
MKP 0-52-34ІНФОРМАЦІЯ
по ПРОДУКТУ

МКР 0-52-34 – (монокалій фосфат, КН РО ) високоякісне добриво торгової марки Select, у вигляді 
білих кристалів, повністю водорозчинне, розсипчасте та призначено для використання у системах 
крапельного зрошення та позакореневого підживлення. Складається з двох поживних речовин: 
фосфору (52% P O ) та калію (34% K O), чистота продукту дозволяє обом елементам легко бути 
поглинутим рослиною. MKP має низький сольовий індекс, що робить його ідеальним добривом 
для фертигації.
Відсутність азоту в складі добрива дозволяє застосовувати МКР у всіх системах овочівництва 
та садівництва
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Портфоліо водорозчинних фосфорних добрив

Формула Назва

12-61-0

0-52-34

0-60-20

Нова MAP (моноамоній фосфат)

MKP (монокалій фосфат)

Пекасид

MKP має високу розчинність (213 г/л при 20 С). Значення електропровідності ЕС низьке, що робить 
MKP ідеальним продуктом для всіх систем живлення. Може бути поєднаний з азотними 
добривами 

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

MKP (KH PO ) – висококонцентроване добриво (P О   - 52 %, K O  - 34%)
Максимальна гнучкість при сумісному використанні з азотними добривами – може бути 
використаний в комбінації з любими азотовмісними добривами
Ідеальне добриво для відкритого ґрунту
Відмінне стартове добриво, стимулює цвітіння
Ідеальний буфер для робочого розчину
Висока чистота добрива (не містить домішок)  - МКР не містить солей Cl  і Na  та іонів важких 
металів
Потрібно відмітити, що багато дослідів показали, що при позакореневому внесенні MKP може 
зменшитись ураження борошнистою росою, таких культур як виноград, яблуня, троянда, дині, 
кавуни й огірки
MKP складається з фосфору та калію. Калій грає важливу роль в синтезі та транспортуванні 
цукрів, крохмалю та кислот. Покращує якість фруктів та лежкість. Фосфор стимулює розвиток 
кореневої системи та покращує цвітіння
MKP може бути змішаний з пестицидами як підкислюючий буферний агент, має pH 5 (+/- 0,5), що 
покращує якість води та підвищує ефективність пестицидів

2

2

2

4

2 4

2 25

2 25

5

- +

АГРОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ MKP

Надмірна концентрація розчинних солей у 
ґрунтовому розчині може призвести до 
високого осмотичного тиску та викликати  
зневоднення, пошкодження і навіть призвести 
до загибелі рослини. Сольовий індекс – вказує 
концентрацію солі в ґрунті після внесення 
добрива по відношенню до нітрату натрію. 
Чим менше сольовий індекс, ти менше ризик 
пошкодження культури.
Сольовий індекс MKP найнижчий серед добрив

З НИЗЬКИМ СОЛЬОВИМ ІНДЕКСОМ
ЧОМУ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОБРИВА

Характеристики продукту
Об`ємна
щільність

213 г на літр води (20°C) 5,0 (+/- 0,5) білий 25 кг, мішок максимум 0,2% 1000 кг/м3

ВологістьУпаковкаКолір
0,8 ms/cm

EC (1 г/л)pH (1% розчину)Максимальна
розчинність

Використовуйте МКР як джерело фосфору і калію в програмах фертигації, 
коли вам необхідний продукт з низьким сольовим індексом. Це чистий 
продукт для гідропонних систем та безпечний продукт для крапельного 
зрошення відкритого ґрунту. При позакореневому використанні, MKP 
може зменшити ураження борошнистою росою на деяких культурах. MKP 
може бути легко змішаний з іншими позакореневими добривами, 
карбамідом чи нітратом калію

52% ОКСИД ФОСФОРУ (P O ) або 22,5% в перерахунку на фосфор
34% ОКСИД КАЛІЮ (K O) або 28,2% в перерахунку на калій
MKP не має в складі хлору, натрію та сульфатів
Сольовий індекс 8,4

Фосфор: на стадії 4-6 листків, як стартове добриво для посилення 
розвитку кореневої системи; Перед цвітінням, для кращого цвітіння та 
запилення; На стадії формування плодів, для покращення стійкості, 
витривалості та збільшення терміну зберігання; Перед збором 
урожаю (сади), для забезпечення дерев поживними речовинами на 
наступний сезон.
Калій: на стадії перед цвітінням, для покращення сили та потужності 
рослини; Пізні стадії росту плодів, для збільшення бріксу та кольору

КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ 

СКЛАД ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


