
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ 
Культура Фаза застосування Норма, л/га

Кукурудза 5–9 листків, особливо при стресі від зниження температури

0,5–1

Соняшник 4–8 листків, зірочка («монетка»)

Цукровий буряк Від 4 листочків до змикання рядків, з обробітками бором

Соя 2–3 трійчастих листка, початок бутонізаціі

Ріпак 4–6 листків, рання стадія розвитку стручків

Пшениця, ячмінь Восени від 2–3-х листків, початок виходу в трубку,  
флаговий лист

Виноград 3–4 рази за сезон

Смородина, малина, 
ожина, полуниця, суниця Кожні 14 днів

Яблуня, груша Набухання бутонів, ріст плодів (1–2 декада липня)
1–2 Черешня, вишня, персик, 

абрикос, слива
Набухання бутонів, ріст плодів (1–2 декада липня)  

3–4 рази за сезон

Томат, перець, баклажан, 
відкритий грунт Кожні 14 днів, через 2 тижні після висадки розсади 0,5–1

Томат, перець,  
баклажан,  

закритий грунт

Посів насіння в касети 30 мл/10 л  
робочого розчину

Налив плодів, дозрівання 50 мл/10 л  
робочого розчину

Картопля З першими фунгіцидними обробками (окрім міді),  
2–3 рази за сезон 0,5–1

Фертигація Кожні 14 днів 3–5 у 500–1000 л/га 
робочого розчину

www.aidamin.com

Високоефективне рідке мінеральне добриво з найнижчим сольовим індексом 
для листкового та кореневого підживлення польових, овочевих культур та багаторічних насаджень

Упаковка: 20 л
Країна виробництва: 
Україна

Для підживлення рослин на всіх типах ґрунтів та забезпечення рослин комплексним захистом від 
хвороб та несприятливих факторів навколишнього середовища.
Сприяє з6iльшенню доступностi поживних речовин i покращенню росту кореневої системи 
рослин на раннiх етапах розвитку, особливо восени та навесні:
• засвоюється вiдразу пiсля внесення, навiть у холодному ґрунтi (середньодобова температура 

внесення від +5 °С, за винятком екстремальних умов);
• підвищує посухостійкість і має пролонговану дію, якщо внесення проводити до посухи;
• за рахунок К пiдвищується зимостiйкicть озимих культур, якщо внесення відбулося за 5–6 днів 

до перших заморозків;
• висока біодоступність, збільшує цукристість, покращує колір плодів, 0 залишків у продукції 

та 0 днів очікування перед збиранням врожаю.

P Р у формі,  
яка відразу 
поглинається

Містить будівельний 
матеріал мембран 
клітин (кефаліни)  
та стимулятор росту

Підвищує посухо- 
стійкість і має 
пролонговану дію

Прозора рідина,
найнижчий сольовий 
індекс, не містить 
шкідливих домішок та 
гіпсу

Температура 
кристалізації

Добриво не потребує 
ґрунтової вологи

РІДКЕ МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО 

ДАМІН-PK®

НОРМИ ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ 

Внесення Технологія застосування Норма витрати, л/га

Ґрунтове Внесення добрив у рядок на культурах: озима пшениця, ячмінь, 
соя, кукурудза, соняшник, буряк, ріпак 3–5 (5–7 кг/га)

Листкове

Обприскування листя рослин на культурах: озима пшениця, 
ячмінь, соя, кукурудза, соняшник, буряк, ріпак

0,5–1 у 100–300 л/га 
робочого розчину

Сади, виноградники  3–5 у 500–1000 л/га 
робочого розчину

P2O5
* K2O N t кристалізації, oC Густина, г/см3 рН

% 26 18 0,001
–18 1,40–1,45 7,5

г/л 377 261 0,01

* Р (фосфор) в формі іонів ортофосфорної кислоти (єдине сполучення фосфору,  
яке біологічно поглинається рослинами).


