
Виробник позакореневих добрив

Якість удобрення 



• Майже негайне посилення мінералізації грунту та покращення поступлення в рослини  

елементів живлення (результат помітний вже через два-три дні після заходу)

• Швидке дозрівання врожаю 

• Прискорення регенерації листя та коріння

• В рослину надходить майже 100% елементів живлення, що поставляється, з причин відсутності  

втрат, які виступають при кореневому живленні  

• Можливість обмеження та виправлення помилок, які допустилися при кореневому живленні 

• Не виступає залежність засвоєння основних елементів живлення від рівня pH ґрунту

• Активація кореневої системи, що призводить до кращого використання поживних речовин, що 

містяться в ґрунті

• Можливість обмеження доз добрив для кореневого живлення (в деяких випадках навіть до 50%)

ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН МІНЕРАЛЬНИМИ 
ДОБРИВАМИ  SUPLO ЦЕ:

ОРІМ ЦЬОГО, МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА  SUPLO  ЦЕ:

• Висока якість та ефективність дії

• Повністю розчинні інгредієнти, що впливають на однорідність і властивості добрив

• Комплексний та відповідно підібраний мінеральний склад для кожної групи рослин

• Правильно обрані, найкраще присвоювальні форми поживних речовин

• Відмінне змішування з водою та водними розчинами карбаміду

• Прозорість робочої рідини, що добре впливає на ступінь розпилення оприскувачем

• Робоча рідина швидко всмоктується листками рослин та розподіляється всередині листка  в 

потрібних кількостях і пропорціях

• можливість змішування один з одним, що дозволяє достосовувати склад добрив до практично в 

будь-яких умов, що впливає на культивовані виді рослин, стадію розвитку і родючість грунту, 

погодні умови і помилки при кореневому підживленні 

• Підвищена стійкість рослин до ураження хворобами 

• Покращена ефективність удобрення грунту

• Усунення наслідків погодних умов, що обмежують поглинання поживних речовин корінням

З а с т о с у в а н н я 



ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Листкове підживлення особливо ефективне, 
якщо проводиться при температурі 12 - 25°С. 
Занадто низьк і  температури пов ітря 
обмежують поглинання поживних речовин, у 
той час як висока температура підвищує 
чутливість рослин на концентрацію розчину - 
викликає опіки. Висока відносна вологість 
повітря після обробки забезпечує тривале 
зволоження розчином добрива тонкої 
пластинки листя та видовжує період активного 
поглинання поживних речовин.
Для ефективності листкового підживлення 
важливо дотримання наступних умов:
• Не рекомендується обробляти перед 
очікуваними опадами або під час сильного 
вітру 

• Обприскування проводять рано-вранці або 
пізно ввечері, коли листя не втрачає тургор та  
немає підвищеної сонячної активності
• Для обприскування стосувати форсунки з 
отворами для середнього або дрібного 
розпилення
• Не рекомендується змішувати добрив з 
гербіцидами
• Температура робочої рідини повинна 
перевищувати 10°С
• Для поліпшення адгезії використовуйте 
наявні добавки (ад'юванти)ища, способу та 
умов такого живлення.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ РОБОЧОЇ РІДИНИ

Наповнити  балон 
для обприскування  

на 2/3 обсягу, 
включити змішувач 

Можна додати 
карбамід в 

рекомендованих 
дозах

Добавити 
макроелементне 

листкове 
підживлення

Добавити
мікроелементне

листкове 
підживлення

Доповнити 
балон 
водою

Ввімкнути 
змішувач 

З а с т о с у в а н н я 



SUPLOFOL  mono B
Cучасне борне добриво - боретаноламін. Особливо рекомендується у 
використанні для підгодівлі культур, чутливих до дефіциту бору, таких як 
цукровий буряк, ріпак, картопля, соняшник та бобові культури; з овочів: 
капуста, цвітна капуста, буряк, селера, помідори та цибуля; а з фруктових 
дерев: яблуня та груша.

СКЛАД: бор (В) 11,0% м/м

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

SUPLOFOL mono Zn
Концентроване цинкове добриво особливо рекомендується для 
використання у підгодівлі бобових і стручкових культур (бобів, люцерни, 
конюшини) та зернових культур, картоплі, кукурудзи та садових рослин.

СКЛАД: Цинк (Zn) 8,1% м/м.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ SUPLOFOL
mono B

л/га 

Кількість 
робочої 

рідини л/га

Цукровий буряк

Ріпак

Картопля

Сонячник

Бобові

Овочі

Руктові дерева

- стадія до 6-8 добре розвинених листків

- від стадії 6 листків до утворення бутонів

- 14-20 днів після повного сходу

- 12-14 днів після повного сходу

- перед цвітінням

- у фазі інтенсивного росту і зв'язування плодів

- початок цвітіння
- кінець цвітіння
- два тижні після цвітіння 
- 2-3 тижні після збору 
врожаю до натурального падіння листя

3-4

2-3

1 - 2

2

1-2

1-2

1 - 2
1-2
1 - 2

2

200 - 300

200 - 300

200 - 300

200 - 300

200 - 300

400 - 600

1000
1000
1000

1000

до 18

до 18

до 18

до 6

до 6

до 2
до 2

до 10

до 40

Можлиівий
додаток 

карбаміду 
кг/га 

КУЛЬТУРА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ SUPLOFOL
mono Zn

л/га 

Кількість 
робочої 

рідини л/га

Зернові - половина кущіння 2 - 3 200 - 300 до 18

Кукурудза - 7-8 добре розвинених листків
- 10 днів пізніше

2 - 3
2 - 3

200 - 300
200 - 300

до 18
до 18

Бобові - 6-8 реальних листків
- 10 днів пізніше

2
2

200 - 300
200 - 300

Картопля - 14 днів після повного сходу
- 10-14 днів пізніше

1 - 2
1 - 2

200 - 300
200 - 300

до 18
до 18

Грунтові овочі - стадія 8-10 добре розвинених листків 1 400 - 600 до 6

Полуниця - рання стадія розвитку 1 300 - 400 до 2

Фруктові дерева - після цвітіння
- 3-4 обприскування кожні 12-14 днів

3
2

1000
1000

до 10
до 10

Можлиівий
додаток 

карбаміду 
кг/га 

П о з а к о р е н е в і м і к р о д о б р и в а  



SUPLOFOL mono Mn
Особливо рекомендується для використання у підгодівлі зернових, у тому 
числі овса, у якого при дефіциті марганцю появляється сіра плямистість. 
Чутливими культурами до нестачі марганцю є також картопля, цукрові та 
кормові буряки, ріпак. Рекомендується для овочевих культур: капусти, 
цибулі, червоного буряку, огірків та бобових.

Склад: марганець (Mn) 7,85% м/м

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

SUPLOFOL mono Cu
Рекомендується перш за все для використання у підгодівлі злаків, люцерни, 
картоплі, фруктів та овочів. Добриво протидіє виникненню хвороб на 
нещодавно отриманих торф'яних ґрунтах, бідних на мідь.

СКЛАД:  Мідь (Cu) 8,0% м/м

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ SUPLOFOL
mono Cu

л/га 

Кількість 
робочої 

рідини л/га

КУЛЬТУРА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ SUPLOFOL
mono Mn

л/га 

Кількість 
робочої 

рідини л/га

Зернові - від початку до повноти кущіння 2-3 200 - 300 до 20

Картопля - один цілий тиждень після появи сходів до початку 
дозрівання

2-3 200 - 300 до 18

Цікрові і кормові 
буряки

- стадія 8-12 добре розвинених листків 2-3 200 - 300 до 18

Ріпак - від стадії 6 листків до утворення бутонів 2-3 200 - 300 до 18

Овочі - від стадії 6 до 10 добре розвинених листків 2-3 400 - 600 до 6

Бобові - до висоти 10-15см до квітів 2-3 400 - 600

Можлиівий
додаток 

карбаміду 
кг/га 

Можлиівий
додаток 

карбаміду 
кг/га 

Зернові - половина стадії кущіння 1 - 1,5 200 - 300 до 20

Люцерна - після осягнення росту 15 см
-10 днів пізніше

0,5
0,5

200 - 300
200 - 300

Картопля -14 днів після повного сходу 0,5 200 - 300 до 18

Овочі в грунті - стадія 8-10 добре розвинених листків 0,5 400 - 600 до 6

Полониця - рання стадія розвитку 0,5 400 - 600 до 2

П о з а к о р е н е в і м і к р о д о б р и в а  



SUPLOFOL mono Fe
Рекомендується перш за все для підживлення культур, де виступає нестача 
заліза: у скляних і плівкових теплицях, а також на плодових і фруктових  
деревах. Відмінно підходить для декоративного садівництва, для особливо 
чутливих до нестачі заліза культур, для листкового підживлення сурфіній, 
каскадій.

СКЛАД: залізо (Fe) 6,0% м/м

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

SUPLOFOL mono Mo
Цей новий продукт є відповіддю SUPLO на часту нестачу молібдену. 
Особливо це стосується овочів: капусти та цвітної капусти, ріпаку, люцерну, 
конюшини, кукурудзу та навіть зернових. Препарат необхідно обережно 
стосувати на грунті, який призначений під сільськогосподарські культури для 
кормів та силосу для тварин, оскільки надлишок молібдену в раціоні може 
призвести до молібденозу.

СКЛАД: Молібден (Мо) 4,5% м / м

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ SUPLOFOL
mono Fe

л/га 

Кількість 
робочої 

рідини л/га

Можлиівий
додаток 

карбаміду 
кг/га 

Фруктові дерева - після ццвітіння 3-4 обробки кожні 10-14 днів 1,5-3 1000 до 10

Фруктові кущі 0,75- 1,5 400-600 до 10- після цвітіння, 3-4 обробки кожні 10-14 днів

Культури
В теплицях

- після доброго прийняття розсади 2-3 
кожні 7-10 днів

обробки у концентрації 0,15-0,2% (0.15 до 0.2 1/100
літрів робочої рідини) добре зволожити листя

Сурфінії, каскадії,
петунія

- після доброго прийняття рослин 3-4 
кожні 7-10 днів

обробки у концентрації 0,2 - 0,3% (0,2 - 0,3 літрів/100 л 
петуніяробочої рідини) добре зволожити рослину

в парниках: в кількості 0,25-0,5 л на  100л робочої рідини
культури на відкритому грунті: 0,5-1 л/га при розході робочої рідини 200-300 л/га

для насичення  підкладів та садівних земель : від 30 до 100 мл на м3 підкладу, 
в залежності від потреб рослини

ХЛОРОЗ

У ГРУНТ

КУЛЬТУРА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ SUPLOFOL
mono Fe

л/га 

Кількість 
робочої 

рідини л/га

Можлиівий
додаток 

карбаміду 
кг/га 

КУЛЬТУРА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ SUPLOFOL
mono Mo

л/га 

Кількість 
робочої 

рідини л/га

Можлиівий
додаток 

карбаміду 
кг/га 

Кукурудза - стадія 7-8 листків 1 200 - 300 до 18

Бобові (горох, фасоля) - стадія до 6-8 фактичних листків 0,5 200 - 300

Люцерна, конюшина та інші 
мілкозернові бобові  

- при висоті рослин біля 20 см 0,5 200 - 300

Зернові - кінець стадії кущіння 0,5 200 - 300 до 30

Ріпак - стадія створення розетки 0,5-1 200 - 300 до 5

Капуста, цвітна капуста  - 3 тижні після розсадження розсади и 1 300 - 400 до 5

П о з а к о р е н е в і м і к р о д о б р и в а  



МАРГАНЕЦЬ (Mn)

У випадку нестачі марганцю на молодих та середніх листях 
з'являються поздовжні тонкі жовті смужки, пізніше вони 
біліють і стають більш інтенсивними у середній частині 
листя.

Сірка (S)

У випадку нестачі сірки молоді листя мають світло-жовтий 
до білого кольору, нервів листя практично не видно. Вплив 
дефіциту сірки на кукурудзу відчувається у стадії 
придатності для силосу - старі листя мають червоно-
фіолетовий колір, колби погано заповнюються зернами.

ЦИНК (Zn)

Перші симптоми нестачі цинку з'являються на молодих 
листах у вигляді великих білих або біло-жовтих смуг з обох 
сторін основного нерва. На більш пізніх стадіях розвитку 
спостерігається некроз на старих листках, затримка викиду 
нових стеблів, насіння мають крейдяно-сірий колір.

МАГНІЙ (Mg)

Нестача магнію проявляється жовто-білим забарвленням 
листя уздовж нервів, часто на нижньому боці листків на 
нижній висоті колір зміняється на червоний.

КАЛІЙ (K)

Нестача  калію проявляється появленням жовтих плям або 
висиханням вершин та країв листя –  особливо це помітно в 
нижніх частинах рослини.

К у к у р уд з а - с и м п т о м и д е ф і ц и т у 

Азот (N)

Листя жовтіють, спочатку з верхівки, а потім засихають. 

ФОСФОР (Р)

Нестача фосфору проявляється пурпурово-червоними 
кольоровими розрізами країв листя, ці зміни кольорів йдуть 
у напрямку до центру, вони добре видні на молодому листі.



КАЛЬЦІЙ (Ca)

Характерними об'явами нестачі кальцію є сильно закручене 
і збабчене молоде листя, потім листя починає сохнути.

МАРГАНЕЦЬ (Mn)

Характерні симптоми нестачі марганцю найчастіше 
проявляються у вигляді сіро-коричневих або світлих смуг 
між нервами листків в середній частині листового полотна – 
«сіра плямистість». Потім плямки збільшуються, 
зливаються одна з одною, а через деякий час листки 
згинаються і виглядають зламаними. Ці симптоми має овес, 
рідше інші злаки.

МАГНІЙ (Mg)

Симптоми нестачі магнію це "плямисте" або "смугасте" 
листя, тобто нерівномірний розподіл зеленого барвника між 
нервами листка. У пшениці та ячменю симптом нестачі 
магнію – це сильний хлороз старого листя, який спочатку 
охоплює верхівку і края листя, а потім всю його поверхню, 
на якій з'являються одночасно іржаві, засушені плямки.

МІДЬ (Cu)

Через кілька тижнів після проростання, верхівки старих 
листів біліють, молоді листя сильно скручуються та 
відмирають, не досягаючи заданого розміру та форми. Цілі 
стебла з вершечком (овес) або колосом (пшениця, жито) 
блідо-зеленого кольору та деформовані. При слабшій 
нестачі міді зерна ростуть повільно, мають "смугасте" 
листя.

КАЛІЙ (K)

Відсутність калію проявляється зів'ялими рослинами, на 
всіх листках рослини з’являються розкидані плями сіро-
блакитного кольору. Старі листки зморщені, пожовклі у 
верхній частині і на краях, а головний нерв довгий час 
залишається зеленим. Колоски дрібні, зерно мілке і 
зморшкувате.

ФОСФОР (Р)

Культури маленькі, низькі, темно-зелені, без кущіння. На 
старших листках з'являється фіолетово-червоний колір, 
потім листя висихають, набирають темно-коричневого 
кольору. Зернові утворюють вузькі колоски, погано 
наповнюються зернами.

З л а к и - с и м п т о м и д е ф і ц и т у



СІРКА (S)

В листях цукрового буряка вміст сірки (S) повинен 
становити 0,2-0,3% у сухому стані. У разі нестачі сірки листя 
цукрового буряка жовкнуть, потім листові пластинки 
приймають форму черпака.

МАРГАНЕЦЬ (Mn)

Симптоми нестіча марганцю проявляються  характерними 
маленькими лимонно-жовтими плямами, що з'являються 
поверхні листя. Заражені листки жорсткі та  піднімаються 
вгору. Нерви листків залишаються зеленими.

БОР (B)

Симптоми нестачі бору спричиняють, що серцеві листя є 
маленькими, чорніють і відмирають. На кінцівках помітні 
коричневі, некротичні плями. Старі листя в'януть, жовтіють і 
гинуть. Уражений корінь чорніє і тріскає.

МАГНІЙ (Mg)

Недобір магнію в буряці найчастіше спостерігається на 
стадії 6-8 листків. Листя жовті між нервами, починаючи з 
верхньо ї  частини  листя .  Жовтий  покрив  ч і т к о 
відокремлений від здорових тканин. Краї листків чорніють і 
розпадаються.

КАЛІЙ (K)

Нестача калію особливо помітна під час періодів посухи і 
проявляється у темно-зеленому кольорі з синюватим 
відтінком листя. Врожайність таких буряків є низькою, а 
кореневища мають занижений вміст цукру та низьку якість 
обробки.

ФОСФОР (Р)

Об'явами нестачі фосфору є темно-оливкове листя, 
антоціанінові листові лопатки малих і вузьких розмірів. Краї 
листя мають червоно-жовте або темно-коричневе 
забарвлення. Часто помічається фізіологічна жорсткість 
листя, а ріст буряків затримується.

Б у р я к - с и м п т о м и д е ф і ц и т у



СІРКА (S)

Прояви нестачі сірки аналогічні як при нестачі азоту. 
Спочатку з 'являються на листі  жовті  плями, що 
пересуваються від країв до центру листового полотна, 
навколо нервів залишається зеленим (як при нестачі 
магнію). При довготривалому дефіциті листя змінюють 
колір, червоніють, вони робляться дрібними та згортаються 
у формі ложки. Квіткові пелюстки змінюють колір на світло-
жовтий.

МАРГАНЕЦЬ (Mn)

Спочатку нестача марганцю проявляється на ріпаку у 
вигляді просвітленого листя (хлороз), пізніше листя 
починають жовтіти. 

БОР (B)

Бор особливо впливає на родючість ріпаку. Нестача бору 
проявляється хлорозом наймолодших листків, скрученими 
краями листя та червоно-фіолетовим кольором старих 
листків.

МАГНІЙ (Mg)

Перші ознаки нестачі помітні на старих, нижніх листках. 
Вони стають світло-зеленими, а пізніше жовтими, але навіть 
найменші нерви залишаються зеленими. Симптоми 
дефіциту магнію можуть появлятися вже в осінню холодну 
погоду якщо вміст магнію в грунті низький, при низькій 
температурі ріпан не може забрати з грунту достатню 
кількість магнію. 

КАЛІЙ (K)

У більш високих концентраціях частіше виступає у молодих 
рослинах, ніж у старих, тому важливо забезпечувати 
рослини калієм з самого початку вегетації - першими 
симптомами дефіциту калію є синьозелене листя та жовті 
плями, потім листя стають коричневими і відмирають.

Р і п а к - с и м п т о м и д е ф і ц и т у



МАРГАНЕЦЬ (Mn)

Картопля має сірі листя з дрібними коричневими плямами 
на обох сторонах та на  черешках і стеблах; хлороз 
зростання конусів; пожовтіння листя (зелена сітка) 
починається з підстави і поступово охоплює весь лист.

БОР (B)

Типові симптоми нестачі бору в картоплі – це світло-
зелений колір і здеформоване молоде листя. Рослини 
розвиваються повільно, коренева система розвивається 
гірше, що має великий вплив на врожайність.

МАГНІЙ (Mg)

Спостерігається гальмування росту і прив'януті листя. 
Поверхня між нервами старшого листя стає жовтою, а потім 
коричневою, відмирає і розсипається. Краї листя 
залишаються зеленими протягом тривалого часу. Врожай 
знижується, а  біологічна цінність погіршується у порівнянні 
з врожаєм з оптимальною подачею магнію.

КАЛІЙ (K)

Картопля – це культура, яка «любить» калій. Симптомом 
нестачі цього мікроелементу являється прив'янута форма 
картоплі, старше листя має ненатуральний сіро - зелений 
колір, листя засихають на вершинах і краях, скручуються та 
опадають. 
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