
СеріаСТАРТ 
МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО
Суміш мікроелементів: фосфор,  
калій і магній
Cepiя n° 04555

Діюча речовина Концентрація % Вміст діючої
речовини г/л маса нетто

Фосфор (Р),
водорозчинний 29% 440 г/л

13,3 кг 10 лКалій (К)
водорозчинний 5% 76 г/л

Магній (Mg) 6% 100 г/л



СеріаСТАРТ
СуМІш МІКРОЕЛЕМЕНтІВ: фОСфОР,  
КАЛІй І МАгНІй
ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ 

Добриво СеріаСТАРТ призначене для живлення куль-
тур азотом, фосфором, калієм і мікроелементами.

Щільність: 1,49

Використовувати лише при необхідності. Не перевищу-
вати норму.

ЛИСтОВЕ пІДжИВЛЕННя
Норма витрати 
препарату

Культура, 
об’єкт, що  
обробляється

Спосіб,  
час обробок,  
обмеження

3 - 6 л/га Зернові,
зернобобові,
технічні, кормові 
та овочеві куль-
тури

Максимальна кон-
центрація робочого 
розчину: 2%

ІНСтРуКЦІЇ ЩОДО ЗАСтОСуВАННя
Робочий розчин готується у день застосування і 
вноситься шляхом листового підживлення.
1.  Наповніть бак обприскувача на 3/4 об’єму води, необ-

хідного для застосування добрива.
2.  Розпочність розмішування, потім додайте Серіа-

СТАРТ.
3. Доповніть в кінці водою.
4.  Слід розмішувати, доки суміш для обприскування не 

стане однорідною.
Рекомендована доза води - 200 л/га. Рекомендовано 
обробляти при температурі від 6 до 25 С.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСтОСуВАННя
Застосовувати у період ативного росту, уникаючи 
найспекотніших годин. Не застосовувати у період цві-
тіння. Необхідно вжити усіх застережних заходів, що 
вимагаються під час застосування хімічних реагентів.

СуМІСНІСтЬ
СеріаСТАРТ сумісний з більшістю препаратів захисту 
рослин.
Проведіть усі необхідні фізико-хімічні та біологічні про-
би перед застосуванням нової суміші.

пОРОжНя тАРА
Повторне використання заборонене. При використанні 
препарату, сполосніть тару та вилийте цю воду у бак  об-
прискувача. Тару знешкоджують відповідно до чинного 
законодавства на спеціалізованих підприємствах, що 
мають ліцензію Мінприроди на проведення таких робіт.

ЗАгАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Зберігати у місцях, недоступних для дітей і подалі 
від харчових продуктів. Розмішувати перед застосу-
ванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці 
у сухому прохолодному приміщенні. Не допускати 
замерзання. Зберігати при сталій температурі. Наша 
відповідальність обмежується доставкою продукції 
в оригінальній запломбованій тарі та рекомендацією 
необхідних доз застосування відповідно до кожної с/г 
культури. За будь-які ризики, пов’язані зі зберіганням, 
поводженням та використанням продукції, повну відпо-
відальність несе споживач.
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