
«ГРІН ХАС ІТАЛІЯ» 
Прогрес у сільському господарстві 



«МФОС+» 

Рідке стартове добриво 



Це рідке стартове добриво на 

основі амонійного азоту та 

полімерного фосфору. Підходить 

для фоліарного застосування 

(корекції мінерального живлення) 

та фертигації. 

«МФОС+» 



Composition 

Загальний азот (N) 8% маса/маса (10,3% маса/об’єм) 

Амонійний азот (N) 8% маса/маса (10,3% маса/об’єм) 

Пентоксид фосфору (P2O5) 24% маса/маса (37% маса/об’єм) 

Триокис сірки (SO3)  5% маса/маса (6,5% маса/об’єм) 

Бор (B) 0,05% маса/маса (0,065% маса/об’єм) 

Цинк(Zn) , хелатований ЄДТА 0,05% маса/маса (0,065% маса/об’єм) 



Фосфорна кислота є базовим компонентом більшості комерційних 

фосфорних добрив. Однак кислотність та деякі її хімічні властивості 

ускладнюють можливість безпосереднього використання цієї речовини. За 

реакції фосфорної кислоти та аміаку вода відділяється, а окремі молекули 

фосфату починають зв'язуватися, утворюючи "поліфосфатні" рідкі добрива. 

 

Окрема фосфатна молекула називається ортофосфатом. ПОЛІФОСФАТ 

означає кілька молекул фосфату, з'єднаних у ланцюг. Кожне з'єднання 

молекул фосфату має власну назву залежно від його довжини, хоча 

поліфосфат є загальним терміном всіх цих зв'язаних молекул. 

«МФОС+» 



У складі «МФОС+» три чверті наявного фосфору присутні в ланцюгах 

полімерів. Решта Р (ортофосфат) доступна для негайного засвоєння 

рослиною. Полімерні фосфатні ланцюги, перш за все, розпадаються на 

прості молекули фосфату через вплив ферментів, що виробляються 

грунтовими мікроорганізмами та корінням рослин. 

Оскільки «МФОС+» містить комбінацію окремих молекул ортофосфату та 

поліфосфату, рослини можуть дуже ефективно використовувати дане 

добриво як джерело поживних речовин. 

«МФОС+» 



Сумісність:      
сумісний з більшістю гербіцидів 

та пестицидів загального 

використання. 

«МФОС+» 

Застосування: 
шляхом обприскування у дозі від 2 до 5 л/га. 

Рекомендується виконувати обробки з 

інтервалом 1-2 тижні залежно від 

необхідності. 



Характеристики 

 

• «МФОС+» має швидку та тривалу 

дію завдяки поліфосфатам 

 

• Буфер рівня рН добрива 

«МФОС+» 

 

• «МФОС+» не підвищує 

електропровідність розчину, 

оскільки поліфосфати мають 

меншу дисоціацію 

 

• Компоненти «МФОС+» мають 

гарну комплексоутворюючу 

здатність 

 



Характеристики 

 

• Відсутність осаду 

 

• Краща біодоступність поживних 

речовин 

 

• Краща ефективність продукту 

 

• Відсутність негативних взаємодій 

з продуктами для захисту 

рослини 

 

• Високий вміст біодоступної сірки 

 

• Вміст хелатованих 

мікроелементів 

 

• Фосфатні фракції доступні 

впродовж тривалого періоду 



Результати 
Виробничий дослід KERNEL (2018 р.) 

1. Еталон 

2. Дослід. Мфос + 20 л/га  (загальна площа 
ділянки 50 га) 

Культура: Кукурудза 









Результати 

збирання 



Результати 

Виробничий дослід Ukrlendfarming (2019 р.) 

1. Контроль 

2. Дослід. Мфос + 20 л/га  







Фосфорне голодування!!! 



Фото 20.06.2019 

Різниця в 2 листка 





Результати 

збирання 


