
Нова MАРІНФОРМАЦІЯ
по ПРОДУКТУ

Нова MАР – (моноамоній фосфат, NH H PO ) це високоякісне азотно-фосфорне мінеральне 
водорозчинне добриво. Містить азот (NH  ) і фосфор (H PO  ) у доступній, легкозасвоюваній для 
рослин формі. На лужних ґрунтах Нова MAP – є ідеальним джерелом фосфору та азоту.
Нова MAP   використовується при фертигації в відкритому ґрунті та позакоренево (на ранніх стадіях 
розвитку). Зазвичай, використовується як стартове добриво. Має дуже гарну розчинність. При 
розчинності 380 г/л (при 20 С). Нова MAP можна назвати найкращим водорозчинним джерелом 
фосфору 

Концентрація розчину для позакореневого підживлення: 1-3% (1-3 кг/100 л води), кратність обробок  - 1-3 рази
Концентрація розчину для фертигації: Закритий ґрунт 0,01-0,05% (0,1-0,5 кг/1000л води); Відкритий ґрунт 0,05-0,2% (0,5-2 кг/1000 л води)

Не змішуйте Нова MAP з кальцієм та магнієм. Для того, щоб уникнути 
осаду розчиняйте Нова MAP та кальцій і магній в різних баках. 
Використовуйте Нова MAP як джерело фосфору в вашій програмі 
фертигації. Нова MAP може бути легко змішаний з добривами: хлористим 
калієм, нітратом амонію або карбамідом. Для конкретних порад щодо 
використання зверніться до представника ЕРІДОНУ 

www.eridon.ua

Характеристики продукту

Портфоліо водорозчинних фосфорних добрив

Високий вміст фосфору та азоту (61% P O , 12% N)
Можна змішувати з однокомпонентними та комплексними добривами
Забезпечує швидкий старт сільськогосподарських культур
Висока розчинність (300 г/л при 10°С, 464 г/л при 30°С)
Підкислює воду та підтримує стабільний рН в межах 5+/-0,5
Джерело фосфору перед цвітінням
Зменшує вміст нітратів у овочах і картоплі
Ідеальне джерело фосфору для лужних ґрунтів
Ідеально очищений моноамоній фосфат. Не містить хлору, домішок та важких металів
рН  - 4,5 (в 1% розчині) – підкислює ґрунт, це робить його ідеальним фосфорним добривом в 
умовах лужних ґрунтів

2 5

АГРОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ MAP

ЗАСТОСУВАННЯ  МАР

12% Амонійний азот або 9,9% в перерахунку на азот N
61% Оксид фосфору (P O ) водорозчинний або 26,6% в перерахунку на 
фосфор Р
Select MAP не містить хлору та сульфатів
Вміст важких металів (Cd, Pb, Hg) < 10мг/кг
Select MAP EC  - добриво

СКЛАД

Об`ємна щільність

670 г на літр води 
(20°C)

2,2 білий кристалічний 
порошок без запаху

25 кг, мішок

Формула Назва

12-61-0

0-52-34

0-60-20

Нова MAP (моноамоній фосфат)

MKP (монокалій фосфат)

Пекасид

менше 0,2% 1250 кг/м3
ВологістьУпаковкаКолірpH (1% розчину)Розчинність

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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