067 445 40 52

Рівненське представництво

33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 75
+38 067 322 25 68

Сумське представництво

40000, м. Суми, вул. Кооперативна, 19
+38 0542 60 01 36,+38 067 822 55 10

Тернопільське представництво

47722, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27
+38 0352 22 51 19,+38 067 537 11 61

Харківське представництво

63600, смт. Шевченкове,  
вул. Центральна, 39
+38 067 547 77 03

Херсонське представництво

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 29
+38 067 402 80 91

Хмельницьке представництво

29008, м. Хмельницький,  
проспект Миру 94/1.
+38 0382 67 09 99,+38 067 235 40 48

Черкаське представництво

18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнко, 10.
+38 0472 55 09 88,+38 067 445 40 37

Чернігівське представництво

41600, Сумська обл., м. Конотоп,  
вул. Генерала Тхора, 148.
+38 067 445 53 75



Ексклюзивний дистрибутор  
ТОВ «Спектр-Агро»

м. Обухів, вул. Промислова 20.
+38 067 139 69 30
Вебсайт: www.spectr-agro.com 
E-mail:     agro@spectr-agro.com


