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1. Оптимальний Старт Культури

Підсилює і прискорює початковий етап зростання молодих 
рослин. Молоді рослини зі слабкою кореневою системою 
мають хороший стартовий розвиток тільки тоді, коли 
поблизу достатня кількість поживних речовин, в доступній 
формі для засвоєння.

Допомагає зменшити стрес від застосування гербіцидів 
шляхом підвищення метаболізму

2. Розвиток кореневої системи

Основна мета - стимулювання кореневої системи, за 
допомогою:

 ✓ Physio+ комплекс для розвитку кореневої системи

 ✓ Фосфор (P) в розчинній формі і миттєво доступний

 ✓ Цинк (Zn), впливає на ділення клітин і стимулює синтез 
ауксину (гормону росту коренів).

3. Оптимальна густота та вирівняність  посіву

Завдяки внесенню легкорозчинних і доступних поживних 
речовин досягається оптимальна густота, однорідність та 
вирівняність посіву. 

4. Засвоєння поживних речовин

Мікрогранульовані добрива забезпечують ефективне 
використання поживних речовин з грунту:

Краще розвинена коренева система буде мати доступ до 
більших запасів поживних речовин з глибоких шарів грунту.

Внесення елементів живлення в розчинній і легкодоступній 
формах дають можливість виробляти більше енергії, сфор-
мувати оптимальну густоту, вирівняність і однорідність.

Велика площа кореневої системи, означає більшу кіль-
кість органічних кислот (ексудатів), які мобілізують поживні 
речовини з грунту.

ЧОМУ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ
МІКРОГРАНУЛЬОВАНЕ ДОБРИВО



19

5. Доступність вологи з ґрунту

Мікрогранульовані добрива забезпечують більш ефективне використання водних запасів грунту:

 ✓ 60% води, яку споживають рослини, надходить з запасів опадів отриманих протягом зими.

 ✓ Тільки добре розвинена коренева система може забезпечити оптимальне використання запасів води в 
грунті, що підвищує стійкість рослин до посухи.

6. Стійкість до впливу патогенних мікроорганізмів і бур’янів

З огляду на те, що мікрогранульовані добрива розміщуються в тісному контакті з насіниною, рослина буде 
мати перевагу в стартовому розвитку, що дасть змогу пригнітити ріст та розвиток бурянів.

В разі пошкоджень шкідниками легко доступні поживні речовини відіграють вирішальну роль в регенерації 
кореневої системи і подальшому розвитку рослин.

7. Кількість і якість врожаю

Адаптивне стартове живлення призводить до накопичення маси сухої речовини, що виражається в більш 
тривалому терміні зберігання і покращенні якості.

Дія добрив в залежності від способу внесення

ЧОМУ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ
МІКРОГРАНУЛЬОВАНЕ ДОБРИВО

Внесення в розкид NPK під
основний обробіток грунту

Внесення сошником
NPK з посівом

Ультралокалізація -
Мікрогранула

Нерівномірне
розміщення

Розміщення на глибину
нижчу за насіння

Необхідна добре розвинена
коренева система

Необхідна добре розвинена
коренева система

Розміщення добрив на
5 см в бік від насіння

Розміщення на глибині
3-5 см нижче насіння

Розміщення в безпосередній
близькості до насіння

Потрібні лише 
зародкові корені!
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Повністю задовольняють потреби рослини протягом початкового періоду розвитку та забезпечують 
ефективний та повноцінний старт культури

ОСОБЛИВІСТЮ МІКРОГРАНУЛЬВАНИХ ДОБРИВ ВІД 
ТІМАК АГРО ЯВЛЯЄТЬСЯ БІОКОМПЛЕКС PHYSIO +

АМІНОПУРИНИ (природні сигнальні молекули), що 
входять до складу PHYSIO+,  стимулюють розвиток 
кореневої системи, зокрема ріст кореневих 
волосків - основного адсорбуючого органу кореня, 
що відповідає за поглинання елементів живлення та 
вологи. В природних умовах тривалість життя коре-
невих волосків не перевищує 2-х тижнів. Амінопу-
рини сприяють їх розвитку і тим самим вирішують 
проблему реактивації їх розвитку і тим самим забез-
печують активний стартовий ріст молодих рослин. 

Physio+

Сигнал
амінопуринів

Синтез
протеїнів

Фотосинтез

Ділення клітин
Засвоєння 
Ca

Ca Ca
Ca

Ca Ca

МІКРОГРАНУЛЬОВАНІ ДОБРИВА ВІД ТІМАК АГРО

Фізіостарт Physio + Пінкстарт Physio + Грінстарт Physio +

8% - Амонійна форма азоту (NH4)

28% - Фосфор (P2O5) розчинний у воді та 
цитраті амонію

14% - Кальцій (CaO)

23 % - Сірка (SO3) розчинна у воді

2% - Цинк загальний (Zn)

28% - Фосфор (P2O5) розчинний у воді та 
цитраті амонію

5% - Калій (К2О) водорозчинний

16% - Амонійна форма азоту (NH4)

40% -Фосфор (P2O5) розчинний у воді та 
цитраті амонію

2% -Магній (MgO) розчинний у воді

5%- Сірка (SO3) розчинна у воді

2% -Цинк загальний (Zn)

Внесення мікрогранул слід проводити виключно у насіннєве ложе, за допомогою аплікатора або технікою з 
можливістю висівати макрогранульовані добрива

Фасовка: 25 кг
Розмір гранули: 0,5-1мм
Рекомендована норма: 20-30 кг/га
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ТИМАК АГРО НАДАЄ ТЕХНІКУ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ

 ✓ Висівання основних культур 

 ✓ Висівання проміжних культур

 ✓ Підсів трав

 ✓ Внесення мікрогранульованих добрив

 ✓ Внесення стартових  добрив

Назва сівалки Кількість 
сошників Тип сівалки

Площа 
засіяна за 

 1 заправку, га
Об’єм, л Привод Кількість 

виходів

Monosem 8 сошників Просапна 8-20 120/200 електричний 8

Monosem 12 сошників Просапна 12-24 200/300 гідравлічний 8+4 через Y

Monosem 16 сошників Просапна 16-32 300/500 гідравлічний 16

Kverneland Optima 8 сошників Просапна 8-20 120/200 електричний 8

John Deere 1745 16 сошників Просапна 16-32 2 х 200 електричний 2*8

John Deere DB 24 сошників Просапна 20-40 800 гідравлічний 32

Kinze 3600 16 рядків Просапна 16-32 300-500 гідравлічний 16

Kinze 3600 16 рядків Просапна 16-32 2 х 200 електричний 2*8

Kinze 3000 8 рядів Просапна 8-20 120/200 електричний 8

Vederstad Rapid Rd400C Super XL 16 рядів Суцільного посіву 15 500 гідравлічний 16

Pottinger Terrasem c6 48 рядів Суцільного посіву 15 500 гідравлічний Опціонально

Kuhn Planter 2 12 рядків Просапна 12-20 300 гідравлічний 8+4 через Y

Horsch Maestro-cc 12 рядків Просапна 12-30 300 гідравлічний 8+4 через Y

Horsch Pronto dk 40 Суцільного посіву 10 300 гідравлічний Опціонально

 *Дана схема є прикладом. Аплікатор агрегатується з 90% сівалок.


