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СТАРТОВІ КОМПЛЕКСНІ NPK ДОБРИВА



ФІТОСТАРТ Пауер (0-21-22)

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для 
рослин форм фосфору і калію забезпечує інтенсивний ріст 
кореневої системи на початкових етапах органогенезу. 

Елемент % масові
Азот

Калій
Густина - 1,42
pH - 7,5 

0

22

N

K2O

Рекомендується:   
- Для припосівного внесення  при широкорядних посівах зернобобових культур, а також кукурудзи 

та цукрових буряків під які внесені високі – понад 100 кг/га дози азоту. Доза внесення у межах 10,0 – 
40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його 

якості. Доза  у  системах фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуван-
ням витрати поливної води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту. 
- Для  позакореневого підживлення дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Енерджі (4-21-14)

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для 
рослин форм азоту, фосфору і калію забезпечує інтенсивний 
ріст кореневої системи та надземної частини рослин  на почат-
кових етапах органогенезу. 

Елемент % масові
Азот

Калій
Фосфор

Густина - 1,41
pH - 7,0 
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Рекомендується:
- Для припосівного внесення  при широкорядних посівах зернобобових  і овочевих культур, кукуруд-

зи, соняшнику  та цукрових буряків. Доза внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості 

на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза  у  системах 
фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної 
води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту. 
- Для  позакореневого підживлення  дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Спринт (6-24-6)

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для 
рослин форм  макроелементів зі значним переважанням фос-
фору забезпечує інтенсивний, тривалий ефект на ріст корене-
вої системи. 

Елемент % масові
Азот

Калій
Фосфор

Густина - 1,31
pH - 7,0 
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Рекомендується:
- Для припосівного внесення  при широкорядних посівах всіх сільськогосподарських культур. Доза 

внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості 

на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза  у  системах 
фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної 
води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту. 
- У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Фаст (3-18-18)

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для 
рослин форм азоту, фосфору і калію забезпечує інтенсивний 
ріст кореневої рослин на початкових етапах органогенезу, 
сприяє підтриманню тургору клітин під час посухи.

Елемент % масові
Азот

Калій
Фосфор

Густина - 1,36
pH - 7,0 

3
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N

K2O
P2O5

 Рекомендується:
- Для припосівного внесення  овочевих культур,  кукурудзи, соняшників  та цукрових буряків. Доза 

внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його 

якості на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза  у  систе-
мах фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати полив-
ної води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту. 
- У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.
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Фосфор 21P2O5



ФІТОСТАРТ Джет (8-24-0)

Добриво призначене для  припосівного внесення у ґрунт 
локально  та у системах краплинного зрошення, а також поза-
коренево для корекції живлення рослин фосфором і азотом.

Елемент % масові
Азот

Калій
Фосфор

Густина - 1,30
pH - 7,5 

8

0
24

N

K2O
P2O5

Рекомендується:
- Для припосівного внесення  на овочевих культурах, кукурудзи, соняшнику та цукрових буряків. 

Доза внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості 

на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю.. Доза  у  системах фер-
тигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної води, 
стану рослин, агрохімічних показників ґрунту. 
- У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Баланс (10-10-10)

Спеціальне рідке добриво для забезпечення рослин легкодо-
ступними формами азоту фосфору і калію. Добриво призначене 
для  припосівного внесення у ґрунт локально  та у системах 
краплинного зрошення, а також позакоренево для корекції жив-
лення рослин. Доза внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га. Для корекції 
умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та 

Елемент % масові
Азот

Калій
Фосфор

Густина - 1,27
pH - 7,5 

10

10
10

N

K2O
P2O5

покращення його якості на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини 
врожаю.  Доза  у  системах фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з ураху-
ванням витрати поливної води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту. 
У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Калій (0-0-24)
Спеціальне рідке добриво для забезпечення рослин легкодо-

ступною формою калію. Добриво призначене для  внесення у 
ґрунт у системах краплинного зрошення, а також позакоренево 
для корекції живлення рослин, особливо це стосується кукуруд-
зи, цукрових і столових буряків, моркви, томатів у другій поло-
вині вегетаційного періоду.  Доза внесення у межах 10,0 – 40,0 
л/га. 

Елемент % масові
Азот

Калій
Фосфор

Густина - 1,27
pH - 9,5 
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0
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Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості 
на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза для систем фер-
тигації у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної води, 
стану рослин, агрохімічних показників ґрунту.   
У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Супрафос (0-60-0)
Спеціальне рідке добриво для забезпечення інтенсивного 

старту рослин. Добриво призначене для  припосівного внесення 
у ґрунт локально  та у системах краплинного зрошення, а також 
позакоренево для корекції живлення рослин фосфором. Рекомен-
дується для припосівного внесення при широкорядних посівах 
зернобобових  і овочевих культур, а також кукурудзи та цукро-
вих буряків. Доза внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.

Елемент % масові
Азот

Калій
Фосфор

Густина - 1,41
pH - 2,5 
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0
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Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості 
на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза для систем фер-
тигації у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної води, 
стану рослин, агрохімічних показників ґрунту.   
У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.
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ФІТОСТАРТ - спеціальна лінійка рідких комплексних добрив для 
ґрунтового та фоліарного внесення у посівах 

сільськогосподарських культур

Назва марки
Густина

г/мл Отримано із:

ФІТОСТАРТ Пауер 22 7,5

ФІТОСТАРТ Енерджі 14 

Ортофосфорної кислоти, 
гідроксиду калію, фосфітної 

кислоти

ФІТОСТАРТ Спринт 6

ФІТОСТАРТ Фаст

ФІТОСТАРТ Джет 0

ФІТОСТАРТ Баланс

ФІТОСТАРТ Калій

ФІТОСТАРТ Супрафос

Добрива з лінійки ФІТОСТАРТ можуть застосуватись на різних 
етапах вирощування с.г. культур, а саме:

         Як стартове добриво для внесення в насіннєве ложе при посіві з метою забез-

печення інтенсивного старту рослин;

          Для корекції мінерального живлення в системах фертигації з метою підви-

щення врожайності та покращення якісних показників урожаю;

         По листку в критичні періоди росту і розвитку сільськогосподарських культур.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЛІНІЙКИ ФІТОСТАРТ:

        Збалансований склад елементів живлення;

        Містить дві форми фосфору;

        Стабільність продуктів протягом тривалого часу завдяки стійкій формуляції;

        Відсутність баласту та шкідливих речовин;

        Ефективність в широкому діапазоні температур ґрунту та повітря;

        Низький сольовий індекс.
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N
% мас.

Р2О5
% мас.

К
% мас.

0 21 

4 21 

6 24

3 18 18

8 24

10 10 10 

0 0 24

0 060

pH

1,42

1,41

1,31

1,36

1,30

1,27

1,27

1,41

7,0

7,0

7,0

7,5

7,5

9,5

2,5

N
г/л

Р2О5
г/л

К
г/л

310 0 300 

200 50 300 

80 80 320 

250 40 250 

0 300 100 

130 130 130 

300 0 3 

5 850 0 

Ортофосфорної кислоти, 
гідроксиду калію, гідроксиду 

амонію, фосфітної кислоти
Ортофосфорної кислоти, 

гідроксиду калію, гідроксиду 
амонію, фосфітної кислоти

Ортофосфорної кислоти, 
гідроксиду калію, гідроксиду 
амонію, карбаміду, фосфітної 

кислоти
Ортофосфорної кислоти, 

гідроксиду амонію, 
фосфітної кислоти

Ортофосфорної кислоти, 
гідроксиду калію, гідроксиду 
амонію, карбаміду, фосфітної 

кислоти

Ацетату калію

Фосфітної кислоти


