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Листова обробка. Фаза подовження стебла:  
АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ 
листкове підживлення 0,5–1 л/га  
Додатково можливо застосування: 
АЙДАМІН-ЦИНК 
листкове підживлення, 1–2 л/га   

• Потреба в цинку Zn для врожаю 60 т/га — 200 г/га 
(NU-Agrar GmbH 02/12/2011).

• Швидко всмоктується і усуває дефіцит цинку. 
• Не засмічує форсунки обприскувача. 

та АЙДАМІН-ЗАЛІЗО 
листкове підживлення, 1–2 л/га   

• Потреба в залізі Fe для врожаю 60 т/га — 500 г/га 
(NU-Agrar GmbH 02/12/2011). 

• Швидко всмоктується і усуває дефіцит заліза. 
• Сумісне в одній баковій суміші з КЛ та Айдамін-Цинк.

Фаза початок цвітіння: 
АЙДАМІН-БОР  
листкове підживлення, 1–2 л/га 

• Бор в біологічно активній формі прискореного 
за сво єння: чотирьохкоординовані внутрішньокомп- 
лекс ні з’єднання — моноетаноламін (N→B) тригид-  
роксиборат і діетаноламін (N→B) тригидроксиборат.   

• Потреба в борі В для врожаю 60 т/га — 150 г/га 
(NU-Agrar GmbH 02/12/2011). 

• Швидко всмоктується і усуває дефіцит бору
• Високий рівень запилення.
• Сприяє раціональному використанню ґрунтової 

вологи; регулює водний гомеостаз клітин. 
• Прискорює міграцію поживних речовин з листя 

до органів плодоношення і коріння. 

та АЙДАМІН-АМІНО 
листкове підживлення, 0,2–0,5 л/га 

• Підвищує стійкість рослин до стресових 
абіотичних чинників (спека, посуха, низькі 
температури) та до гербіцидного стресу. 

• Найпотужніша антистресова дія. 
• Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість 

до бак теріальних і грибкових захворювань. 

та РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО 
листкове підживлення 0,5 л/га 

Фаза розвиток бульб: 
АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ 
листкове підживлення, 0,5—1 л/га  

• Активізує процеси транспортування цукрів 
до репродуктивних органів.  

• Підвищує стійкість рослин до високих 
температур в умовах теплового стресу. 

• Впливає на розподіл ауксину та регулює його дію. 
• Сприяє повноцінному наливу плодів. 

КАРТОПЛЯ

ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН®  
ЗА КУЛЬТУРАМИ
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СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MID

Картоплі  для врожаю 
60 т/га  потрібно  
500 г/га заліза  та  
150 г/га бору

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MIN

Картоплі  для врожаю  
60  т/га  потрібно  
200 г/га цинку та  
150 г/га бору

0,5–1 л/га0,5 л/га1–2 л/га

0,5–1 л/га 0,2–0,5 л/га
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СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MAX

Картоплі  для врожаю 
60 т/га  потрібно  
500 г/га заліза  та  
150 г/га бору
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