
ПРИЗНАЧЕННЯ
Для забезпечення рослин комплексом макро- і мікроелементів; 
профілактики і захисту від стресу при застосуванні гербіцидів 
і при аномальних погодних явищах. 
Постстресовий період у рослин досить тривалий та енергови снаж-
ливий. Для скорочення енерговитрат на відновлення і запуск 
регенеративних процесів, поліпшення загального стану рослини 
і розкриття генетичного потенціалу незамінними будуть компо-
ненти продукту, які забезпечують швидку компенсацію нестачі 
елементів живлення, знімають стрес по енергії і диханню. В резуль-
таті це призводить до збільшення врожайності культури.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ
• Сприяє швидшому відновленню рослин після впливу біотичних 

та абіотичних чинників.
• Знімає стрес після застосування гербіцидів та впливу 

аномальних погодних явищ.
• Сприяє додатковому виробленню аденозинтрифосфата — 

АТФ (знімає стрес по енергії).
• Підвищує імунітет рослин до приморозків та посухи.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Сумісний з більшістю добрив та агрохімікатів (ЗЗР). З лужними 
продуктами застосовувати з рН коректорами. Рекомендується 
провести тест на сумісність препаратів за декілька днів до обробки.

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ 
листкове підживлення, 1–2 л/га

Високоефективне, концентроване,  
легкозасвоюване хелатне мікродобриво  
для листкового підживлення польових культур

Упаковка 
20 л, 1000 л

=

СКЛАД 

Вміст елементів живлення, г/л Вміст солей  
та похідних кислот, г/л Густина,  

г/см3 рН
N SO4 Fe* K2O Mg* Zn* В Cu* Mn* Mo* Co* Сукцинати

(бурштинової)
Цитрати

(лимонної)
Тартрати 
(винної)

67,2 120 14,4 12 9,6 8,4 6 4,8 4,8 0,15 0,05 4,8 11,8 0,6 1,2 2,4

* У продукті циклічні сполуки з металом (хелати) утворюють бурштинова, яблучна, аспарагінова, глутамінова, лимонна, щавлева, 
винна, щавлевобурштинова, щавлевооцтова, етилендиаміндибурштинова, етилендиамінтетраоцтова (EDTA) та ін. кислоти.

НОРМА ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ 

Культура Фаза застосування Норма, л/га

Озима пшениця

Початок кущіння 1

Кущіння 1–2

2–3-е міжвузля 1–2

Кукурудза 3–5 листків — 7–10 листків, гербіцидний стрес 1–2

Соя 2–3 трійчастий листок, гербіцидний стрес 1–2

Соняшник 6–10 листків, гербіцидний стрес 1–2

Цукровий буряк 4–6 листків, гербіцидний стрес 1–2

Світовий досвід застосування

Ріпак 4–6 листків, гербіцидний стрес 1–2

Жито, тритикале, овес, ячмінь Кущіння 1

ПРИГОТУВАННЯ
Робочий розчин готується в день обробки. Рекомендована норма 
розведення мікродобрива 1:100. Підживлення проводять по фазах 
розвитку рослин, рано вранці або ввечері, уникаючи яскравого 
сонця, дощу і сильного вітру, при середньодобовій температурі 
не нижче +5 оС.


