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FERTIGUM®

Solu-Sea

100 % водорозчинний порошок

Сертифіковане добування сировини ― 
гарантія відсутності важких металів та 
радіонуклідів

Широкий спектр застосування: від 
обробки насіння до поєднання із 
сухими та рідкими мінеральними 
добривами

Висока концентрація екстракту 
морських водоростей

Економічні та дієві норми внесення 
продукту

Ви сплачуєте за діючі речовини, а не за 
воду

Водорозчинний екстракт ісландських морських водоростей 
Ascophyllum Nodosum

Екстракт морських водоростей ‒ найдавніша із відомих 
стимуляторів росту рослин, ефективність якої 
задокументовано впродовж століть



НОРМИ ТА СПОСОБИ ВНЕСЕННЯ

Листове підживлення  0,1‒0,3 кг/га
Обробка насіння  0,2 кг/т
Фертигація закритого ґрунту  1 кг/га
Прикореневе внесення з NPK (в т.ч. РКД, КАС) 0,1‒0,3 кг/га

700

180

150

20

8‒11

г/кг

г/кг

г/кг

г/кг

од.

Екстракт морських водоростей, 
в т.ч. : 

альгінова кислота

K₂O (калій органічних сполук)

мікроелементи (Cu, B, Zn, Fe)

pН

СКЛАД

ЕФЕКТИВНИЙ НА ВСІХ ЕТАПАХ РОСТУ РОСЛИН

FERTIGUM® Solu-Sea

Обробка насіння (пшениця озима, соя)

Внесення прикоренево з КАС та РКД

Обробка рослин Fertigum® Solu-Sea покращує якісні показники 
зерна, зокрема збільшує вміст олії в насінні соняшнику та ріпаку 
озимому

Fertigum® Solu-Sea активно впливає на фізіологічні процеси збіль-
шуючи енергію проростання насіння та швидкість сходів 

Fertigum® Solu-Sea бере безпосередню участь в стимуляції діяльно-
сті мікроорганізмів та дощових черв’яків, активує ростові процеси та 
поглинання поживних речовин з добрив і ґрунту

Позакоренева обробка рослин

Обробка рослин для формування якісних показників

запуск адаптивних механізмів протидії усім видам стресу (дефіцит 
вологи, перепад температур, приморозки, перезволоження)

ефективна біостимуляція рослин: ріст кореневої системи, віднов-
лення вегетації, диференціація бруньок, розвиток генеративних орга-
нів та запліднення

Ефективний метод екстракції
Вилучення всіх важливих речовин із 
максимальним збереженням їх вмісту 
та властивостей

Вартість обробки 1 га  на 20 % менша 
завдяки порошкоподібній формі та 
зниження норми внесення

Економічність застосуванняБезпечний для рослин та ґрунту
Відсутні важкі метали та радіонукліди

Fertigum® Solu-Sea містить біологічно 
активні речовини
фітогормони (цитокінін, ауксин, гіберелін), 
органічні кислоти, бетаїни, гідрокарбонати, 
вітаміни та понад 70 поживних елементів 


