
100% ВОДОРОЗЧИННІ
КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА 

ПРЕМІУМ КЛАСУ
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FERTIPLANT®
   ВИРОБЛЕНО ЗА 

СТАНДАРТАМИ ЄС 

У НІМЕЧЧИНІ!



Комплексне 100% водорозчинне добриво, яке призначене для
фертигації*.
Даний продукт забезпечує комплексне постачання рослинам  
всіх поживних речовин в усі фази розвитку. Доцільно використову-
вати в умовах обмеженого надходження поживних речовин із ґрун-
ту. Рекомендується для застосування на широкому спектрі культур. 
Наявність  нітратної, амонійної  та  амідной форм азоту ефективно 
забезпечує азотне живлення рослини тривалий період.
Катіони металів, які входять до складу даного добрива, повністю 
хелатовані ЕДТА, що гарантує їх максимальне та ефективне вико-
ристання рослиною завдяки повній доступності з ґрунту без з’єднан-
ня з іншими елементами.
Fertiplant® Universal Amino додатково містить високоякісні Амі-
нокислоти, які забезпечують ще більш швидку дію добрива та сти-
муляцію рослин.

FERTIPLANT®    Universal (20+20+20+МЕ), 
Universal Amino (20+20+20+МЕ+Амінокислоти)

Комплексне 100% водорозчинне добриво, яке 
призначене для фертигації*.
Рекомендується для культур з підвищеною 
потребою у калії (картопля, капуста, огірки, гар-
бузи, пізня морква, томати тощо). Крім цього дане 
добриво забезпечує  додаткове живлення рослин 
азотом та фосфором, що попереджає можливий 
дисбаланс у живленні.
Катіони металів, які входять до складу даного 
добрива, повністю хелатовані ЕДТА, що в свою 
чергу гарантує їх максимальне та ефективне вико-
ристання рослиною.

FERTIPLANT® 
Kombi K (6+5+46+20 SO3+МЕ)

ПЕРЕВАГИ ДОБРИВ 
FERTIPLANT®:  

• Надзвичайна розчинність: технологія ультра-
тонкого помолу сировини забезпечує отримання 
рівномірних кристалів, що гарантує швидке та 100% 
розчинення продукту;

• Безпечний - не містить натрію, хлоридів та інших 
шкідливих речовин;

• Широкий діапазон співвідношення елементів 
живлення;

• Двошаровий поліетилен упаковки забезпечує 
тривале збереження;

• Ефективний для багатьох культур;
• Сертифікований за стандартами ЄС.

*Внесення через системи крапельного зрошення та/або через дощувальні машини.

FERTIPLANT® — ДОБРИВО, ЯКЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ОВОЧАМ!

Комплексне 100% водорозчинне добриво, яке 
призначене для фертигації*.
Рекомендується для застосування на широкому 
спектрі культур. Дане добриво рекомендовано у 
початкові періоди росту та розвитку рослин, 
коли вони особливо чутливі до нестачі фосфору. 
Наявність азоту та калію в поєднанні з фосфо-
ром покращує енергію і силу росту молодих рос-
лин, тим самим збільшує їх стійкість до неспри-
ятливих факторів зовнішнього середовища. 
Катіони металів, які входять до складу даного 
добрива, повністю хелатовані ЕДТА, що в свою 
чергу гарантує їх максимальне та ефективне вико-
ристання рослиною.

FERTIPLANT® 
Combi P (8+56+10+1,8 SO3+МЕ)

Комплексне 100% водорозчинне добриво, яке 
призначене для фертигації*.
Кальцій покращує міцність клітинних стінок, що 
призводить до поліпшення якості продукціі, її 
лежкості та транспортабельності.
Щоб уникнути дисбалансу у живленні рослин, дане 
добриво містить NPK у співвідношенні 1,5:1:1,1.
Катіони металів, які входять до складу даного 
добрива, повністю хелатовані ЕДТА, що в свою 
чергу гарантує їх максимальне та ефективне вико-
ристання рослиною.

FERTIPLANT® 
Ca Plus (15+10+14+12 CaO+МЕ)

Комплексне 100% водорозчинне добриво, яке 
призначене для фертигації*.
Дане добриво містить NPK у співвідношенні 
2,4:1:4,8 та додатково магній, що особливо під-
ходить для живлення овочів у другій половині їх 
вегетації, так як на піку свого плодоношення овочі 
вимагають особливо багато калію і магнію. 
Катіони металів, які входять до складу даного 
добрива, повністю хелатовані ЕДТА, що в свою 
чергу гарантує їх максимальне та ефективне вико-
ристання рослиною.

FERTIPLANT® 
Vegetable (12+5+24+2 MgO+35 SO3+МЕ )

 НОРМА ВНЕСЕННЯ 
ПРОДУКТІВ FERTIPLANT®:  
При внесенні через системи зрошення 
(фертигація): на всіх культурах протягом 
вегетації у концентрації до 0,2% (до 200 г 
на 100 л води). Норми внесення добрив 
розраховуються виходячи із запланованої 
врожайності та родючості грунту.
При позакореневому підживленні: на всіх 
культурах рекомендована норма одноразо-
вого внесення 2-3 кг/га.

З добривами 
FERTIPLANT®  

Ви можете повністю 
покластися на 

бездоганну якість 
продукту та його 

оптимальні 
властивості.



Власна лабораторія компанії PLANTA, тісна співпраця з науково-дослідними інститутами та команда 
відділу зрошення компанії Уніфер завжди прийдуть до Вас на допомогу з порадами, допоможуть у 
всіх питаннях, пов‘язаних з живленням рослин.

Автоматизовані виробничі процеси заводу 
Fertiplant  в Німеччині

Великі складські потужності заводу 
Fertiplant оптимізують час поставки

Сучасна лабораторія компанії Fertiplant та 
європейський контроль виробництва добрив

FERTIPLANT® 

Склад елементів живлення продуктів FERTIPLANT®:

Елементи живлення
Fertiplant®

Universal,
Universal Amino*               

Fertiplant®

Kombi P
Fertiplant®

Kombi K
Fertiplant®

Vegetable
Fertiplant®

Ca Plus

Формуляція:
 Азот загальний (N) 20 % 8 % 6 % 12 % 15 %
  - нітратна форма (NO3)  5,8 %             -          6,0 %          4,0 %          5,0 %
  - амонійна форма (NH4) 4,0 %  8,0 %              -          8,0 %             - 

  - амідна форма (NH2)  10,2 %  -   -  -         10,0 %

 Фосфор (P2O5) 20 % 56 %  5 %   5 % 10 %

 Калій (K2O) 20 % 10 % 46 % 24 % 14 %

 Магній (MgO) - - -  2 % - 

 Кальцій (CaO) - - - - 12%

 Сірка (SO3) - 1,75% 20%  35% - 

Мікроелементи:
 Бор (B) 0,020 % 0,010 % 0,010 % 0,010 % 0,020 %

 Мідь (Cu) ЕДТА 0,050 % 0,010 % 0,010 % 0,010 % 0,050 %

 Залізо (Fe) ЕДТА 0,100 % 0,050 % 0,050 % 0,050 % 0,100 %

 Марганець (Mn) ЕДТА 0,050 % 0,030 % 0,030 % 0,030 % 0,050 %

 Молібден (Mo) 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 %

 Цинк (Zn) ЕДТА 0,020 % 0,010 % 0,010 % 0,010 % 0,020 %

 Імпортер: Виробник:

ТОВ „УНІФЕР“
вул. Мелітопольська 17-Б,  
м.Каховка, 74800, Україна. 
Тел.:  +38 050 315 65 15

 
Факс: +38 05536 27130
info@unifer.de www.unifer.de

Planta Dungemittel GmbH
Schwanenstrasse 22, D-93128 
Regenstauf, Germany
за замовленням
Unifer International GmbH,
Strandweg 8, D-18107
Elmenhorst, Germany

Телефон гарячої лінії: +38 050 315 67 91

®®

© Зміст каталогу, включаючи всі фотографії, тексти, а також дизайн захищені авторським правом. Виключне право їх використання належить 
компанії Unifer International GmbH та її партнерам. Будь-яке комерційне використання допускається тільки після письмової згоди з боку Unifer 
International GmbH.

+38 050 315 67 92
+38 05536 27131

* У Fertiplant® Universal Amino додатково містяться високоефективні біологічні речовини / стимулятори на 
основі Аминокислот.


