
Plantonit Zn (Цинк) 

Plantonit Zn* – рідке добриво для профілактики та дефіциту нестачі цинку в рослинах. 

Цинк, який міститься в добриві, бере участь у важливих ферментативних процесах, 

колообігу азоту і необхідний для синтезу триптофану (стимулятору росту). Для запобігання 

нестачі цинку, що супроводжується пожовтінням листя, порушенням процесу утворення 

хлорофілу та фотосинтезу - використовуйте добриво Plantonit Zn. 

*Zn – (від лат.) - Цинк. 

 

Дія і вплив добрива: 

• активізує дію ферментів 

• поліпшується запилення 

• бере участь у фотосинтезі 

• стимулює вегетативний ріст 

• оптимізується дихання рослин 

• сприяє перетворенню крохмалю та азоту 

• посилюється стійкість рослин до несприятливих умов вегетації 

• допомагає збільшити загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин 

 

Хімічний склад та властивості: 

Склад: 

1 ГІФ кислоти 3 % 6 ПАР 3% 

2 Амінокислоти 2 г/л 7 N 60 г/л 

3 Фітогормони 2 г/л 9 *MgO 5 г/л 

4 Бетаїн 1000 ррm/л 9 *Zn 100 г/л 

5 Хітозан 100 ррm/л *Елемент в хелатній формі EDTA 

 

рН –  

Густина –  

Препаративна форма - Концентрат суспензії  

Тарна одиниця: 1л, 10л, 20л.  



 

Рекомендовані норми витрати Плантоніт Цинк: 

Культури Фаза росту та розвитку 
Норма витрат, 

л/га 

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

6-8 листків (ВВСН 16-18) 0,5-1,5 

Картопля 

Обробка перед цвітінням до відмирання бадилля 

(ВВСН 51-97) 
0,5-1 

(ще 2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-

21 день) 
0,5-1 

Соя, горох Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) 0,5-1 

Ріпак Бутонізація (ВВСН 51-59) 0,5-1 

Томати, 

баклажани, 

перець 

Обробка перед цвітінням до збору врожаю (ВВСН 

51-89) 
0,5-1 

(ще 2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-

21 день) 
0,5-1 

Огірки 

Обробка перед цвітінням до збору врожаю (ВВСН 

51-89) 
0,5-1 

(ще 2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-

21 день) 
0,5-1 

Смородина, 

аґрус, 

малина 

Обробка перед цвітінням до збору врожаю (ВВСН 

51-89) 
0,5-1,5 

(ще 2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-

21 день) 

0,5-1,5 

Кісточкові 

(абрикос, 

персик, 

черешня, 

вишня, слива)  

Перед цвітінням (ВВСН 51-59) 0,5-1,5 

Після збору врожаю (ВВСН 91-99) 

0,5-1,5 

Зерняткові 

(яблуня,груша, 

айва) 

Перед цвітінням (ВВСН 51-59) 0,5-1,5 

Після збору врожаю (ВВСН 91-99) 
0,5-1,5 

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

Після збору врожаю (ВВСН 91-99) 0,5-1,5 

Горіх 

Обробка перед цвітінням до збору врожаю (ВВСН 

51-89) 
0,5-1 

(ще 2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-

21 день) 
0,5-1 

 

 

 

 

 

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ! 


