
Листове добриво, що містить азот з уповільненим вивільненням, 
магній і сірку. Воно призначене для задоволення потреби в азоті, та 
довгострокового живлення рослини. Не спричиняє до опіків листя.

Оптимізовує вміст білка у зерні, покращує якість урожаю і дозволяє 
листовій поверхні рослини засвоїти більше азоту, ніж у простій формі 
карбаміду.

ЛИСТОВЕ ДОБРИВО, ЯКЕ
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ЧОМУ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ НітроТОП

 у поєднанні з останнім фунгіцидом він оптимізовує 
 формування урожаю і вміст білка у зерні

 у випадку посушливих умов - гарантує доступність азоту, на 
 відміну від стандартних добрив 

 НітроТОП виступає в якості доповнення, або заміни останнього 
 внесення азотних добрив

 він забезпечує правильне поєднання азоту, магнію і сірки

Унікальна формула НітроТОП гарантує:
 значне зменшення втрат азоту через випаровування
 збільшеня здатності всмоктування поживних речовин 

 поверхнею листка
 краще проникнення добрива і високі властивості налипання
 добру фізико-хімічну сумісність з більшістю засобів захисту 

 (не вимагає окремого внесення)
 тривалішу фазу всмоктування поживних речовин поверхнею 

 листка, ніж у випадку звичайного карбаміду
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СКЛАД: 300 г/л - N, 33 г/л - MgO, 67 г/л - SO3
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ШВИДКЕ
ЖИВЛЕННЯ 

ФОРМИ

УПАКОВКА: 10, 100, 200, 1000 Л

ПОВІЛЬНЕ
ЖИВЛЕННЯ

ТРИВАЛЕ І ПОСЛІДОВНЕ ЖИВЛЕННЯ 
Поєднання 2-х форм азоту гарантує ефективне 
поглинання листками азоту і його оптимізацію, що 
дозволяє уникнути утворення кристалів і знижує 
ризик опіків на листках.
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Озимі пшениця і ячмінь Озимий ріпак

Кукурудза Цукровий Буряк
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Соняшник

 можливість змішування з великою  
 кількістю засобів захисту

 навіть 100 літрів води на гектар без  
 ризику опіків

 екологічно чистий продукт (мала  
 кількість залишкового азоту після  
 збирання урожаю)

Культура Доза Внесення Період внесення

пшениця 10–20 л/га 1x від прапорцевого листка до формування колоса

цукровий буряк 10–20 л/га 1–2x 1 - стадія 4-6 листків
2 - 30 днів після першого внесення 

соняшник 15–20 л/га 1x стадія 5-6 листків до фази зірочки

кукурудза 15–20 л/га 1–2x 1 - стадія 4-6 листків
2 - 10-15 днів після першого внесення

картопля 10–20 л/га 1x від початку формування бульб до початку цвітіння

озимий ріпак
10 л/га 1–2x 1 - осінь: стадія 4-8 листків

10 л/га 1–2x 2 - весна: від початку відновлення вегетації до бутонізації

НітроТОП
15–20 л/га

НітроТОП
10–20 л/га

НітроТОП
10–20 л/га

НітроТОП
10–20 л/га

НітроТОП 
15–20 л/га

НітроТОП
10 л/га

НітроТОП
10 л/га


