
Plantonit Fe (Залізо) 

Plantonit Fe* –  рідке добриво для профілактики та дефіциту нестачі заліза в рослинах. 

Відіграє важливу роль в окислювально-відновлювальних реакціях. Забезпечує синтез 

хлорофілу. Має велике значення для проходження процесів дихання. Характеризується 

фунгіцидними властивостями. 

*Fe – (від лат.) - Залізо. 

 

Дія і вплив добрива: 

• активізується фотосинтез 

• попереджує появу хлорозу 

• підвищується стійкість до хвороб 

• бере участь в утворенні хлорофілу та білків 

• входить до складу каталітичних центрів багатьох ферментів 

Хімічний склад та властивості: 

Склад: 

1 ГІФ кислоти 3 % 7 N 60 г/л 

2 Амінокислоти 2 г/л 8 *MgO 5 г/л 

3 Фітогормони 2 г/л 9 SO3 15 г/л 

4 Бетаїн 1000 ррm/л 10 *Fe 100 г/л 

5 Хітозан 100 ррm/л  *Cu 5 г/л 

6 ПАР 3% *Елемент в хелатній формі EDTA 

 

рН –  

Густина –  

Препаративна форма - Концентрат суспензії  

Тарна одиниця: 1л, 10л, 20л.  



Рекомендовані норми витрати Плантоніт Залізо: 

Культури Фаза росту та розвитку 
Норма витрат, 

л/га 

Озима пшениця Вихід в трубку – прапорцевий лист (ВВСН 30-49) 0,5-1 

Картопля 

Стеблування - початок в’янення і відмирання 

бадилля 

(ВВСН 21-97) (з інтервалом 14-28 днів) 

0,75-1,5 

Томати, перець, 

баклажани 

4-6 справжніх листків - дозрівання плодів (ВВСН 

13-89) 

(з інтервалом 14-28 днів) 

0,75-1,5 

Огірки 

3-6 справжніх листків – плодоношення (ВВСН 13-

89) 

(з інтервалом 14-28 днів) 

0,75-1,5 

Морква 

4-6 справжніх листків - збирання врожаю (ВВСН 14-

49) 

(з інтервалом 14-28 днів 

0,75-1,5 

Цибуля, часник 

3-6 справжніх листків - кінець формування цибулин 

(ВВСН 13-49) 

(з інтервалом 14-28 днів) 

0,75-1,5 

Капуста 

2-3 справжніх листків - кінць формування качана 

(ВВСН 12-49) 

(з інтервалом 14-28 днів) 

0,75-1,5 

Смородина, 

малина, аґрус 

Початок цвітіння - збір врожаю (ВВСН 61-89) 

(з інтервалом 14-28 днів) 
0,75-1,5 

Виноград 
Перед цвітінням - достигання ягід (ВВСН 51-89) 

(з інтервалом 14-28 днів) 
1-2 

Кісточкові 

(абрикос, 

персик, 

черешня, вишня, 

слива) 

Цвітіння - плодоношення (ВВСН 61-89) 

(з інтервалом 14-28 днів) 
1-2 

Зерняткові 

(яблуня, груша, 

айва) 

Розпускання бруньок - збір врожаю (ВВСН 54-89) 

(з інтервалом 14-28 днів) 
1-2 

Газонна трава 
У період вегетації (ВВСН 21-29) 

(з інтервалом 14-28 днів) 

0,5-1,0 л на кожні 

100 л води 

Декоративні 

дерева та кущі 

У період вегетації (ВВСН 51-97) 

(з інтервалом 14-28 днів) 

0,5-1,0 л на кожні 

100 л води 

 

 

 

 

 

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ! 


