
Plantonit Photosynthesis (Фотосинтез) 

Plantonit Photosynthesis* –. добриво, що забезпечує рослини основними поживними 

речовинами, необхідними для оптимальної роботи фотосинтетичного апарату. Plantonit 

Photosyntesis включає в себе макро- і мікроелементи необхідні для організму рослин. Такий 

набір елементів є оптимальним для функціонування фотосинтетичного апарату. Недолік 

будь-якого елементу живлення дає збій в метаболізмі рослин, тому необхідно проводити 

профілактику нестачі макро- і мікроелементів. Склад Plantonit Photosyntesis допомагає 

оптимізувати живлення рослин. Дане добриво найкраще використовувати в профілактичних 

цілях дефіциту елементів живлення для всіх сільськогосподарських культур, садів, овочів і 

ягідників. 

*Photosynthesis – (від лат.) - Фотосинтез. 

 

Дія і вплив добрива: 

 стимулює процес фотосинтезу 

 підходить для всіх сільськогосподарських культур, садів, в тому числі для овочів та 

ягід 

 допомагає оптимізувати живлення рослини 

 стимулює процес зростання і розвиток рослини 

 

Хімічний склад та властивості: 

Склад: 

1 ГІФ кислоти 2 % 11 *MgO 100 г/л 

2 Амінокислоти 2 г/л 12 SO3 100 г/л 

3 Фітогормони 1 г/л 13 B 5 г/л 

4 Бетаїн 1000 ррm/л 14 *Fe 20 г/л 

5 Хітозан 100 ррm/л 15 *Mn 30 г/л 

6 ПАР 3% 16 *Cu 30 г/л 

7 Йод 0,1% 17 *Zn 10 г/л 

8 N 200 г/л 18 *Mo 0,15 г/л 

9 P2O5 30 г/л *Елемент в хелатній формі EDTA 

10 K2O 30 г/л 

 

рН –  

Густина –  

Препаративна форма - Концентрат суспензії  

Тарна одиниця: 1л, 10л, 20л.  



Рекомендовані норми витрати Плантоніт Фотосинтез: 

Культури Фаза росту та розвитку 
Норма витрат, 

л/га 

Зернові колосові 
Кущіння (ВВСН 21-29) 1,5-2 

Вихід в трубку – початок цвітіння (ВВСН 30-61) 1,5-2 

Соняшник 
2-4 пари листків (4-8 листків) (ВВСН 14-18) 1,5-2 

5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 33-37) 1,5-2 

Соя, горох 
3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16) 1,5-2 

Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) 1,5-2 

Кукурудза 
3-5 справжніх листків (ВВСН 13-15) 1,5-2 

6-8 справжніх листків (ВВСН 16-18) 1,5-2 

Ріпак 
Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) 1,5-2 

Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) 1,5-2 

Цукрові буряки 

4-6 листків (ВВСН 14-16)  1,5-2 

Змикання листків в рядках (ВВСН 19-34) 2 

Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39) 2 

Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) 2 

Овочі Через кожні 10 днів 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ! 


