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ЕС ДОБРИВО – Азотне добриво з формальдегідом-сечовини  
– N (MgO-SO3) 23-0-0 (2,5 – 5,2)

Діюча речовина Концентрація % Вміст діючої 
речовини

Маса нетто

Загальний азот (N)
15,4% амідний, 7,7% азот 
з формальдегідом-сечовини

23,1 % 300 г/л

12,8 кг 10 лВодорозчинний оксид  
магнію (MgO) 2,5 % 33 г/л

Водорозчинний триоксид  
сірки (SO3) 5,2 % 67 г/л



НітроТОП
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
P102 Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
P202 Не використовувати до ознайомлення з інструкцією з використання.
P264 Ретельно мити руки після використання.
P273 Не викидати в навколишнє середовище.
P501 Утилізовувати вміст відповідно до місцевих / регіональних / національних / 
міжнародних правил.
Замінити вміст / тару у відповідному центрі з утилізації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
ЛИСТОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ

Культура Норма 
витрати 
препарату

Рекомен-
дований 
об’єм води

Період обробки

Зернові 15 – 20 л/га 100 л мін. Від прапорцевого листка до цвітіння.
Кукурудза 15 – 20 л/га 200 л Від 4 – 6 листків і через 10 –15 днів, якщо 

є потреба
Картопля 10 – 20 л/га 200 л Перед початком формування бульб і на почат-

ку стадії цвітіння.
Буряк 10 – 20 л/га 100 л мін. На стадії 4-6 листків і через місяць, якщо є 

потреба.
Соняшник 15 – 20 л/га 100 л мін. Від 5-6 пар листків до появи суцвіття.
Кормовий 
буряк

10 – 20 л/га 100 л мін. Від 4-6 листків і через 1 місяць, якщо потрібно.

Хрестоцвіті 15 – 20 л/га 100 л мін. Від 4-8 листків, потім на стадії (С1) і на стадії 
(D2).

Виноград 5 – 10 л/га 

20 л/га

5 – 10 л/га

200 л

200 л

200 л

● Посилене підживлення – 2 внесення від 
стадії нерозкритих листків до цвітіння.
● Для покращення якості сусла – 2 внесення 
навколо лози з інтервалом у 15 днів.
● Після збирання: 1 внесення після збору 
урожаю і до початку опадання листків.

Фруктові 
дерева

5-10 л/га

5-10 л/га

500 л 

500 л 

● Азотна підтримка – 1 внесення до стадії 
цвітіння, або 1 внесення до початку цвітіння 
або після опадання пелюсток.
● Після збирання: 1 внесення після збору 
урожаю і перед початком опадання листя.

ІНСТРУКЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ
Для отримання рівномірного розподілення препарату (без підтьоків) по листовій 
поверхні використовуйте достатній об’єм води. Проводьте обробку в межах інтер-
валу температур від 6 до 25 ̊ С. Молоді листки в умовах стресу можуть бути більш 

чутливими до опіків. У таких умовах потрібно використовувати менші дози і відпо-
відно зменшити інтервал внесень. Щодо рекомендацій з використання на кожній 
культурі – зверніть увагу на дозування і фази внесення, що вказані у таблиці на цій 
етикетці. Використовуйте препарат тільки на відкритому повітрі.

ЗМІШУВАННЯ
1.  Наповніть бак оприскувача ½ об’єму води, необхідного для застосування до-

брива.
2.  Додайте необхідну кількість добрива і решту води, безперервно помішуючи. Не 

залишайте суміш без помішування.
У випадку внесення з іншими компонентами, – добриво завжди в останню 
чергу. Обов’язково перевіряти на сумісність!
3. Після закінчення обробки дуже ретельно очистіть обладання.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від попадання прямих сонячних проме-
нів, щільно закритим і в недоступному місці для дітей, тварин та подалі від харчо-
вих продуктів. Не допускати замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ
Не зливати у стоки, утилізувати препарат і його тару безпечним способом. Не ви-
кидати в навколишнє середовище. Використовуйте згідно з правилами безпеки та 
специфікацією. Не спалювати і не використовувати тару для будь-яких інших цілей.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Виробник і постачальник цього продукту гарантує дотримання формули продукта 
і зазначених діючих речовин в межах прийнятого допуску у випадку цілісної тари. 
У випадку пошкодження упаковки в разультаті зберігання, обробки або викори-
стання даного продукту, повну відповідальність за будь-які ризики несе споживач.

Дата виробництва: див. на упаковці
Номер партії: див. на упаковці

Імпортер та дистриб’ютор: 
ТОВ „Суффле Агро Україна“, 
вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, 
Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068, 
тел. +38 (03842) 7-14-98  
Виробник: AGRONUTRITION, 
Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 
31390 CARBONNE, France

Щільність: 1,28


