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ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
Позакореневе живлення через листя й стебла дає змогу оптимізувати норму і співвідношення між елементами
живлення під час вегетації рослин. Брак або недоступність певних елементів живлення через погодні умови
або відсутність їх у ґрунті призводить не тільки до недобору врожаю, а й до погіршення його якості.
Без забезпечення ефективного мінерального живлення вирощування сільськогосподарських культур
стає низькорентабельним. Витрати на високоякісне насіння, оригінальні засоби захисту рослин та технології
не знаходять ефективної реалізації за умов неправильного живлення.
З часів відкриття Ж. Б. Бусенго здатності листків рослин
адсорбувати поживні речовини через продихи й кутикулу
технології позакореневого живлення значно сягнули вперед. Для забезпечення рослин додатковим живленням
використовують як розчини солей різних елементів, хелатовані за допомогою багатьох агентів елементи живлення,
поєднання речовин органічного й неорганічного походження у вигляді концентратів, так і багато інших форм
позакореневих живлень.

Позакореневі живлення є способом, що доповнює
традиційне внесення добрив у ґрунт, коли вони недостатньо ефективні або під впливом різних чинників засвоєння
основного живлення обмежене. До чинників, що заважають рослині нормально отримувати живлення з ґрунту,
відносять:
• вилуговування;
• погану розчинність добрив у ґрунті;
• антагонізм між певними елементами;
• неоптимальний рН ґрунтового розчину;
• температуру;
• наявність вологи або її надлишок;
• погану аерацію ґрунту тощо.
Позакореневе підживлення є найшвидшим способом
подолання дефіциту поживних речовин і прискорення
росту й розвитку рослин на певних фізіологічних етапах.
Більшість листкових добрив хімічно сумісні з пестицидами і,
таким чином, має місце економія витрат і праці. Певні типи
добрив можуть уповільнити швидкість гідролізу пестицидів
шляхом нормалізації pH розчину, досягаючи в такий спосіб
підвищення ефективності чи зниження витрат.

Застосування позакореневих живлень включає в себе комплекс заходів:
• Обробка насіння для прискорення проростання, забезпечення проростків запасом стартового живлення. До позакореневого підживлення можна віднести інокуляцію насіння бобових культур для активного живлення азотом рослин.
• Використання біостимуляторів/антистресантів для швидкого відновлення рослин, уражених стресовими факторами (гербіцидний стрес, температурні перепади, надлишок або відсутність вологи тощо).
• Підживлення комплексом макро- і мікроелементів забезпечує швидку доставку елементів живлення до клітини, особливо за умов нездатності рослин засвоювати ці елементи з ґрунту.
• Застосування адьювантів (прилипачів/сурфактантів, регуляторів кислотності) прискорює поглинання рослинами
елементів живлення, створює оптимальні умови для ефективної дії бакових сумішей, допомагає рівномірно розподілити рідину на поверхні листків, не даючи розчину стікати й випаровуватися з поверхні.
• Використання полімерних клейових агентів приводить до утворення плівки навколо плодів, запобігаючи їх передчасному розтріскуванню й осипанню. Також полімерні плівки виступають як «бар’єр» для води, не даючи їй проникнути
всередину плоду, однак вільно випускають вологу з насіння – пришвидшують рівномірне висихання насіння.
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Вплив елементів мінерального живлення на урожай
та їх доступність рослинам
Всі елементи мінерального живлення тісно пов’язані
між собою та беруть участь у єдиних процесах, але роль
кожного з них строго специфічна.
Макроелементи
Азот (N) – основний компонент для утворення амінокислот, протеїнів. Необхідний для нормального росту вегетативної маси. Бере участь у процесах метаболізму рослин.
Фосфор (Р) бере участь в енергетичному обміні. Сприяє зростанню коренів, формуванню квіток, утворенню насіння. Прискорює дозрівання.
Калій (К) – активатор ферментів, фактор термостійкості.
Бере участь у накопиченні цукрів, синтезі білка. Разом з сіркою (S) впливає на стійкість до захворювань.
Мезоелементи
Сірка (S) – важливий компонент ферментів. Бере участь
у синтезі білка. Нестача сірки призводить до незасвоєння
азоту.
Магній (Mg) – основний компонент хлорофілу. Прискорює обмінні процеси, сприяє засвоєнню фосфору, калію і
багатьох інших елементів.
Кальцій (Са) є структурним елементом клітинних стінок
і впливає на проникність клітинних мембран. Він у формі
пектату кальцію разом із пектатом магнію входить до складу
міжклітинної речовини і сприяє утриманню клітин разом.

Мікроелементи
Бор (В) покращує синтез та переміщення вуглеводів, відіграє важливу роль у поділі й рості клітин, синтезі білка.
Прискорює розтягнення пилкових трубок та проростання
пилку. Сприяє росту меристематичних тканин, посилює
ріст коренів.
Мідь (Cu) бере участь в процесах фотосинтезу, дихання.
Бере участь у формуванні та наливі зерна. Регулятор фітогормонів. Фактор стійкості до захворювань.
Цинк (Zn) бере участь в синтезі ауксину і білків. Разом
з гормонами сприяє запиленню і заплідненню. Захищає
мембрани від вільних радикалів.
Залізо (Fe) бере участь у окислювально-відновлювальних процесах, сприяє синтезу хлорофілу. Входить до складу ряду ферментів і ензимів.
Марганець (Мn) – основний компонент синтезу цукрів
і ауксину. Сприяє проникненню і переміщенню елементів
живлення в рослині.
Молібден (Мо) – основний компонент ферменту нітратредуктази, бере участь в азотному обміні. Відновлює нітрати і бере участь в синтезі амінокислот.
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ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
N
N

P

K

Ca

Mg

S

S

S

S

S

Fe

Si

Ci

Na

B

Mn

Cu

Zn

Mo
S

P

S

B

B

B

B

K

S

A

A

S/B

A

Ca

S

B

A

A

A

A

Mg

S

B

A

A

B

ФОСФОР
КАЛІЙ

B

B

B

B

КАЛЬЦІЙ

A

S

МАГНІЙ

A

Fe

B

S/B

СІРКА

A

A

Si

A

A

ЗАЛІЗО

A

КРЕМНІЙ

Ci

ХЛОР

Na

A

B

A

A

НАТРІЙ

B

Mn

B

Cu
Zn

B

Mo

БОР

B

A

B

A

B

A

A

A

Блокують один одного (не можна
вносити разом)

B

Ряд факторів суттєво заважає елементам живлення
вільно проникати у рослини, вбудовуватися в обмінні
процеси.
Антагонізм елементів – явище, коли надлишок одного елемента блокує доступність або навіть зв’язує у недоступну форму інші елементи.

Засвоєння елементів за різного рН ґрунту
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Середня
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Синергізм – явище, при якому за присутності одного
елемента інші засвоюються швидше.
Кислотність ґрунту (рН) – одна з основних характеристик, яка впливає безпосередньо на більшість процесів у ґрунті, в тому числі і на врожайність, за рахунок засвоєння рослинами елементів живлення. Справа в тому,
що при одній і тій же кислотності ті чи інші елементи
засвоюються по-різному. Для багатьох с.-г. культур оптимальним рівнем кислотності є рН = 5,5–7,5. Тому, якщо
значення рН відрізнятиметься від сприятливого для вирощування конкретної культури, це може позначитися
на розвитку і в підсумку на врожайності.
Температура ґрунту – суттєвий фактор поглинання
елементів живлення. Засвоєння рослинами елементів живлення з ґрунту обмежується його температурою. Так калій, доступний рослинам вже від +5 °C, а
фосфор засвоюється рослинами наполовину від наявного об’єму тільки тоді, коли ґрунт прогріється до
+15–18 °C.
Низькі температури гальмують залучення мінеральних сполук у синтетичні процеси. Вважається, що температура, нижча за 10 °С, негативно впливає на надходження всіх мінеральних елементів у корінь.
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Температура ґрунту, С
хімічних реакцій і впливу
таких температур на поглинаючий апарат.
Звичайно, повністю усунути негативний вплив факторів навколишнього середовища на здатність рослин нормально живитися неможливо, однак завдяки внесенню
елементів живлення на листок можна суттєво покращити
режим живлення і забезпечити рослини всіма необхідними мікро- і макроелементами, стимулювати рослини
до активного росту й розвитку, тим самим впливаючи на
формування високого врожаю відмінної якості.

Поглинання елементів рослиною, %
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Значення позакореневих підживлень в житті рослин
1. Мікроелементи засвоюються у 30–40 разів швидше
шляхом позакореневого підживлення в порівняно з внесенням через ґрунт.
2. Застосовуються спільно з обробками ЗЗР, що дає змогу
зменшити ущільнення ґрунту й зекономити кошти.

3. Характеристики добрив, внесених позакореневим способом:
• містять мікроелементи у формі доступних комплексів
EDTA і LPCA;
• містять продукти для поліпшення змочування листя (поверхнево активні речовини);
• містять продукти, які покращують прилипання.
4. Позакореневе підживлення – прогресивний спосіб
внесення мікроелементів.
Позакореневе підживлення можна
використовувати як:
Доповнення до основного удобрення:
• при нестачі поживних речовин у ґрунті;
• при проблемах із засвоєнням поживних речовин із
ґрунту.
В умовах подолання стресу в рослин:
• під час інтенсивного росту;
• у разі невідповідного стану ґрунту
(низький або високий pH);
• погані погодні умови (посуха або перезволоження).
Одночасне застосування із засобами захисту рослин:
• поліпшується якість робочого розчину;
• поліпшується стан рослин після застосування засобів
захисту.
Поліпшення якості і збільшення врожаю:
• створення сприятливих умов розвитку рослини.
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ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ КУЛЬТУРИ

(пшениця озима, ячмінь озимий, жито, пшениця яра,
ячмінь ярий, просо, овес, тритикале)
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До найважливіших етапів вирощування зернових культур, які сприяють підвищенню продуктивності, належать:
використання сортів з високим потенціалом кущення і
стійкістю до вилягання; реакція на підвищений рівень
азотного живлення; оперативний контроль та ефективна
боротьба з бур’янами, шкідниками і хворобами; застосування сучасної сільськогосподарської техніки.
Зернові колосові культури ефективно реагують на
внесення мікродобрив. У формуванні низького рівня врожайності зерна (20–30 ц/га) на більшості ґрунтів винне забезпечення макроелементами. Попри внесення високих
норм мінеральних добрив, нестача одного елемента живлення може зумовити зниження врожаю (закон Юстуса
фон Лібіга). Інколи нестача кількох десятків грамів одного
з мікроелементів гальмує засвоєння інших елементів живлення і зупиняє формування врожаю. Найважливішими
мікроелементами для зернових колосових культур є
марганець, молібден, мідь, цинк, бор. Їх уносять у ґрунт
разом з мінеральними добривами, а також при позакореневому підживленні та передпосівній обробці насіння
продуктами, що містять мікроелементи.
Кожен з етапів розвитку рослин характеризується відповідними вимогами до мінерального живлення.
Основними критичними періодами в розвитку зернових культур, коли вони найбільше вибагливі до мінерального живлення, є:
• поява сходів, адже необхідно отримати рівномірні,
дружні сходи з високою стійкістю до несприятливих факторів середовища;

• кущення, тому що для озимих запас цукрів у вузлі кущення є фактором відмінної перезимівлі, для ярих зернових –
це фактор високого врожаю за рахунок формування
продуктивних стебел;
• початок трубкування, адже утворюються колоски у колосі:
що більше буде розвинених колосків, то вищий врожай;
• поява прапорцевого листка, бо це фактор формування
високоякісного зерна з високим вмістом білка;
• дозрівання насіння, адже це період, коли корегується
процес наливу зерна.
Особливе значення у формуванні високих урожаїв
зернових колосових культур мають макроелементи –
азот, фосфор, калій та мезоелементи – сірка й магній.
Макроелементи
Азот (N) – основний елемент для утворення амінокислот, протеїнів. Необхідний для наростання вегетативної
маси. Бере участь у процесах метаболізму рослин.
Фосфор (Р) бере участь в енергетичному обміні. Сприяє зростанню коренів, формуванню генеративних органів,
утворенню насіння. Прискорює дозрівання.
Калій (К) – активатор ферментів, фактор термостійкості. Бере участь у накопиченні цукрів, синтезі білка. Разом
із сіркою (S) впливає на стійкість до захворювань.
Мезоелементи
Сірка (S) – важливий елемент ферментів. Бере участь
у синтезі білка. Нестача сірки призводить до незасвоєння
азоту. Ознаками нестачі сірки у зернових культур є «відбілювання» молодих листків.
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Магній (Mg) – основний елемент хлорофілу. Прискорює обмінні процеси, сприяє засвоєнню фосфору, калію
і багатьох інших елементів. Дефіцит легко ідентифікувати
як «мармуровий» хлороз, що поширюється від країв листкової пластинки до середини на старих листках. Через
відсутність хлорофілу гальмується ріст і розвиток рослин.
Мікроелементи
Марганець (Mn) активізує окисно-відновні процеси,
сприяє підвищенню вмісту цукрів у рослинах, тим самим
забезпечуючи морозо- і зимостійкість (озимі культури),
впливає на врожай та його якість. Найбільше рослини
його засвоюють від фази кущення до колосіння. У практиці
позакореневого підживлення зернових культур цей елемент наносять на насіння, а також до формування першого
вузла на стеблі. Це значно підвищує врожай та його якість.
Нестача марганцю проявляється у вигляді блідо-жовтих
смуг і коричневих плям на листках: рослини слабкі, кволі,
а поле – плямисте й неоднорідне. До цього призводять високий pH, піщані й високогумусовані ґрунти.
Мідь (Cu) впливає на фотосинтез, формування генеративних органів, синтез лігніну в клітинних стінках, підвищує стійкість до хвороб, вилягання, посухо-, жаро- та зимостійкість, сприяє ліпшому засвоєнню рослинами азоту.
Найбільше міді рослини засвоюють у фазі розвитку від кущення до колосіння. Її нестача проявляється у вигляді «білої чуми злаків», коли деформується, жовкне і сохне верхня
частина колоса, на якій не формується зерно. Верхівки молодих листків скручуються і засихають, однак старі листки
залишаються зеленими. Рослини відстають у рості. Нестача
міді спостерігається на провапнованих і лужних ґрунтах, із
великим умістом гумусу і за високої температури, підвищених норм унесення азотних добрив (понад 100 кг/га д. р.).
Бор (В) сприяє синтезу хлорофілу, впливає на формування генеративних органів, розвиток кореневої

системи, особливо молодих коренів. Він майже не переміщується з нижньої частини рослин до точки росту,
тобто повторно не використовується. Зазвичай найбільше рослини його потребують у фазу появи сходів, тому
краще його застосовувати при обробці насіння. Нестача
бору спостерігається на провапнованих ґрунтах та після
внесення високих норм азотних і калійних добрив.
Цинк (Zn) бере участь у багатьох фізіологічних процесах, сприяє росту міжвузлів, підвищує жаро-, посухота морозостійкість рослин, вміст білка в зерні, стійкість
рослин до ураження хворобами. Його нестача проявляється у вигляді блідо-жовтих смуг на листках, паралельних листковим жилкам. Рослини набувають жовтого або
оранжевого забарвлення в ранні фази онтогенезу, гальмується їхній ріст і розвиток. Контролювати забезпеченість цинком пшениці озимої потрібно за вирощування
її на ґрунтах із високим умістом гумусу і фосфору, при застосуванні високих норм азотних і фосфорних добрив,
вапнуванні, низьких температурах.
Серед прийомів підвищення врожайності та якості
зерна велике значення має позакореневе підживлення. Цей прийом уведено в технологічний процес вирощування багатьох культур, але він давно відомий в
рослинництві. В рослині як цілісному організмі всі важливі процеси, зокрема кореневе й позакореневе живлення, тісно пов’язані. Тому позакореневе підживлення
потрібно розглядати як технологічний прийом, який за
певних умов підвищує ефективність унесених у ґрунт
добрив. За збільшення вмісту азоту в рослинах активізується процес фотосинтезу, затримується природне
старіння листків, зокрема верхівкових. Вважають, що в
утворенні й перерозподілі асимілянтів у врожаї зерна
верхівковому листку належить 45%, підверхівковому –
35, колосу – 20%.

Передпосівна обробка насіння
Насіння перед сівбою обробляють фунгіцидними та інсектицидними протруювачами. Це обов’язковий захід сучасного сільгоспвиробництва. Однак погодні умови під час сівби не завжди
сприяють отриманню дружніх сходів та, як наслідок, гарного
врожаю. Тому все більше агровиробників додатково обробляють насіння стимуляторами проростання та мікроелементами.
З метою отримання ранніх та дружніх сходів, які будуть
швидко розвиватися, насіння необхідно обробляти комплексом біостимуляторів разом із додаванням елементів живлення. Біостимулятори за рахунок активних біологічних
сполук покращують польову схожість насіння, стимулюють
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його до активного проростання й утворення міцних проростків, здатних поглинати з ґрунту вологу й поживні речовини, а також протистояти несприятливим факторам навколишнього середовища.
Завдяки поєднанню біостимуляторів та комплексу мікроелементів навколо насінини утворюється додаткова
оболонка з поживними речовинами. І коли насінина потрапляє у вологий ґрунт, ця оболонка створює своєрідну
«хмаринку» живлення. Тоді при проростанні перший зародковий корінець отримує стартову кількість поживних
речовин для нормального росту й розвитку.

Біостимулятори для обробки насіння
Гумістар – продукт від іспанської компанії Tradecorp. Виробляється з високоякісного леонардиту, видобутого в
Канаді. До його складу входять 12% гумінових кислот та
3% фульвокислот. Ці речовини, крім стимулюючої дії на
проростання насіння, мають адаптивні та імуномодулюючі
властивості, що позитивно впливає на здоров’я проростків та їх витривалість.
Норми застосування на культурах:
пшениця озима та яра, тритикале, жито – 1,0–2,0 л/т;
ячмінь озимий і ярий, овес, просо – 1,5–2,5 л/т.
Фолік Аміновігор – біостимулятор-антистресант з високим вмістом амінокислот та фітогормонів рослинного
походження виробництва Agrii (Польща). До його складу
входять 15 амінокислот, цитокінін та гамма-аміномасляна
кислота (ГАМК), які підвищують активність ферментів у насінні, сприяючи росту й функціонуванню кореневої систе-

ми. Додатково збагачений азотом, фосфором і калієм, що
посилюють його якості стимулятора росту. Має властивості прилипача, міцно тримається на поверхні насіння й не
осипається.
Норми застосування на культурах:
пшениця озима і яра, тритикале, жито – 1,0 л/т;
ячмінь озимий і ярий, овес, просо – 1,5 л/т.
Радіфарм – рослинний комплекс екстрактів, який містить
гумінові кислоти, полісахариди, стероїди, глікозиди, амінокислоти, бетаїни та вітаміни від італійського виробника
Valagro. Стимулює активний розвиток кореневої системи
та збільшує її поглинальну властивість. Відмінно поєднується із продуктами для обробки насіння (як із протруйниками, так і з мікродобривами).
Норма застосування:
озимі і ярі колосові культури – 0,15–0,5 л/т.

Мікроелементи для обробки насіння
Валагро EDTA МІХ 5 – комплекс спеціально підібраних мікроелементів від Valagro (Італія), який забезпечує молоді
проростки стартовим запасом поживних речовин. Усі мікроелементи повністю хелатовані надпотужним хелатуючим агентом EDTA, що запобігає поєднанню металів між
собою та із фосфором, кальцієм і магнієм з ґрунту.
Норма застосування:
озимі та ярі колосові культури – 0,3–0,5 кг/т.

Брексіл Міх – швидкорозчинний комплекс мікроелементів, розроблений Valagro (Італія) для швидкого забезпечення рослин стартовим набором мікроелементів. Містить
підвищену кількість цинку (5,0%), необхідного для кукурудзи й зернових культур, молібден, який сприяє засвоєнню
азоту, та низку мікроелементів.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 0,3–0,5 кг/т.

Валагро EDTA Zn – висококонцентроване добриво від
Valagro із вмістом хелатованого EDTA цинку (15%). Забезпечує проростки цинком, необхідним для активного розвитку рослин, витягування коренів. Рослини з обробленого цинком насіння сходять раніше та краще розвиваються.
Норми застосування на культурах:
пшениця озима і яра, тритикале, жито – 0,3–0,5 л/т;
ячмінь озимий і ярий, овес, просо – 0,4–0,6 л/т.

Фолік Супер Zn – концентроване добриво-суспензія, виробництва Agrii (Польща), з високим вмістом цинку для
корекції та профілактики цинкового голодування рослин,
що вирощуються за інтенсивними технологіями, особливо
при високому удобренні фосфором. Також містить азот, калій та сірку, які сприяють потужному росту проростків.
Норми застосування на культурах:
пшениця озима і яра, тритикале, жито – 1,0 л/т;
ячмінь озимий і ярий, овес, просо – 1,5 л/т.
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Підвищення зимостійкості озимих культур, активізація росту проростків,
накопичення цукрів
Важливе значення для з’ясування причин загибелі озимих культур та розробки дієвих заходів їх збереження в
період зимівлі мають агрономічна наука та прогресивна
виробнича практика. Так, установлено, що найбільший
опір проти негативних факторів зимівлі виявляють морозостійкі та зимостійкі сорти озимих культур, добірне протруєне насіння яких сіють в оптимальні строки в якісно та
вчасно підготовлений ґрунт зі збалансованим режимом
живлення та вмістом в орному шарі не менш як 20–30 мм

продуктивної вологи. Озимі культури за таких умов устигають до настання зими розкущитися, сформувати розвинену кореневу систему та вузол кущення, в якому нагромаджується достатньо цукрів (25–35% від маси рослини),
котрі захищають від дії низьких температур.
Велике значення для збереження посівів озимих зернових культур має забезпечення їх мікроелементами,
зокрема марганцем, який активізує фізіологічні процеси
синтезу цукрів та їх перетікання до вузла кущення.

Мастер 18–18–18+3 – швидкорозчинне комплексне добриво з мікроелементами виробництва Valagro (Італія)
для забезпечення рослин запасом поживних речовин,
макро- і мікроелементами. Містить магній для активізації
фотосинтетичної діяльності, марганець – для посилення ферментативних процесів і накопичення пластичних
речовин, сірку – для активного засвоєння азоту, а також
мідь, бор, цинк і залізо – для активного росту й розвитку
проростків зернових культур.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0–2,5 кг/га.

Гумістар – комплекс натуральних, екологічно чистих і безпечних поживних елементів, гумінових речовин, стимуляторів росту та розвитку рослин від іспанської компанії
Tradecorp. Містить гумати, фульвокислоти, амінокислоти,
вітаміни, природні фітогормони, мікро- і макроелементи і
спори ґрунтових мікроорганізмів. Його використання позитивно впливає на процеси росту, обміну і фотосинтезу,
що сприяє підвищенню врожаю зернових культур.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 1,0–2,0 л/га.

Плантафол 20–20–20 – комплексне водорозчинне добриво із відмінними властивостями розчинності, а також із
вмістом хелатованих EDTA мікроелементів від італійського
виробника Valаgro. Вирізняється високим рівнем засвоюваності рослинами, швидко компенсує нестачу поживних
речовин. Збалансований комплекс макро- і мікроелементів
забезпечує активний ріст і розвиток молодих рослин, накопичення й швидке пересування продуктів фотосинтезу.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0–2,5 кг/га.

Сульфат калію – концентроване калійне добриво, до
складу якого входять 50% калію, 18% сірки, 3% магнію і
0,4% кальцію. Не містить хлору та має відмінні розчинні
властивості. Є гарним доповненням до азотних та фосфорних добрив, чудово доповнює бакову суміш із Гумістаром, сприяючи кращому пересуванню пластичних речовин по рослині.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 2,5–4,0 кг/га.
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Фолік Супер Mn – листкове добриво-суспензія від Agrii
(Польща) для швидкої корекції дефіциту марганцю у рослин. Оптимальне живлення марганцем сприяє кращій перезимівлі озимих культур, а також активації ферментних
процесів у рослинах, що впливає на формування генеративних органів, розвиток плодів та підвищення врожаю.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 0,75–1,0 л/га.

Трейфос AZ – комплексне рідке добриво від іспанського
виробника Tradecorp, що містить азот, фосфор для стартового росту рослин і розвитку кореневої системи. Додатково містить комплекс мікроелементів, які забезпечують
подовження періоду кущення та накопичення елементів
живлення для формування кореневої системи.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 2,0–3,0 л/га.

Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii (Польща) з високим вмістом азоту,
калію, магнію та бору (13,8 г/л). Сприяє активному росту й розвитку культур. Добриво сприяє кращій адаптації
рослин до перепадів температур, а завдяки збільшеному
вмісту бору й сірки рекомендоване до використання на
молодих рослинах зернових колосових культур для нормального розвитку в осінній період.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 1,5–2,0 л/га.

Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене магнієм та хелатованим за допомогою EDTA марганцем. Фосфор
у складі продукту активізує розвиток кореневої системи,
а калій прискорює пересування пластичних речовин.
Мікроелементи сприяють активному синтезу цукрів, що
позитивно позначається на перезимівлі озимих зернових.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 2,0–3,0 л/га.

Фолік Мікро – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii (Польща) зі збалансованим комплексом мікроелементів для профілактики або швидкої
корекції дефіциту елементів живлення. До складу входять
азот, калій та магній, які посилюють активність фотосинтезу. Комплекс мікроелементів швидко та повністю проникає в рослинні тканини, забезпечуючи додаткове живлення й підвищуючи кількість та якість врожаю.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 1,5–2,5 л/га.

Валагро EDTA MIX 5 – комплекс хелатованих EDTA мікроелементів у розчинній формі. Виробник – Valagro (Італія).
До складу входять Mg (4%), Fe (4%), B (0,5%), Mo (0,1%), Mn
(4%), Zn (1,5%), Cu (1,5%). Усі ці елементи забезпечують
проростки озимих зернових культур запасом живлення,
покращують засвоєння основних елементів з ґрунту та
збільшують кількість рослин, що перезимували за низьких
температур.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 0,5–0,7 кг/га.
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Весняне відновлення слаборозкущених посівів
Стратегія підживлення озимих зернових культур навесні залежить від часу відновлення весняної вегетації (ЧВВВ).
Цей термін запропонований В. Д. Мединцем (полтавська
ДАА). За його даними, раннє відновлення весняної вегетації озимих культур прискорює поглинання поживних речовин з ґрунту, сприяє кращому кущенню рослин, рівномірному перебігу фізіологічних стадій розвитку, що позитивно
впливає на кількісні та якісні показники врожаю. Якщо ЧВВВ
пізній – етапи органогенезу проходять дуже швидко й у короткі строки, що разом з іншими чинниками (вологою та
температурою) знижує здатність культур отримувати елементи живлення. Наслідками пізнього ЧВВВ є зменшення
кущистості рослин, кількості продуктивних стебел, слабка
озерненість колоса і зниження врожайності.

Рослини пшениці, що не розкущилися, навесні розвиваються повільніше. А більш пізній ЧВВВ призводить до потужного розвитку надземної маси порівняно з корінням.
Коренева система молодих рослин має вплив на потенційну продуктивність пшениці озимої. Кількість продуктивних
стебел у рослин з нерозвиненою кореневою системою
скорочується, рослини стають низькорослими, формують
менше колосків, а наступні етапи онтогенезу проходять
швидше. При плануванні підживлення слаборозкущених
посівів важливо забезпечити безперебійне азотне живлення, необхідне для нормального розвитку пшениці, й
співвідношення азот – фосфор 5:1. Оптимальний вміст азоту в рослинах до початку четвертого етапу онтогенезу, або
BBCH 30, повинен становити 5–5,2%, фосфору – 0,9–1,1%.

Гумістар + Плантафол 10–54–10 – поєднання біостимулятора з вмістом гумінових та фульвокислот із швидкорозчинним добривом, до складу якого входить фосфор (54%).
Цей комплекс прискорює розвиток кореневої системи
зернових культур та покращує її поглинальні властивості.
Норми застосування на озимих зернових культурах:
Гумістар 1,0–2,0 л/га; Плантафол 10–54–10 – 2,0–3,0 кг/га.

Трейфос AZ – комплексне рідке добриво від іспанського
виробника Tradecorp, що містить азот і фосфор для стартового росту рослин і розвитку кореневої системи. Також
містить комплекс мікроелементів, які забезпечують накопичення елементів живлення для формування рослин.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 2,0–3,0 л/га.

Гумістар + Мастер 13–40–13 – ефективна схема стимуляції швидкого розвитку кореневої системи зернових
культур з використанням Мастер 13–40–13, який активізує розвиток рослин і забезпечує молоді рослини азотом,
фосфором і калієм.
Норми застосування на озимих зернових культурах:
Гумістар 1,0–2,0 л/га; Мастер 13–40–13 – 2,0–3,0 кг/га.
Фолік Макро – висококонцентроване добриво-суспензія
з підвищеним вмістом макроелементів (азоту, фосфору, калію) та комплексом мікроелементів для позакореневого
підживлення, від компанії Agrii (Польща).
Склад продукту підібраний таким чином, щоб максимально оптимізувати засвоєння основного живлення, зокрема
фосфору, що позитивно позначається на рості й розвитку
кореневої системи, процесах формування генеративних
органів та загалом підвищує врожайність рослин.
Його застосування на ранніх етапах розвитку стимулює
формування міцних рослин з розвиненою надземною масою й корінням, що сприяє максимальній реалізації потенційної врожайності.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 2,0–2,5 л/га.
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Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене магнієм
та хелатованим за допомогою EDTA марганцем. Фосфор у
складі продукту активізує розвиток кореневої системи, а
калій прискорює пересування пластичних речовин. Завдяки застосуванню продукту в ранньовесняний період
відбувається швидке відновлення рослин та їх розвиток.
Норма застосування:
озимі зернові культури – 2,0–3,0 л/га.
Фолік Макро + Фолік Аміновігор – схема, за якої засвоєння ослабленими рослинами озимих зернових культур
макроелементів з Фолік Макро посилюється дією біостимулятора Фолік Аміновігор. Завдяки фітогормонам у складі біостимулятора рослини швидше відновлюють процеси
синтезу й активніше розвиваються.
Норми застосування на озимих зернових культурах:
Фолік Макро – 1,5–2,0 л/га;
Фолік Аміновігор – 1,0 л/га.

Радіфарм + Трейфос AZ – система живлення, побудована
на поєднанні стимулятора утворення коренів Радіфарм від
Valagro та комплексу фосфору, калію і мікроелементів для
потужного розвитку рослин з добрива Трейфос AZ.
Норми застосування на озимих зернових культурах:
Радіфарм – 0,4–0,7 л/га;
Трейфос AZ – 2,0–3,0 л/га.
Мегафол + Валагро EDTA MIX 5 – схема, за якої властивості Мегафол від Valagro проявляються у швидкому відновленні рослин після впливу стресових чинників, активізації
обмінних процесів та посиленому рості рослин, а комплекс хелатованих мікроелементів з Валагро EDTA MIX 5
забезпечує живлення рослин, даючи їм можливість будувати вегетативну масу.
Норми застосування на озимих зернових культурах:
Мегафол – 0,5–1,0 л/га;
Валагро EDTA МІХ 5 – 0,5 кг/га.
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Весняне відновлення вегетації розкущених посівів
Стратегія весняного підживлення розкущених посівів повинна будуватися на швидкому виведенні рослин
із зимового спокою за допомогою біостимуляторів або
фітогормонів та активації обмінних процесів у них. Розкущені посіви з осені накопичили цукри у вузлі кущення,
тому їм необхідно дати старт весняного росту. Найбільш
ефективним буде застосування біостимуляторів та підживлення рослин комплексом макро- і мікроелементів.
Це дає змогу рослинам швидко продовжити ріст і розви-

ток, сформувати продуктивні стебла.
Для нормального перебігу обмінних процесів у рослинах у цей період необхідне збалансоване забезпечення мікроелементами. Серед них найбільш затребувані
мідь, марганець, цинк і молібден. Всі мікроелементи є
лише «сировиною» для активації ферментів у організмі рослини. Наприклад, марганець активує більш як 35
ферментів, мідь уходить до складу групи ферментів –
оксидаз, а цинк присутній у більш ніж 30 ферментах.

Гумістар – комплекс натуральних, екологічно чистих і безпечних поживних елементів, гумінових речовин, стимуляторів росту та розвитку рослин від іспанської компанії
Tradecorp. Містить гумати, фульвокислоти, амінокислоти,
вітаміни, природні фітогормони, мікро- і макроелементи і
спори ґрунтових мікроорганізмів. Його використання позитивно впливає на процеси росту, обміну і фотосинтезу,
що сприяє підвищенню врожаю зернових культур.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,0–2,0 л/га.

Фолік Мікро – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii (Польща) зі збалансованим комплексом мікроелементів для профілактики або швидкої
корекції дефіциту елементів живлення. До складу входять
азот, калій та магній, які посилюють активність фотосинтезу. Комплекс мікроелементів швидко та повністю проникає в рослинні тканини, забезпечуючи додаткове живлення й підвищуючи кількість та якість врожаю.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,5–2,5 л/га.

Мастер 13–40–13 – комплексне водорозчинне добриво
від Valagro зі збільшеною кількістю фосфору та хелатованими EDTA мікроелементами. Азот, фосфор і калій забезпечують рослини елементами живлення, а здатність
їх проникати в рослинні тканини компенсує нестачу цих
елементів у ґрунті.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,0–2,0 кг/га.

Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii (Польща) з високим вмістом азоту,
калію, магнію та бору (13,8 г/л). Сприяє активному росту й розвитку культур. Добриво сприяє кращій адаптації
рослин до перепадів температур, а завдяки збільшеному
вмісту бору й сірки рекомендоване до використання на
молодих рослинах зернових колосових культур для нормального відновлення після зимового спокою.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0–2,5 л/га.
Фолік Аміновігор + Плантафол 20–20–20 – схема підживлення, що об’єднує посилене живлення макроелементами (азотом, фосфором і калієм) з Плантафолу 20–20–20 та
стимулювання росту рослин амінокислотами й фітогормонами. Гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) та ауксин, які
входять до складу Фолік Аміновігор, відповідають за ріст і
розтягнення клітин, сприяють швидкому поділу клітин кореня й формуванню провідних пучків у рослин. Фолік Аміновігор навесні швидко відновлює ростові процеси в рослинах, сприяє кращому розвитку кореневої маси, впливає
на кущистість і формування бічних продуктивних пагонів.
Норми застосування на зернових колосових культурах:
Фолік Аміновігор – 1,0 л/га;
Плантафол 20–20–20 – 2,0 кг/га.

14

Трейфос AZ – комплексне рідке добриво від іспанського
виробника Tradecorp, що містить азот і фосфор для стартового росту рослин і розвитку кореневої системи. Також
містить комплекс мікроелементів, які забезпечують накопичення елементів живлення для формування рослин.
Норма застосування на озимих зернових культурах –
2,0–3,0 л/га.
Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене магнієм та хелатованим за допомогою EDTA марганцем. Фосфор
у складі продукту активізує розвиток кореневої системи,
а калій прискорює пересування пластичних речовин. Зав-

дяки застосуванню продукту в ранньовесняний період
відбувається швидке відновлення рослин та їх розвиток.
Норма застосування на озимих зернових культурах –
2,0–3,0 л/га.
Брексіл Міх – швидкорозчинний комплекс мікроелементів, розроблений Valagro (Італія) для швидкого забезпечення рослин стартовим набором мікроелементів.
Містить багато цинку (5,0%), необхідного для кукурудзи й
зернових культур, молібден, який сприяє засвоєнню азоту, та низку мікроелементів.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,0–1,5 кг/га.

Підвищення врожайності за рахунок активації генів урожайності
Реалізувати генетично закладений урожайний потенціал
сільськогосподарських культур – завдання кожного агронома. Під час вегетації різні гени відповідають за окремі
процеси життєдіяльності рослини. Окремі групи генів контролюють синтетичні процеси, інші – відповідають за засвоєння й транспортування елементів живлення. Комплекси
генів контролюють утворення й розвиток квіток, а також
насінин. Італійська компанія Valagro, спираючись на наукові дослідження у сфері фенології те генний аналіз рослин,
розробила інноваційний продукт YieldON (Йелд ОН), поєднавши екстракти різних рослин: морських водоростей
Ascophyllum nodosum, рослин родини тонконогові (Poaceae)
та рослин родини лободові (Chenopodioideae) і збагативши
мікроелементами – марганцем, цинком та молібденом. Цей
унікальний біостимулятор здатний активувати гени, що відповідають за процеси утворення генеративних органів та
їх розвиток, а також за групи генів, які контролюють синтетичні й транспортні процеси в рослинах.

Завдяки застосуванню цього продукту рослини активніше розвиваються й засвоюють живлення. Усі елементи
спрямовуються на створення якіснішого зерна. Численні
польові досліди різних країн світу і України, в тому числі,
доводять ефективність застосування Йелд ОН на посівах
зернових колосових культур.
Для збільшення врожайності цих культур мінімальна норма застосування Йелд ОН становить 1,5 л/га у фазу активного вегетативного росту (від кінця кущення до виходу в
трубку, або ВВСН 29–32).
Також продукт можна вносити у два етапи: 1,0 л/га у фазу
кінець кущення – початок виходу в трубку, ВВСН 29–32,
та 1,0 л/га у фазу поява прапорцевого листка – початок
колосіння, ВВСН 47–55.
Збільшення норми до 1,5 л/га при двократному внесенні
вплине на формування кращого врожаю відмінної якості.
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Підживлення для підвищення якості насіння
Якість насіння – важливий показник урожаю, який агровиробники прагнуть підвищити. Він на 40% залежить від
забезпеченості прапорцевого листка елементами живлення – міддю, сіркою, магнієм, на 35% – від підпрапорцевого
листка і на 20% – від забезпеченості колоса.
Істотно збільшити вміст білка (в абсолютних величинах на 1,5–2,0%) і клейковини в зерні та його скловидність
можна за умови підживлення рослин у період від появи
прапорцевого листка до початку молочної стиглості зерна, який зазвичай триває 10 діб. Засвоєний у цей час через
листки азот уже не може бути використаний на утворення
вегетативної маси рослин, тому цілком витрачається на
формування врожаю. Підвищення врожайності при цьому
незначне – 1,5–3,0 ц/га, переважно через збільшення маси
1000 зернин. Це пов’язано з тим, що до початку колосіння
всі складові врожаю зернових колосових культур уже сформовані. Зернові чутливі під час цвітіння, тому застосування
хімічних препаратів необхідно припинити до його початку,
щоб не зашкодити запиленню й формуванню зерна.
Якщо якість зерна більшості зернових культур характеризується вмістом білка в насінні, то пивоварний ячмінь,
навпаки, цінний за відсутність його в зерні. Тому позакоре-

неве підживлення «по прапорцевому листку – колосу» для
нього зайве.
У цей важливий період особливо актуальним є збереження прапорцевого листка та покращення транспортування пластичних речовин до колоса. Присутність калію в
крайових клітинах продихів сприяє швидкому відкриванню/закриванню продихів, у результаті чого транспірація
(випаровування) проходить не так інтенсивно й пластичні
речовини залишаються в рослинах. Також калій транспортує всі синтезовані речовини до генеративних органів – до
колоса з насінням.
Застосовуючи комплекси мікроелементів, особливо
з вмістом сірки, яка є компонентом білкових з’єднань та
частиною ряду амінокислот, що утворюють білок, можна
значно збільшити класність зерна. А магній, у свою чергу,
сприяє накопиченню більшої кількості вуглеводів.
Обробки мікродобривами в період колосіння – наливу
зерна можна поєднувати із фунгіцидними й інсектицидними обробками. Тільки потрібно звертати увагу на фізичну
сумісність продуктів позакореневого підживлення й ЗЗР.
Найкраще використовувати високоякісні мікродобрива, в
яких елементи повністю хелатовані.

Мастер 18–18–18+3 – швидкорозчинне комплексне добриво з мікроелементами виробництва Valagro (Італія) для
забезпечення рослин у період наливу зерна запасом поживних речовин, макро- і мікроелементами. Містить магній
для активізації фотосинтетичної діяльності, марганець –
для посилення ферментативних процесів і накопичення
пластичних речовин, сірку – для активного засвоєння
азоту, а також мідь, бор, цинк і залізо – для активного росту й розвитку проростків зернових культур.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0–2,5 кг/га.

Гумістар + Плантафол 5–15–45 – схема активного живлення рослин зернових культур калієм з Плантафол 5–15–
45, а також фосфором для кращого формування квіток, посилена стимулятором Гумістар, який за рахунок гумінових
і фульвокислот активізує синтетичні процеси в рослинах.
Норми застосування на зернових колосових культурах:
Гумістар –1 л/га;
Плантафол 5–15–45 – 1,5–2,0 кг/га.

Мастер 15-5-30+2 – комплекс макроелементів зі збільшеною кількістю калію для подовження активної діяльності
прапорцевого листка й транспортування пластичних речовин. Мікроелементи в хелатній формі сприяють накопиченню білка й клейковини в зерні, що дозволяє покращити якісні показники зерна.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,0–2,0 кг/га.
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Фолік Мікро – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii (Польща) зі збалансованим комплексом мікроелементів для профілактики або швидкої
корекції дефіциту елементів живлення. До складу входять
азот, калій та магній, які посилюють активність фотосинтезу. Комплекс мікроелементів швидко та повністю проникає в рослинні тканини, забезпечуючи додаткове живлення й підвищуючи кількість та якість врожаю.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,5 л/га.

Трейфос Cu – рідке добриво від іспанського виробника з підвищеним вмістом міді. Завдяки цьому елементу
в рослинах активізується багато синтетичних процесів.
Продукт містить фосфор і калій, які покращують розвиток
генеративних органів і перетікання пластичних речовин
до зерна.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0 л/га.

Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii (Польща) з високим вмістом азоту,
калію, магнію та бору (13,8 г/л). Сприяє активному росту й розвитку культур. Добриво сприяє кращій адаптації
рослин до перепадів температур, а завдяки збільшеному
вмісту бору й сірки – кращому заплідненню квіток і синтезу білка в зерні.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0 л/га.

Трейфос AZ – комплексне рідке добриво від іспанського
виробника Tradecorp, що містить азот, фосфор та комплекс мікроелементів у хелатній формі для формування
виповненого зерна з високою масою 1000 зернин. Мікроелементи запускають синтетичні процеси в рослинах та є
будівельним матеріалом для пластичних речовин.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0–3,0 л/га.

Брексіл Міх – швидкорозчинний комплекс мікроелементів, розроблений Valagro (Італія) для швидкого забезпечення рослин стартовим набором мікроелементів.
Містить багато цинку (5,0%), необхідного для кукурудзи й
зернових культур, молібден, який сприяє засвоєнню азоту, та низку мікроелементів.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,0 кг/га.

Фолік Аміновігор – біостимулятор, створений на основі
амінокислот рослинного походження та фітогормонів,
сприяє прискоренню фізіологічних процесів, покращує
засвоєння елементів живлення рослинами. Фітогормони,
ауксин та ГАМК пришвидшують процеси синтезу й накопичення білків та вуглеводів в зерні.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0 л/га.

17

Попередження стресу та подолання впливу стресових чинників
Рослини піддаються численним стресам, які суттєво
впливають на їх продуктивність. До найбільш поширених
факторів, здатних викликати у рослин стрес, відносяться:
екстремальні температури (як низькі, так і високі), нестача
вологи (посуха), надлишок води в ґрунті, надмірне засолення ґрунтів, низька або надмірна освітленість, вплив фітопатогенів (бактерій та грибів), ультрафіолетова радіація, вплив
іонів важких металів. Навіть застосування хімічних препаратів спричиняє стрес для рослин. Наука працює над подоланням впливу на рослини різних негативних чинників,
над тим, щоб допомогти їм підготуватися до екстремальних
ситуацій.
Здебільшого реакцією рослин на стресові чинники є
пригнічення розвитку, зміна кольору листя, опадання квіток
і плодів. У зернових колосових культур найпоширенішим є
гербіцидний стрес: гербіциди групи сульфонілсечовини
тимчасово припиняють живлення зернових культур. Також
негативно впливають низькі та високі температури: рослини змінюють забарвлення, синтетичні процеси зупиняють-

ся. Через це рослини не отримують необхідне живлення, а
тому не утворюють той урожай, на який здатні.
Одним зі шляхів подолання впливу стресових чинників та посилення здатності рослин витримувати тимчасові
труднощі є застосування біостимуляторів-антистресантів.
Здебільшого ці продукти створені на основі амінокислот
різного походження, фітогормонів, стероїдів та схожих
сполук.
Механізм дії антистресантів полягає у розблокуванні
ферментативних процесів, які були зупинені стресовим
чинником, та посиленому виробленні рослиною фітоалексинів – речовин, які борються із наслідками стресу.
Біостимулятори органічного походження з високим
вмістом амінокислот, фітогормонів, що стимулюють ріст паростків, активують живлення рослин та запускають біохімічні процеси в проростках. При додаванні невеликих норм
біостимуляторів у бакову суміш із ЗЗР в обробках зернових
культур прискорюється поглинання діючої речовини засобу захисту рослин, що в цілому збільшує його ефективність.

Гумістар – комплекс натуральних, екологічно чистих і безпечних поживних елементів, гумінових речовин, стимуляторів росту та розвитку рослин від іспанської компанії
Tradecorp. Містить гумати, фульвокислоти, амінокислоти,
вітаміни, природні фітогормони, мікро- і макроелементи і
спори ґрунтових мікроорганізмів. Його використання позитивно впливає на процеси росту, обміну і фотосинтезу.
Чудово відновлює процеси синтезу, зупинені гербіцидами.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 2,0–5,0 л/га.

Делфан Плюс від Tradecorp є продуктом, який може бути
застосований для базового живлення або живлення по
листу. Містить вільні, біологічно активні амінокислоти
тваринного походження L-α. Метою використання цього
продукту є забезпечення рослин азотом і амінокислотами, а також пом’якшення негативних наслідків стресу.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 0,5–1,0 л/га.

Фолік Аміновігор від Agrii – універсальний біостимулятор, створений з рослинної сировини. Містить амінокислоти, фітогормони й невелику кількість макро- і мікроелементів. Основні функції Фолік Аміновігор – запустити
біохімічні обмінні процеси в рослинах і стимулювати активний розвиток молодих рослин. Фітогормони, що входять до складу продукту, відповідають за певні ростові
процеси. Ауксин стимулює розвиток кореневої системи, а
гамма-аміномасляна кислота активує поширення продуктів синтезу по рослині.
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,0–2,0 л/га.

Мегафол – спеціальний біостимулятор-антистресант, вироблений з рослинних амінокислот у поєднанні з калієм,
бетаїнами, полісахаридами і прогормональними сполуками. Основні компоненти Мегафол отримані шляхом ензимного гідролізу з протеїнових рослинних субстратів. Препарат підвищує врожайність і якість продукції, стабілізує
їх у несприятливих умовах.
Амінокислоти і бетаїн у поєднанні з іншими сполуками
стимулюють фізіологію і ріст рослини, забезпечуючи готовим енергетичним резервом у стресових ситуаціях (заморозки, низька або висока температура, градобій, хімічний
опік тощо).
Норма застосування:
зернові колосові культури – 1,0–1,5 л/га.
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Підвищення ефективності ЗЗР
Ефективність засобів захисту рослин на зернових культурах залежить від якості води для приготування робочого
розчину, здатності краплин триматися на поверхні листка,
швидкості проникнення та багатьох інших факторів.
Перше, із чим стикаються агровиробники, – якість води
для обприскування. Гарна якість і чистота води є важливими чинниками при змішуванні, внесенні агрохімікатів.
Вода поганої якості може знизити ефективність ЗЗР і
пошкодити обладнання, а також позначитися на результативності хімічних обробок. Якість води залежить від її джерела (дамба, річка, свердловина або водоносний шар), а
також від кліматичного чинника при проведенні обробок:
проливних дощів, посухи. Існує кілька показників якості
води, які впливають на її хімічні властивості: рН (кислот-

ність води), забрудненість, розчинені солі, наявність органічних решток, температура.
Вода з високим вмістом кальцієвих або магнієвих солей (жорстка вода) може призвести до проблем зі змішуванням, оскільки стабільність суспензії та емульсії знижується. Активність гліфосату зменшується за високого
вмісту кальцієвих і магнієвих солей, а також за наявності
бікарбонату натрію. Це явище можна подолати шляхом
додавання препаратів, що містять сульфат амонію (негранульовані, тверда, кристалічна форма) або буферні
добавки. Якщо відомо, що вода лужна, обприскування
слід починати негайно після змішування. Альтернативно, для зниження рівня рН, у воду можна додати буферну
добавку.

Контроль DMP від Valagro – це прилипач, добриво з підкислювальними властивостями, індикатор рН-розчину і
буферна добавка.
Застосування:
Додайте препарат у воду, що використовується для приготування розчину для хімічної обробки. Витрата Контроль DMP залежить від рН, початкової жорсткості води
і бажаного рівня кислотності. Для зниження рН з 8 до 6,5
рекомендується 80–100 мл препарату розчинити в 100 л
води. Для використання препарату як змочувального
агента і прилипача рекомендується використовувати від
15 до 30 мл на 100 л води.

Компаньйон Голд – адьювант від компанії Discovery, запатентований багатофункціональний препарат, що містить
унікальний комплекс поліамідних полімерів, рН-буферизаторів, пом’якшувачів води, протиспінювачів та зволожувачів. Забезпечує рівномірне покриття, протиспінення,
рН- контроль, зв’язування катіонів, утримання на цільовій
поверхні, швидкість дії та стійкість до змивання опадами.
Застосування:
• обов’язково додавати до бакової суміші першим;
• як протиспінювач, pH-контроль, пом’якшувач води та
деактиватор катіонів, зволожувач, змочувач у нормі
0,5 л/га.

Велоситі Макс – спеціалізована суміш різних груп адьювантів від компанії Discovery, розроблена спеціально для
посилення ефективності фунгіцидів. Забезпечує зменшення
знесення, покращення покриття та уповільнення висихання
краплин, підвищує абсорбцію фунгіциду в лист та колос, що
покращує контроль хвороб та збільшує врожай і його якість.
Застосування:
Як адьювант до фунгіцидів на зернових культурах – 0,2–0,3 л/га.

Ремікс – адьювант від компанії Discovery для використання з гербіцидами на зернових культурах на основі пендиметаліну. Зменшує знесення краплин, а також підвищує
адгезивні властивості й рівномірне покриття поверхні.
Застосування:
• обов’язково додається до бакової суміші останнім;
• при використанні разом із гербіцидами норма – 0,2–0,3 л/га.
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Попередження осипання, рівномірне висихання насіння
Навіть при отриманні високого врожаю зернових
культур важливим є збереження його в полі та рівномірне висихання зерна. Як правило, під час збирання зернових культур випадають дощі, які заважають збирати врожай або зволожують зерно в рослинах. Рясні дощі й вітер

вибивають дозріле зерно з колоса, що спричиняє значні
втрати зерна.
Створивши полімерну плівку навколо зерна та приклеївши його до колосового стрижня, можна зберегти велику
частину врожаю.

Нью-Філм 17 – полімерний органічний клей, що створює
у зернових колосових плівку навколо насінин. Ця плівка
є своєрідним бар’єром, який не пропускає вологу всередину і сприяє вільному виходу води із зерна. Тим самим
створюються сприятливі умови для рівномірного достигання й висихання зерна та збереження його якостей (запобігання стіканню зерна). Також відмінні клейові властивості дозволяють міцно утримувати зернини в колосі, що
унеможливлює їх осипання від механічного впливу.
Застосування:
• при використанні разом з іншими препаратами додавати у бак останнім;
• зернові колосові культури – 1,0 л/га.

Компаньйон Голд покриває колос унікальною комбінацією полімерів та зволожувачів. В результаті маємо контрольоване та рівномірне висихання, менші втрати врожаю
від осипання зерна.
Застосування:
• при використанні разом із іншими препаратами додавати у бак останнім;
• зернові колосові культури – 1,0 л/га.
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Технологія позакореневого живлення зернових колосових культур
ФАЗА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
Спектр
дії

Мета обробки

Альтернативи

Покращення схожості насіння

1
Раннє й рівномірне
проростання насіння
сприяє формуванню
вирівняних посівів.
Рослини починають
раніше поглинати
елементи живлення
й формують більший
врожай високої
якості.

1
2
3
1
2

Підвищення зимостійкості, активізація проростків, накопичення цукрів

3
1
2
3
В осінній період необхідно забезпечити
рослини запасними
цукрами у вузлі
кущення.

1
2
3
1
2
3

Весняне відновлення слаборозкущених посівів

1
2
3
За умов слабкого
кущення восени
навесні посіви потребують посиленого
фосфорного живлення та стимуляції
росту.

1
2
3
1
2
3

Продовження таблиці

обробка насіння

сходи – кущення
(восени)
(ВВСН 13–21)

кущення – початок
виходу в трубку
(ВВСН 21–32)

Гумістар
1,0–2,0 л/т
Фолік Аміновігор
1,0–1,5 л/т
Валагро EDTA МІХ 5
0,3–0,5 кг/т
Брексіл Mix
0,3–0,5 кг/т
Гумістар 1,0 л/т +
Брексіл Мix 0,5 кг/т
Радіфарм
0,3–0,5 л/т + Валагро
EDTA МІХ 5 0,5 кг/т
Фолік Аміновігор 1,0 л/т
+ Брексіл Zn
0,1–0,3 кг/т

поява прапорцевого
листка – початок
колосіння
(ВВСН 47–55)

налив зерна,
дозрівання
(ВВСН 89–93)

Мастер 18-18-18+3
2,0–2,5 кг/га
Плантафол 20-20-20
2,0–2,5 кг/га
Гумістар 1 л/га +
Сульфат калію
2,5–4 кг/га
Фолік Супер Mn
0,75–1,0 л/га
Фолік Комбі
1,5–2,0 л/га
Фолік Мікро
1,5–2,5 л/га
Трейфос AZ
2,0–3,0 л/га
Трейфос Mg–Mn
2,0–3,0 л/га
Валагро EDTA MIX 5
0,5–0,7 кг/га
Гумістар 1,0–2,0 л/га
+ Плантафол 10-54-10
2,0–3,0 кг/га
Гумістар 1,0–2,0 л/г +
Мастер 13-40-13
2,0–3,0 кг/га
Сульфат магнію 2,5–5,0
кг/га + Карбамід
5,0–6,0 кг/га
Фолік Макро
2,0–2,5 л/га
Трейфос AZ
2,0–3,0 л/га
Трейфос Mg–Mn
2,0-3,0 л/га
Фолік Макро
1,5–2,0 л/га + Фолік
Аміновігор 1,0 л/га
Радіфарм 0,4–0,7 л/га +
Трейфос AZ
2,0–3,0 л/га
Мегафол 0,5–1,0 л/га +
Валагро EDTA МІХ 5
0,5 кг/га
економтехнологія

стандартна технологія

преміум-технологія
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Спектр
дії

Мета обробки

Альтернативи

Весняне відновлення вегетації розкущених посівів

На початку весняного
відновлення вегетації
рослини необхідно
забезпечити комплексом доступних
мікроелементів.

Забезпечення рослин
міддю

Зернові колосові дуже
чутливі до нестачі
міді, тому швидко
реагують на додаткове внесення цього
елемента, утворюючи
більшу кількість колосків у колосі.

Підживлення для підвищення якості насіння

1

Якість насіння зернових колосових
культур на 40–60%
залежить від пластичних елементів,
що потрапляють з
прапорцевого й підпрапорцевого листків. При забезпеченні
рослин доступними
мікроелементами
формується висококласне зерно.

2
3

2
3
1
2
3

Продовження таблиці
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1

обробка насіння

ФАЗА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
поява прапорцевого
сходи – кущення
кущення – початок
листка – початок
(восени)
виходу в трубку
колосіння
(ВВСН 13–21)
(ВВСН 21–32)
(ВВСН 47–55)
Гумістар 1,0–2,0 л/га
Мастер 13-40-13
2,0–2,5 кг/га
Сульфат магнію 2,5–4,0
кг/га + Карбамід 3,0–5,0
кг/га
Фолік Мікро
1,5–2,0 л/га
Фолік Комбі
2,0–2,5 л/га
Фолік Аміновігор 1,0 л/
га + Плантафол 20-20-20
2,0 кг/га
Трейфос AZ
2,0–3,0 л/га
Трейфос Mg–Mn
2,0–3,0 л/га
Брексіл Мix
1,0–1,5 кг/га

1

Валагро EDTA Cu 0,1–0,2 кг/га

1

Фолік Мікро 1,5–2,0 л/га

1

Трейфос Сu 2,0–3,0 л/га

налив зерна,
дозрівання
(ВВСН 89–93)

Мастер 18-18-18+3
2,0–2,5 кг/га
Мастер 15-5-30
1,0–2,0 кг/га
Гумістар 1 л/га +
Плантафол 5-15-45
1,5–2,0 кг/га
Фолік Мікро 1,5 л/га
Фолік Комбі 2,0 л/га
Брексіл Мix 1,0 кг/га
Трейфос Cu 2,0 л/га
Трейфос AZ
2,0–3,0 л/га
Фолік Аміновігор
2,0 л/га

1
2
3
1
2
3
1
2
3
економтехнологія

стандартна технологія

преміум-технологія

Підвищення врожайності за
рахунок активізації обмінних
процесів

Біостимулятор
активізує гени,
відповідальні за
формування генеративних органів, їх
нормальний розвиток
і формування високого врожаю.

Подолання стресу

Біостимуляториантистресанти активують обмінні процеси, прискорюють ріст
і розвиток рослин,
усувають наслідки
стресових факторів.

Підвищення ефективності ЗЗР

Мета обробки

Забезпечення рівномірного розподілу
та міцного утримання
робочого розчину
на поверхні листка.
Покращення якості
робочого розчину
(нормалізація рН,
пом´якшення води).

Запобігання осипанню, рівномірне
висихання насіння

Спектр
дії

Завдяки створенню
полімерної плівки
насіння не осипається (приклеюється),
волога не надходить
до насінини, але при
цьому вільно випаровується. В результаті
насіння висихає рівномірно, незалежно
від погодних умов.

Альтернативи

обробка насіння

ФАЗА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
поява прапорцевого
кущення – початок
сходи – кущення
листка – початок
виходу в трубку
(восени)
колосіння
(ВВСН 21–32)
(ВВСН 13–21)
(ВВСН 47–55)

1

Йелд ОН 1,5 л/га

1

Йелд ОН 1,0 л/га

Йелд ОН 1,0 л/га

1

Йелд ОН 1,5 л/га

Йелд ОН 1,5 л/га

1

Гумістар 2,0–5,0 л/га

1

Фолік Аміновігор 1,0–2,0 л/га

2

Делфан Плюс 0,5–1,0 л/га

3

Мегафол 1,0–1,5 л/га

1

Контроль DMP 0,05–0,2 л/га

1

Нью-Філм 17 0,1л/га

2

Компаньйон Голд 0,5 л/га

1

Велоситі Макс 0,2–0,3 л/га

2

Ремікс 0,2–0,3 л/га

налив зерна,
дозрівання
(ВВСН 89–93)

1

Компаньйон Голд
1,0 л/га

2

Нью-Філм 17 1,0 л/га

економтехнологія

стандартна технологія

преміум-технологія
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КУКУРУДЗА
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Кукурудза досить вимоглива до живлення культура.
Високий урожай вона дає лише там, де ґрунт багатий азотом та іншими елементами.
Для інтенсивного росту і розвитку кукурудзі впродовж
всього вегетаційного періоду необхідна оптимальна кількість макро- та мікроелементів у легкодоступній формі, а
для ефективного їх споживання – певні ґрунтово-кліматичні умови: структура ґрунту, його температура, вологість та вміст рухомих елементів живлення, рН ґрунтового
середовища, температура і вологість повітря, інтенсивність сонячної радіації тощо.
За вегетаційний період рослини кукурудзи нерівномірно використовують поживні елементи. Засвоєння азоту триває до воскової стиглості, а максимальна потреба в
ньому – від викидання волоті до цвітіння. Фосфор же поглинається майже до повної стиглості зерна. Калій рослини найінтенсивніше використовують у першій половині
вегетації та в період утворення і формування зерна.
Таку кількість поживних речовин ґрунт, навіть за високого рівня родючості, не в змозі забезпечити з низки причин. Зокрема, через кислотність, адже азот засвоюється в
дуже широкому діапазоні рН – від 4 до 9, а фосфор – лише
за умов нейтрального або близького до нейтрального
середовища (рН від 6,6 до 7,5); кількість вологи, оскільки
корені живляться за рахунок відповідних розчинів; через
аерацію, бо від забезпечення ґрунту киснем залежить засвоєння макро- і мікроелементів, тощо.
В умовах нестабільного зволоження прикореневе підживлення не дасть ефекту через швидке пересихання
верхнього шару ґрунту, тому краще застосовувати позакореневе підживлення. До того ж кількість і якість зерна
в урожаї залежить від мікроелементів, а їх доступність з
ґрунту в середньому не перевищує 1–3%.

Мікроелементи є основою життя
рослинного організму
Всі процеси синтезу та перетворення речовин у рослинних клітинах відбуваються за допомогою ферментів,
до складу яких уходять мікроелементи. Вони відіграють
велику роль у процесах синтезу білків, жирів, вуглеводів і входять до складу вітамінів, гормонів та інших біологічно активних речовин.
Серед мікроелементів кукурудза найбільше потребує цинк, який входить до складу багатьох ферментів,
бере участь в утворенні хлорофілу, сприяє синтезу вітамінів. Цей елемент відіграє важливу роль в окисно-відновних процесах, тому підживлення цинком сприяє
посиленню росту рослин кукурудзи. Ознаками нестачі
цинку в рослинах є розвиток міжжилкового хлорозу, затримка росту рослин, порушення процесу достигання
зерна.
Бор є одним із найважливіших мікроелементів для
формування врожайності кукурудзи. Він впливає на вуглеводний і білковий обмін у рослинах, на утворення фітогормонів–ауксинів. Також цей елемент є генератором
клітин, активізує поділ клітин та сприяє інтенсивному
розвитку молодих тканин, бере участь у синтезі нуклеїнових кислот ДНК і РНК, синтезі хлорофілу та асиміляції
вуглекислого газу.
За дефіциту бору в кукурудзи порушується транспортування вуглеводів у інші органи рослини, гальмуються
процес фотосинтезу, розвиток кореневої системи, пригнічується процес розвитку точки росту (меристематичних клітин).
Мідь входить до складу ферментів і бере участь в
окисно-відновних реакціях, близько 50% її міститься у
хлоропластах.
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За дефіциту міді порушується лігніфікація клітинних
стінок, знижується інтенсивність процесів дихання і фотосинтезу. Ознаки мідного голодування у рослин кукурудзи
проявляються в побілінні та засиханні листкових пластинок.
Залізо бере участь у функціонуванні основних елементів електронно-транспортних ланцюгів дихання і фотосинтезу, відновленні молекулярного азоту та нітратів до
аміаку, каталізує початкові етапи синтезу хлорофілу. Нестача заліза призводить до міжжилкового хлорозу кукурудзи, пожовтіння листкових пластинок, утворення дрібних
листків, зниження вмісту цукру.
Марганець активізує ферменти, бере участь у фотолізі води, як компонент фотосинтетичної системи сприяє
накопиченню і пересуванню цукрів із листя в інші органи
кукурудзи, стимулює наростання нових тканин у точках
росту. За його відсутності різко погіршується інтенсивність фотосинтезу, зменшується кількість вуглеводів та
виділення кисню.
Молібден часто називають мікроелементом азотного
обміну, оскільки він входить до складу нітратредуктази і
нітрогенази, бере участь у формуванні білків. За нестачі
цього мікроелемента порушується обмін речовин, послаблюється ріст кукурудзи, затримується цвітіння, листя має
світло-жовте забарвлення, згодом буріє і відмирає.

Слід сказати, що навіть за достатньої кількості мікроелементів у ґрунті рослини кукурудзи не завжди можуть їх засвоїти. На кислих ґрунтах майже недоступним стає молібден,
на лужних – марганець та цинк, у періоди посухи або надлишкової вологості погано засвоюється бор. До того ж нестача будь-якого елемента живлення може бути лімітуючим фактором у формуванні високого рівня врожайності кукурудзи.
У розвитку рослин кукурудзи виділяють два важливі етапи: фази 3–5 та 7–8 листків (ВВСН 13-15 та 31-32). У ці періоди
ефективним прийомом є підживлення. Зазвичай проводять
одноразове підживлення у фазу 5–7 листків (ВВСН 15-31).
У цей час у кукурудзи формуються генеративні органи, що
визначають майбутню врожайність. Від наявності елементів
живлення, особливо фосфору, залежить кількість качанів на
рослині та зерен у них.
У фазу 7–9 листків (ВВСН 31-33) кукурудза дуже добре реагує на листкове підживлення мікроелементами (цинком, марганцем, бором, міддю). Саме у цей період за рахунок їх застосування покращується озерненість качана та якість продукції.
У стресових ситуаціях (посуха, низькі температури тощо) листкове підживлення є фактично єдиним способом забезпечення
окремими елементами живлення, особливо мікроелементами.
Навіть невелика їх кількість дуже важлива, оскільки макро- та
мікроелементи при позакореневому підживленні перебувають у легкодоступній формі та швидко проникають у рослину.

Обробка насіння перед сівбою
Одним із технологічних прийомів забезпечення молодих рослин запасом мікроелементів є обробка насіння
препаратами з мікроелементами та біостимуляторами. Здебільшого насіння гібридів кукурудзи продається вже оброблене фунгіцидними протруйниками, однак усе більше
господарств додатково обробляє насіння інсектицидним
протруйником з додаванням мікроелементів.

Біостимулятори, які наносять на насіння, активізують
проростання й розвиток проростків. А мікроелементи
швидко проникають у молоді корінці, підтримуючи ріст
рослини. Насіння кукурудзи добре реагує на нанесення
цинковмісних добрив. Цинк стимулює утворення коренів,
проростки краще засвоюють живлення з ґрунту, а рослини
стають міцними.

Гумістар – продукт від іспанської компанії Tradecorp. Виробляється з високоякісного леонардиту, видобутого в
Канаді. До його складу входять 12% гумінових кислот та
3% фульвокислот. Ці речовини, крім стимулюючої дії на
проростання насіння, мають адаптивні та імуномодулюючі
властивості, що позитивно впливає на здоров’я проростків та їх витривалість.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/т.

Фолік Аміновігор – біостимулятор-антистресант з високим вмістом амінокислот та фітогормонів рослинного
походження виробництва Agrii. До його складу входять
15 амінокислот, цитокінін та гамма-аміномасляна кислота (ГАМК), які підвищують активність ферментів у насінні,
сприяючи росту й функціонуванню кореневої системи.
Додатково збагачений азотом, фосфором і калієм, які посилюють його якості стимулятора росту. Має властивості
прилипача, міцно тримається на поверхні насіння й не
осипається.
Норма застосування – 3,0–4,0 л/т.
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Гумістар + Брексіл Мix – схема для обробки насіння кукурудзи, що поєднує стимулятор проростання Гумістар,
активні речовини якого пришвидшують ростові процеси,
і Брексіл Мix, який забезпечує проростки комплексом мікроелементів, зокрема цинком (його вміст у продукті – 5%).
Норма застосування: Гумістар – 2 л/т; Брексіл Мix – 0,5 кг/т.
Фолік Супер Zn – концентроване добриво-суспензія з
високим вмістом цинку (23,3%) для швидкої корекції та
профілактики цинкового голодування рослин кукурудзи,
чутливих до нестачі цього елемента. Рекомендований для
застосування на посівах, що вирощуються за інтенсивними технологіями, особливо при високому удобренні
фосфором. Швидке поглинання цинку з Фолік Супер Zn
запобігає відставанню рослин у рості й розвитку, а також
активізує низку обмінних процесів, сприяючи отриманню
високого врожаю.
Норма застосування – 3,0 л/т.

Радіфарм + Валагро EDTA MIX 5 – схема обробки насіння з
використанням стимулятора утворення коренів Радіфарм,
який активізує розвиток кореневої системи та збільшує її
поглинальну властивість, та комплексу хелатованих мікроелементів спеціально підібраного складу для забезпечення проростків стартовим живленням. Система рекомендована для інтенсивної технології живлення.
Норма застосування: Радіфарм – 1 л/т;
Валагро EDTA MIX 5 –1 кг/т.
Радіфарм + Брексіл Zn – схема обробки насіння з використанням стимулятора утворення коренів Радіфарм, який
активізує розвиток кореневої системи та збільшує її поглинальну властивість, та моноцинкового продукту з вмістом
цинку 15%. Завдяки такому поєднанню проростки максимально забезпечені цинком і активно розвиваються.
Норма застосування: Радіфарм – 1 л/т;
Брексіл Zn – 1 кг/т.

Активація росту рослин, прискорення росту кореневої системи, забезпечення
запасом основного живлення
На початку розвитку рослини кукурудзи дуже вибагливі до живлення макроелементами, зокрема азотом і
фосфором. До фази п’ятого листка рослина використовує
запаси живлення з ендосперму насінини, а потім переходить на автотрофне живлення. Досить часто в цей період
спостерігається різке коливання денної та нічної температур, ґрунт ще не прогрітий, і елементи живлення потрапляють до рослин дуже повільно. Через це можливе антоціанове (фіолетове) забарвлення листків кукурудзи. Це

реакція рослинного організму на нестачу фосфору, який
за низької температури ґрунту (нижче від 10°С) майже не
засвоюється рослинами.
Таким чином, у цей період конче необхідне листкове
підживлення рослин кукурудзи добривами з макроелементами та комплексом мікроелементів для швидкого відновлення ростових процесів. Не зайвим буде й використання біостимуляторів для прискорення проникнення й
засвоєння елементів живлення.

Мастер 20–20–20 – комплексне водорозчинне добриво
від Valagro, ідеально збалансоване для широкого спектру
культур. Завдяки швидкій і повній розчинності забезпечує
рослини азотом, фосфором і калієм, а також мікроелементами. Відмінно підходить для застосування на ранніх етапах розвитку рослин.
Норма застосування – 1,5–2,0 кг/га.

Плантафол 20–20–20 – комплексне водорозчинне добриво із відмінними властивостями розчинності, а також із
вмістом хелатованих EDTA мікроелементів від італійського
виробника Valаgro. Вирізняється високим рівнем засвоюваності рослинами, швидко компенсує нестачу поживних
речовин. Збалансований комплекс макро- і мікроелементів
забезпечує активний ріст і розвиток молодих рослин, накопичення й швидке пересування продуктів фотосинтезу.
Норма застосування – 2,0 кг/га.
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Фолік Макро – листкове добриво-суспензія від польського виробника Agrii. До його складу входять азот, фосфор,
калій у кількості 240, 240, 180 г/л відповідно, а також комплекс мікроелементів у хелатній формі для кращого засвоєння живлення.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.
Плантафол 10–54–10 – комплексне водорозчинне добриво зі збільшеним вмістом фосфору (54%) та мікроелементами у хелатній формі. Швидко забезпечує рослини легкодоступним фосфором для стимуляції росту кореневої
системи.
Норма застосування – 2,0 кг/га.
Трейфос AZ – комплексне рідке добриво від іспанського
виробника Tradecorp, що містить азот, фосфор для стартового росту рослин і розвитку кореневої системи. Також у
його складі є комплекс мікроелементів, які забезпечують
активне поглинання елементів живлення для формування кореневої системи, а також посилюють її поглинальну
властивість.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.

Фолік Макро + Фолік Аміновігор – схема, за якої засвоєння макроелементів молодими рослинами кукурудзи з
Фолік Макро посилюється дією біостимулятора Фолік
Аміновігор. Завдяки фітогормонам у складі біостимулятора в рослинах швидше проходять процеси синтезу і вони
активніше розвиваються.
Норма застосування: Фолік Макро – 2,0 л/га;
Фолік Аміновігор – 1,0 л/га.
Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене повністю хелатованими за допомогою EDTA магнієм та марганцем. Фосфор у складі продукту активізує розвиток
кореневої системи, а калій прискорює пересування пластичних речовин. Завдяки застосуванню продукту в ранні
фази розвитку кукурудзи рослини активно розвивають
кореневу систему й прискорюють процеси фотосинтезу.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.

Профілактика дефіциту цинку та подолання наслідків нестачі цинку в рослинах
Кукурудза, як і зернові колосові культури, дуже вибаглива до цинку. Він відіграє важливу роль у синтетичних
і ростових процесах. Тому підживлення цинком сприяє
посиленню росту кукурудзи. Ознаками нестачі цинку в
рослинах є розвиток міжжилкового хлорозу (паралельні
жовті полоси між жилками), затримка росту рослин, порушення процесу достигання зерна кукурудзи.
Ґрунти України цинком забезпечені погано, а наявний
здебільшого зв’язаний іншими елементами, особливо це
спостерігається на ґрунтах з високим вмістом фосфору й
кальцію. Найчастіше ознаки нестачі цинку спостерігаються у період від 3-го до 7 листка, інколи пізніше.

Обирати цинковмісні листкові добрива потрібно не за
кількістю цинку в продукті, а за його якістю. Оксиди і сульфати
цинку, які входять до складу деяких мікродобрив, майже не
засвоюються рослинами, а залишаючись на поверхні листків,
створюють опіки. До того ж завдяки своїй хімічній активності
прості солі цинку легко вступають у реакцію з іншими елементами, а у жорсткій воді навіть з атомами магнію й кальцію.
Тому для позакореневого підживлення доцільно використовувати продукти, в яких цинк повністю хелатований, бажано
за допомогою EDTA. Їх можна застосовувати у бакових сумішах з іншими мікродобривами й ЗЗР. Вони швидко проникають крізь кутикулу листка й засвоюються рослинами.

Фолік Супер Zn – концентроване добриво-суспензія з
високим вмістом хелатованого EDTA цинку (23,3%) для
швидкої корекції його нестачі та профілактики цинкового
голодування рослин кукурудзи. Рекомендоване для застосування на посівах, що вирощуються за інтенсивними технологіями, особливо при високому удобренні фосфором.
Швидке поглинання листками цинку з Фолік Супер Zn усуває пожовтіння на них, попереджає відставання рослин у
рості й розвитку, а також активізує низку обмінних процесів, сприяючи отриманню високого врожаю.
Норма застосування – 0,75–1,0 л/га.

Брексіл Zn – швидкорозчинний монопродукт для використання в період вегетації з вмістом хелатованого цинку
15%. Повна розчинність і кисла реакція (рН 3,5) сприяють
швидкому проникненню цинку в рослини й відновленню
окисно-відновних процесів. Завдяки своєчасному використанню цього продукту можна значно покращити якісні
й кількісні показники врожаю.
Норма застосування – 0,3–0,5 кг/га.
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Профілактика нестачі мікроелементів, стимуляція росту й розвитку рослин
До високоефективних заходів, які впливають на підвищення врожайності сільськогосподарських культур і
рентабельності їх виробництва, належить позакореневе
підживлення мікродобривами.
Мікроелементи, які входять до складу мікродобрив,
беруть участь у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах у рослинах, сприяють активності ферментів, посилюють вуглеводний обмін, підвищують інтенсивність
фотосинтезу. Їх роль у живленні рослин не обмежується
активізацією ферментів, вони здатні утворювати комплекси з нуклеїновими кислотами та іншими сполуками, впли-

вають на фізичні властивості і структуру клітини, стан і розвиток кореневої системи, формування репродуктивних
органів тощо. Також слід пам’ятати, що кожен з мікроелементів відіграє свою роль і не може бути замінений іншим.
Нестача мікроелементів може бути спричинена багатьма факторами: надлишком певних макроелементів, погодними умовами, блокуванням доступності під впливом
ЗЗР, кислотністю ґрунту тощо. Спостерігається в різні фази
розвитку, але найчастіше – на стадії 5–7 листків кукурудзи.
Будь-яке зволікання з внесенням мікродобрив призводить до недобору врожаю культури.

Сульфат магнію (MgSO4 × 7 H2O, магній сірчанокислий семиводний) – сіль магнію, що містить Mg (16%) та S (12%).
Водорозчинне добриво, містить домішки Na2O (0,1%), Fe
(0,01%), Mn (0,01%). Воно швидко і повністю розчиняється
у воді, не злежується при зберіганні. Не містить хлору. Відмінно змішується з добривами (крім солей кальцію і продуктами, що містять фосфор) та ЗЗР. Ідеальний продукт для
швидкої активізації процесів фотосинтезу.
Норма застосування: як позакореневе підживлення –
один раз на 3–4 тижні 1,5–2,0-відсотковим розчином; при
нормі виливу робочої рідини 200–250 л/га – 2,5–5,0 кг/га.

Фолік Мікро – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii зі збалансованим комплексом мікроелементів для профілактики або швидкої корекції дефіциту елементів живлення. До складу входять азот, калій
та магній, які посилюють активність фотосинтезу. Комплекс
мікроелементів швидко та повністю проникає в рослинні
тканини, забезпечуючи додаткове живлення й підвищуючи кількість та якість врожаю.
Норма застосування – 2,0–2,5 л/га.

Валагро EDTA MIX 5 – швидкорозчинне мікродобриво,
що містить Mg (4%), Fe (4%), B (0,5%), Mo (0,1%), Mn (4%), Zn
(1,5%), Cu (1,5%). Воно повністю компенсує нестачу мікроелементів у рослин, стимулює їхній ріст і розвиток. Завдяки активації обмінних процесів рослини максимально
реалізують урожайний потенціал.
Норма застосування – 0,75–1,0 кг/га.

Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене повністю хелатованими за допомогою EDTA магнієм та марганцем. Фосфор у складі продукту активізує розвиток
кореневої системи, а калій прискорює пересування пластичних речовин. Мікроелементи сприяють активному синтезу цукрів, білків та жирів.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.

Брексіл Міх – швидкорозчинний комплекс мікроелементів,
розроблений Valagro для швидкого забезпечення рослин
мікроелементами. Містить багато цинку (5,0%), необхідного
для кукурудзи й зернових культур, а також молібден, який
допомагає засвоїти азот та низку мікроелементів.
Норма застосування – 0,75–1,0 кг/га.
Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору. Сприяє активному росту й розвитку культур.
Добриво сприяє кращій адаптації рослин до перепадів
температур, а завдяки збільшеному вмісту бору й сірки рекомендоване до використання на молодих рослинах кукурудзи для нормального росту й розвитку.
Норма застосування – 2,5–3,0 л/га.
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Підвищення врожайності шляхом стимуляції біологічно активними речовинами та подолання наслідків стресових факторів
Продуктивність рослин залежить від фізіологічних
процесів обміну, окислення-відновлення, синтезу й транспортування пластичних речовин. Що активніше рослина
розвивається, то вищий урожай вона сформує. А накопичені протягом вегетації пластичні речовини подбають про
якість цього врожаю.
Факторами, які активізують усі процеси, є фітогормони,
стероїди, амінокислоти, вітаміни та високомолекулярні
сполуки. Для них використовується узагальнена назва –
біостимулятори.
Роль кожного активного елемента у фізіологічних процесах різна.
Гумінові кислоти є фізіологічно активними речовинами, у невеликій кількості виступають стимуляторами росту
і розвитку рослин. Під їх впливом підвищується проникність мікроелементів до клітинних мембран, що забезпечує покращення засвоєння їх рослиною з подальшим
збільшенням активності багатьох ферментів, а це, у свою
чергу, прискорює синтез білків і вуглеводів.

Амінокислоти – структурні одиниці, необхідні для побудови білків. Їм притаманна функція хелатуючого агента, що
дозволяє покращити процес хелатизації мікроелементів,
завдяки чому транспортування і засвоєння їх рослиною
пришвидшується. Амінокислоти забезпечують антистресову дію на рослину завдяки превентивному або лікувальному ефекту. Важливе значення амінокислот полягає у
покращенні роботи продихів листкового апарату рослин.
Біостимулятори органічного походження з високим
вмістом амінокислот, фітогормонів стимулюють ріст паростків, активують живлення рослин та запускають біохімічні процеси в проростках. Додавання невеликих норм
біостимуляторів у бакову суміш із ЗЗР в обробках зернових
культур прискорює поглинання діючої речовини засобу
захисту рослин, що в цілому збільшує його ефективність.
Застосовувати біостимулятори можна протягом усього
періоду вегетації, однак на врожайність кукурудзи вони
найкраще впливають у період активного росту вегетативної маси – від 3-х до 9 листків.

Гумістар – комплекс натуральних, екологічно чистих і безпечних поживних елементів, гумінових речовин, стимуляторів росту та розвитку рослин від іспанської компанії
Tradecorp. Він містить гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, мікро- і макроелементи і спори ґрунтових мікроорганізмів. Його використання
позитивно впливає на процеси росту, обміну і фотосинтезу, а також на відновлення синтезу.
Норма застосування – 2,0–2,5 л/га
(як антистресант – 2,0–4,0 л/га).

Делфан Плюс від Tradecorp є продуктом, який може бути
застосований для базового живлення або живлення по
листу. Містить вільні, біологічно активні амінокислоти
тваринного походження L-α. Використовується для забезпечення рослин азотом і амінокислотами або для пом’якшення негативних наслідків стресу в рослинах, оскільки
має стимулюючу дію.
Норма застосування – 0,5–1,0 л/га.

Фолік Аміновігор від Agrii – універсальний біостимулятор, створений з рослинної сировини. Він містить амінокислоти, фітогормони й невелику кількість макро- і мікроелементів. Основні функції Фолік Аміновігор – запустити
біохімічні обмінні процеси в рослинах і стимулювати їх активний розвиток. Фітогормони, що входять до складу продукту, відповідають за певні ростові процеси. Ауксин стимулює розвиток кореневої системи, а гамма-аміномасляна
кислота активує поширення продуктів синтезу по рослині.
Норма застосування – 1,0–1,5 л/га
(як антистресант – до 2,0 л/га).
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Мегафол – спеціальний біостимулятор-антистресант, вироблений з рослинних амінокислот в поєднанні з калієм,
бетаїнами, полісахаридами і прогормональними сполуками. Основні компоненти продукту отримані шляхом
ензимного гідролізу з протеїнових рослинних субстратів.
Застосування Мегафол дає змогу підвищити врожайність
і якість продукції, а також стабілізувати ці показники в несприятливих умовах.
Амінокислоти і бетаїн в поєднанні з іншими сполуками
стимулюють фізіологію і ріст рослини, забезпечуючи енергетичним резервом біологічні процеси в стресових ситуаціях (заморозки, низька або висока температура, градобій,
хімічний опік тощо).
Норма застосування – 0,5–1,5 л/га
(як антистресант – до 1,5 л/га).

Підвищення врожайності за рахунок активації генів урожайності
Реалізувати генетично закладений урожайний потенціал сільськогосподарських культур – завдання кожного
агронома. Під час вегетації різні гени відповідають за
окремі процеси життєдіяльності рослини. Окремі групи
генів контролюють синтетичні процеси, інші – відповідають за засвоєння й транспортування елементів живлення. Комплекси генів контролюють утворення й розвиток квіток, а також насінин. Італійська компанія Valagro,
спираючись на наукові дослідження у сфері фенології
те генний аналіз рослин, розробила інноваційний продукт YieldON (Йелд ОН), поєднавши екстракти різних
рослин: морських водоростей Ascophyllum nodosum,
рослин родини тонконогові (Poaceae) та рослин родини лободові (Chenopodioideae) і збагативши мікроелементами – марганцем, цинком та молібденом. Цей
унікальний біостимулятор здатний активувати гени, що
відповідають за процеси утворення генеративних орга-

нів та їх розвиток, а також за групи генів, які контролюють синтетичні й транспортні процеси в рослинах.
Завдяки застосуванню цього продукту рослини кукурудзи активніше розвиваються й засвоюють живлення.
Вони вирізняються більш зеленим забарвленням, мають
вищий центр маси, що позитивно впливає на стійкість
до вилягання. Загалом генетичний аналіз рослин кукурудзи після обробки показав активацію 949 генів, які
відповідають за врожай. Усі пластичні речовини спрямовуються на створення якіснішого зерна. Численні
польові досліди в різних країнах світу доводять ефективність застосування Йелд ОН на посівах кукурудзи з
прибавками врожаю на рівні 0,93 т/га (усереднені дані).
Для збільшення врожайності кукурудзи рекомендована норма застосування Йелд ОН – 1,5 л/га у фазу активного вегетативного росту (4–6 листків культури, або
ВВСН 14–16).
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Підвищення ефективності ЗЗР
Ефективність дії засобів захисту рослин на кукурудзі
залежить від якості води для приготування робочого розчину, від здатності краплин триматися на поверхні листка,
від швидкості проникнення та багатьох інших факторів.
Перше, із чим стикаються агровиробники, – якість води
для обприскування. Гарна якість і чистота води є важливими чинниками при змішуванні, внесенні агрохімікатів.
Вода поганої якості може знизити ефективність ЗЗР і
пошкодити обладнання, а також позначитися на результативності хімічних обробок. Якість води залежить від її джерела (дамба, річка, свердловина або водоносний шар), а
також від кліматичного чинника при проведенні обробок:
проливних дощів, посухи. Існує кілька показників якості
води, які впливають на її хімічні властивості: рН (кислот-

ність води), забрудненість, розчинені солі, наявність органічних решток, температура.
Вода з високим вмістом кальцієвих або магнієвих солей (жорстка вода) може призвести до проблем зі змішуванням, оскільки стабільність суспензії та емульсії знижується. Активність гліфосату зменшується за високого
вмісту кальцієвих і магнієвих солей, а також за наявності
бікарбонату натрію. Це явище можна подолати шляхом
додавання препаратів, що містять сульфат амонію (негранульовані, тверда, кристалічна форма) або буферні
добавки. Якщо відомо, що вода лужна, обприскування
слід починати негайно після змішування. Альтернативно, для зниження рівня рН, у воду можна додати буферну
добавку.

Контроль DMP від Valagro – це прилипач, добриво з підкислювальними властивостями, індикатор рН-розчину і
буферна добавка.
Застосування:
Додайте препарат у воду, що використовується для приготування розчину для хімічної обробки. Витрата Контроль DMP
залежить від рН, початкової жорсткості води і бажаного рівня кислотності. Для зниження рН з 8 до 6,5 рекомендується
80–100 мл препарату розчинити в 100 л води. Для використання препарату як змочувального агента і прилипача рекомендується використовувати від 15 до 30 мл на 100 л води.

Ремікс – адьювант для використання на кукурудзі з гербіцидами на основі ацетохлору, атразину, S-метилхлориду, тербутилазину, пропізахлору, пендиметаліну. Допомагає зменшити знесення краплин вітром, а також підвищує адгезивні
властивості й забезпечує рівномірне покриття поверхні.
Застосування:
обов’язково додається до бакової суміші останнім;
при використання разом із гербіцидами норма –
0,2–0,3 л/га.

Компаньйон Голд – запатентований багатофункціональний адьювант від компанії Discovery, що містить унікальний комплекс поліамідних полімерів, рН-буферизаторів,
пом’якшувачів води, протиспінювачів та зволожувачів. Це
забезпечує рівномірне покриття, протиспінення, рН-контроль, зв’язування катіонів, утримання на цільовій поверхні, швидкість дії та стійкість до змивання опадами.
Застосування:
обов’язково додавати до бакової суміші першим;
як протиспінювач, pH-контроль, пом’якшувач води, деактиватор катіонів, зволожувач, змочувач – 0,5 л/га.
Велоситі Макс – це спеціалізована суміш різних груп
адьювантів, розроблена спеціально для посилення
ефективності фунгіцидів. Допомагає зменшити знесення,
покращує покриття та уповільнює висихання краплин,
підвищує абсорбцію фунгіциду в лист, що дає змогу контролювати хвороби та збільшити врожай і його якість.
Застосування:
як адьювант до фунгіцидів на кукурудзі – 0,2–0,3 л/га.
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Мета обробки
Біостимулятори сприяють підвищенню енергії проростання й збільшують польову схожість, а також
забезпечують проростки енергією для протидії
несприятливим чинникам. Додатково до стимуляції
необхідний запас елементів для стартового живлення, особливо цинк (розвиток і розтягнення молодих
коренів), мідь (активація ферментних процесів), марганець (активація синтезу гормонів росту), фосфор
(розвиток кореневої системи), азот (активація росту
й розтягнення клітин), калій (прискорення обмінних
процесів, протидія високим температурам).

Підвищення ефектив- Подолання впливу стресо- Підвищення врожайПрофілактика дефіності ЗЗР (прискорення вих факторів (посухи, над- ності шляхом стимуля- Профілактика нестачі мікро- циту та подолання Активація росту рослин і кореневої
елементів,
стимуляція
росту
й
системи, забезпечення запасом
проникнення, пришвид- лишку вологи, гербіцидного ції біологічно активнинаслідків нестачі
розвитку рослин
основного живлення
шення засвоєння д.р.)
стресу, градобою тощо)
ми речовинами
цинку в рослинах

Спектр дії

Обробка насіння

Технологія позакореневого живлення кукурудзи

Фосфор стимулює розвиток кореневої системи, а
через різкі перепади температур він майже недоступний з ґрунту. В період переходу кукурудзи на
самостійне живлення (фаза 4–6 листків,
ВВСН 14–16; V3–V4) рослини гостро потребують
доступні форми NPK.

Альтернативи

обробка насіння

1

Гумістар 2–3 л/т

2

Фолік Аміновігор 3–4 л/т

1

Гумістар 2 л/т +
Брексіл Мix 0,5 кг/т

2

Фолік Супер Цинк 3 л/т

1
2
1
2
1
2
3
1
2
3

Своєчасна профілактика нестачі цинку впливає на
ріст рослин, формування повноцінного насіння.

ФАЗА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
4–6 листків
(ВВСН 14–16)

Радіфарм 1 л/т +
Валагро EDTA MIX 5 1 кг/т
Радіфарм 1 л/т +
Брексіл Zn 1 кг/т
Мастер 20-20-20 1,5–2 кг/га
Плантафол 20-20-20 2 кг/га
Фолік Макро 2 л/га
Плантафол 10-54-10 2 кг/га
Мастер 13-40-13 2 кг/га
Трейфос AZ 2–3 л/га
Фолік Макро 2 л/га +
Фолік Аміновігор 1 л/га
Трейфос Mg–Mn
2–3 л/га

1

Фолік Супер Zn 0,75–1л/га

1

Брексіл Zn
0,3–0,5 кг/га
Сульфат магнію 2,5–5 кг/га +
Карбамід 5–6 кг/га
Валагро EDTA MIX
0,75–1 кг/га
Брексіл Мix 0,75–1 кг/га
Фолік Мікро 2–2,5 л/га
Фолік Комбі 2,5–3 л/га
Трейфос Mg–Mn
2–3 л/га

1
Нестача мікроелементів на кукурудзі проявляється
відставанням у рості, появою хлоротичних плям,
недорозвиненням генеративних органів.

1
2
1
2
3

За допомогою біостимуляторів можна покращити
обмінні процеси, прискорити поглинання поживних речовин з ґрунту, активізувати накопичення й
транспортування пластичних речовин. У результаті
врожайність кукурудзи збільшується.

7–10 листків
(ВВСН 32–34)

1

Гумістар 2–2,5 л/га

2

Фолік Аміновігор 1–1,5 л/га

1

Йелд ОН 1,5 л/га

1

Мегафол 1 л/га

1

Гумістар 2–4 л/га

Стрес, викликаний різними факторами, спричиняє
уповільнення росту й розвитку рослин, зміну кольору тощо. Біостимулятори здатні активізувати обмінні
процеси, прискорити ріст рослин. Таким чином,
рослина «переростає» час впливу несприятливого
чинника.

2

Сульфат магнію 2,5 кг/га + Карбамід 6 кг/га + Гумістар 1 л/га

1

Фолік Аміновігор 1–2,0 л/га

2

Делфан Плюс 1–1,5 л/га

1

Мегафол 0,5–1,5 л/га

За рахунок покращення якості робочого розчину
(нормалізації рН води, пом´якшення води) ефективність ЗЗР у бакових сумішах збільшується. Додаткові
прилипачі та продукти для зменшення поверхневого натягу краплин рівномірно розподіляють
краплини робочого розчину на листку для кращого
засвоєння д.р., ЗЗР та уникнення втрат рідини через
стікання або змивання.

1

Контроль DMP 0,05–0,15 л/га

2

Компаньйон Голд 0,5 л/га

1

Нью-Філм 17 0,1–0,2 л/га

1

Велоситі 0,2–0,3 л/га

2

Ремікс 0,2–0,3 л/га

економтехнологія

стандартна технологія

преміум-технологія
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В процесі вегетації соняшник нерівномірно засвоює елементи живлення. Так, за перший місяць вегетації він використовує 15% азоту, 10% – фосфору і 10% – калію, хоча накопичення органічної речовини за цей час не перевищує 5%
максимальної величини. Незважаючи на те що на початковій
стадії (2–3 пари листків) соняшник росте повільно, в цей період закладається кошик. У наступні 1,5 місяця, коли формується кошик, і до кінця цвітіння ця культура інтенсивно споживає елементи живлення, засвоює 80% азоту, 70% – фосфору і
50% – калію. Останню кількість калію (40%) засвоює від фази
наливу сім’янок до початку зрілості. Після завершення формування кошиків засвоєння елементів живлення зменшується.
Під час вегетації соняшнику є кілька критичних періодів
засвоєння елементів живлення. На початкових стадіях, до
утворення кошиків, соняшник розвивається досить повільно і
не вимагає великої кількості поживних речовин. Надлишкове
живлення азотом на початковій стадії розвитку призводить до
зниження врожайності. Потреба в азотному живленні зростає
у фазу формування кошика. Цей період також найважливіший
у забезпеченні рослин соняшнику мікроелементами, особливо бором, адже його нестача різко знижує врожайність.
Збалансоване живлення соняшнику мікроелементами
має виняткове значення для підвищення виробництва зерна.
За даними Інституту сільського господарства степової зони
НААН, соняшник вимогливий до мікроелементів, про що свідчить значне накопичення їх у рослинах. У насінинах найбільше накопичується цинку, а у вегетативній частині – марганцю.
Критичними періодами для живлення соняшнику мікроелементами є фази 2–3 пари листків та бутонізації (8–10 пар
листків). Нестача в перший період бору, цинку, марганцю
призводить до недобору врожаю. Важливе значення для соняшнику мають також молібден, мідь та залізо.
Бор (В) істотно впливає на вуглеводний і білковий обмін
та інші біохімічні процеси в рослинах. За його нестачі порушується перехід вуглеводів і крохмалю із листків в інші органи,
внаслідок чого гальмується процес фотосинтезу, коренева
система недостатньо забезпечується вуглеводами, через що
погіршується її розвиток. Бор відіграє важливу роль у розвитку репродуктивних органів. Майже не пересувається з
нижньої частини рослини до точки росту, тобто не піддається
повторному використанню. Цей мікроелемент підвищує посухостійкість і солестійкість рослин. Нестача бору посилюється за надмірного внесення калійних добрив і вапна. Борне
голодування супроводжується порушенням вуглеводного і
білкового обміну. Основна потреба соняшнику в борі (80%
від загальної кількості) спостерігається у фазу 5 пар листків.
Марганець (Мn) важливий тому, що бере участь в окисно-відновних реакціях у рослинних клітинах і пов’язаний з ді-

яльністю окиснювальних ферментів – оксидаз. У разі нестачі
цього елемента знижується інтенсивність окисно-відновних
процесів і синтезу органічних речовин у рослинах.
Марганець допомагає речовинам переміщатися по органах рослин. Він відіграє важливу роль у процесах засвоєння
рослинами амонійного та нітратного азоту. При амонійному
живленні він діє як сильний окисник, а при нітратному – як
сильний відновник. Отже, в разі нестачі марганцю порушується відновлення нітратного азоту, що призводить до нагромадження нітратів у тканинах рослин.
Марганець бере участь не тільки в процесі фотосинтезу,
а й у синтезі вітаміну С. За нестачі марганцю знижується синтез органічних речовин, зменшується вміст хлорофілу в рослинах, що призводить до їх захворювання на хлороз. Перешкоджають засвоєнню марганцю низька вологість повітря,
низька температура ґрунту і похмура погода. Брак марганцю
спостерігається на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, а на кислих – його доступність висока.
Цинк (Zn) впливає на загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин. Відіграє велику роль в окисно-відновних реакціях дихання, регулюванні синтезу АТФ, обміні
ауксинів і РНК.
Цинк позитивно впливає на жаростійкість рослин і формування зернівок в умовах суховіїв, тобто сприяє накопиченню у
квітках органічних кислот, які виступають захисними речовинами. Крім того, цей елемент підвищує холодостійкість рослин.
За нестачі цинку порушується синтез білка і його вміст у
рослинах зменшується. Це пояснюється тим, що через його
брак у рослинах накопичуються аміди та амінокислоти, тобто
розчинні азотні сполуки. Перешкоджають засвоєнню цинку
високі норми фосфору і вапна, низька температура ґрунту.
Залізо (Fe) бере активну участь у процесах обміну речовин, уходить до складу ферментів, що беруть участь в окисно-відновних реакціях: пероксидази, каталази, цитохромоксидази, НАД-Н-цитохром-С-редуктази, активізує дихання,
впливає на утворення хлорофілу. Нестача заліза призводить
до зменшення інтенсивності фотосинтезу, на молодих рослинах з’являється хлороз. Перешкоджає засвоєнню елемента
висока вологість ґрунту.
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Прискорення проростання насіння
Насіння соняшнику надходить у господарства протруєне фунгіцидами. Однак погодні умови під час сівби не
завжди сприяють отриманню ранніх і дружних сходів. Тому
все більше агровиробників додатково обробляють насіння стимуляторами проростання та мікроелементами.
З метою отримання ранніх сходів, які будуть швидко
розвиватися, насіння бажано обробити комплексом біостимуляторів із додаванням елементів живлення. Біостимулятори за рахунок активних біологічних сполук покращують польову схожість насіння, стимулюють його до
активного проростання й утворення міцних проростків,
здатних швидко поглинати вологу й поживні речовини

з ґрунту, а також протистояти несприятливим факторам
навколишнього середовища.
При поєднанні біостимуляторів з комплексом мікроелементів навколо насінини виникає додаткова оболонка з поживними речовинами. І коли насінина потрапляє у
вологий ґрунт, ця оболонка створює своєрідну «хмаринку» живлення. Тоді при проростанні перший зародковий
корінець отримує необхідну кількість поживних речовин
для нормального росту й розвитку.
Соняшник дуже добре реагує на обробку насіння мікродобривами з високим вмістом цинку. Це сприяє кращому розвитку кореневої системи проростків та посилює ріст сходів.

Гумістар – продукт від іспанської компанії Tradecorp. Виробляється з високоякісного леонардиту, видобутого в Канаді.
До його складу входять 12% гумінових кислот та 3% фульвокислот. Ці речовини, крім стимулюючої дії на проростання
насіння, мають адаптивні та імуномодулюючі властивості,
що позитивно впливає на здоров’я проростків та їх витривалість.
Норма застосування – 2,0–4,0 л/т.

Брексіл Zn – швидкорозчинний монопродукт для листкового підживлення та обробки насіння з вмістом хелатованого цинку (15%). Повна розчинність і кисла реакція (рН 3,5)
сприяють швидкому проникненню цинку в насіння й активізації окисно-відновних процесів. Завдяки обробці насіння соняшнику препаратом можна забезпечити проростки
цинком для активного початкового росту.
Норма застосування – 1,0 кг/т.

Фолік Аміновігор – біостимулятор-антистресант з високим
вмістом амінокислот та фітогормонів рослинного походження виробництва Agrii. До його складу входять 15 амінокислот, цитокінін та гамма-аміномасляна кислота (ГАМК),
які підвищують активність ферментів у насінні, сприяючи
росту й функціонуванню кореневої системи. Додатково
збагачений азотом, фосфором і калієм, що посилюють його
якості стимулятора росту. Має властивості прилипача, міцно тримається на поверхні насіння й не осипається.
Норма застосування – 2,0–4,0 л/т.

Радіфарм + Брексіл Zn – схема обробки насіння з використанням стимулятора утворення коренів Радіфарм, який
активізує розвиток кореневої системи та збільшує її поглинальну властивість, та моноцинкового продукту з вмістом
цинку 15%. Завдяки такому поєднанню проростки максимально забезпечені цинком і активно розвиваються.
Норма застосування: Радіфарм – 0,5 л/т;
Брексіл Zn – 0,5 кг/т.

Радіфарм – рослинний комплекс екстрактів, який містить
гумінові кислоти, полісахариди, стероїди, глікозиди, амінокислоти, бетаїни та вітаміни від італійського виробника
Valagro. Стимулює активний розвиток кореневої системи та
збільшує її поглинальну властивість. Відмінно поєднується
із продуктами для обробки насіння (як із протруйниками,
так і з мікродобривами).
Норма застосування – 1,0 л/т.
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Фолік Аміновігор + Брексіл Zn – схема обробки насіння,
за якої Фолік Аміновігор стимулює проростання насіння
соняшнику й забезпечує вітамінами і амінокислотами, а цитокініни й ГАМК посилюють ріст проростків. Брексіл Zn забезпечує сходи цинком.
Норма застосування: Фолік Аміновігор – 3,0 л/т;
Брексіл Zn – 0,3 кг/т.
Гумістар + Брексіл Міх – схема обробки насіння соняшнику для активного проростання за рахунок стимулюючої дії
Гумістар і забезпечення проростків комплексом мікроелементів з Брексіл Міх.
Норма застосування: Гумістар – 3,0 л/т;
Брексіл Міх – 0,3 кг/т.

Забезпечення макро- і мікроелементами
Соняшник чутливий до нестачі живлення, особливо
на ранніх етапах розвитку. У фазу 2–3 пари листків він активно споживає азот, фосфор, також йому потрібні магній,
марганець, мідь та цинк.
Найкраще застосовувати мікроелементи у хелатній
формі й поєднувати їх внесення з обробкою посівів засобами захисту рослин, регуляторами росту, провівши попередній тест на сумісність. Цей прийом гарантує забез-

печення рослин мікроелементами у доступних формах і
саме в критичний період розвитку, стимулює утворення
коренів та закладення кошика і, як наслідок, підвищення
врожаю.
Часто через посушливу погоду спостерігається нестача макроелементів унаслідок нездатності рослин отримати їх з ґрунту. Тому розчинні добрива з азотом і фосфором
компенсуватимуть нестачу цих елементів.

Плантафол 20–20–20 – комплексне водорозчинне добриво із відмінними властивостями розчинності, а також із
вмістом хелатованих EDTA мікроелементів від італійського
виробника Valаgro. Вирізняється високим рівнем засвоюваності рослинами, швидко компенсує нестачу поживних
речовин. Збалансований комплекс макро- і мікроелементів
забезпечує активний ріст і розвиток молодих рослин, накопичення й швидке пересування продуктів фотосинтезу.
Норма застосування – 2,0–2,5 кг/га.

елементів живлення. До складу входять азот, калій та магній,
які посилюють активність фотосинтезу. Комплекс мікроелементів швидко та повністю проникає в рослинні тканини,
забезпечуючи додаткове живлення й підвищуючи кількість
та якість врожаю.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.

Мастер 18–18–18+3 – швидкорозчинне комплексне добриво з мікроелементами виробництва Valagro для забезпечення рослин у період активного росту запасом поживних речовин, макро- і мікроелементами. Містить магній для
активізації фотосинтетичної діяльності, марганець – для посилення ферментативних процесів і накопичення пластичних речовин, сірку – для активного засвоєння азоту, а також
мідь, бор, цинк і залізо – для активного росту й розвитку
проростків.
Норма застосування – 2,0–2,5 кг/га.
Фолік Мікро – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii зі збалансованим комплексом мікроелементів для профілактики або швидкої корекції дефіциту

Фолік Мікро + Гумістар – схема підживлення соняшнику
за високих температур або при використанні на гібридах,
призначених для технології Clearfield®. Обробляють такою
сумішшю на 3–4-й день після обробки гербіцидом для
швидкого відновлення вегетації культури, усунення пожовтіння листя та прискорення дії гербіциду на бур’яни.
Норма застосування: Фолік Мікро – 1,0 л/га;
Гумістар – 1,0 л/га.
Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене хелатованими за допомогою EDTA магнієм та марганцем. Фосфор
у складі продукту активізує розвиток кореневої системи,
калій прискорює пересування пластичних речовин, магній
покращує фотосинтетичну діяльність, а марганець – засвоєння азоту.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
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Підживлення рослин для активації росту кореневої системи
Основні елементи живлення по-різному впливають
на ріст, розвиток та продуктивність соняшнику. Азот у
поєднанні з іншими елементами живлення посилює ріст
рослин, сприяє збільшенню вегетативної маси та розміру
кошиків. Найкраще на врожай та якість насіння впливає
помірне азотне живлення в початкові фази вегетації (до
утворення кошиків).
Фосфор сприяє кращому розвитку кореневої системи, закладенню репродуктивних органів з великою кількістю квітів у кошику. При оптимальному фосфорному

живленні прискорюється розвиток рослин, економніше
витрачається волога, накопичується олія в зерні. За своєю дією азотні та фосфорні добрива доповнюють одне
одного.
Соняшник є калієфільною культурою. Калій покращує
процес фотосинтезу та вуглеводневого обміну в рослинах. Проте він не надто впливає на рівень урожаю. Магній
бере участь в обміні азоту, фосфору і синтезі білків.
Підживлення макроелементами слід проводити в період активного росту рослин – від 3-х до 5 пари листків.

Мастер 13–40–13 – комплексне водорозчинне добриво
від Valagro зі збільшеною кількістю фосфору та хелатованими EDTA мікроелементами. Азот, фосфор і калій забезпечують рослини елементами живлення, а здатність їх проникати в рослинні тканини компенсує нестачу цих елементів
у ґрунті. Також фосфор стимулює ріст кореневої системи.
Норма застосування – 2,0–2,5 кг/га.

Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору (13,8 г/л). Сприяє активному росту й розвитку
соняшнику. Добриво сприяє кращій адаптації рослин до
перепадів температур, а завдяки збільшеному вмісту бору
й сірки рекомендоване до використання на молодих рослинах соняшнику для нормального розвитку.
Норма застосування – 2,0–2,5 л/га.

Плантафол 10–54–10 – комплексне водорозчинне добриво
зі збільшеним вмістом фосфору (54%) та мікроелементами у
хелатній формі. Швидко забезпечує рослини легкодоступним фосфором для стимуляції росту кореневої системи.
Норма застосування – 2,0 кг/га.
Фолік Макро – листкове добриво-суспензія від польського виробника Agrii. До його складу входять азот, фосфор,
калій у кількості 240, 240, 180 г/л відповідно, а також комплекс мікроелементів у хелатній формі для кращого засвоєння живлення.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.

Трейфос В-Мо – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, що містить фосфор та мікроелементи бор і молібден. Ідеально підходить для обробки
соняшнику, стимулює розвиток кореневої системи. Бор
сприяє нормальному розвитку рослин, а молібден покращує засвоєння азоту рослинами.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.

Підвищення врожайності за рахунок активації генів урожайності
Реалізувати генетично закладений урожайний потенціал
сільськогосподарських культур – завдання кожного агронома. Під час вегетації різні гени відповідають за окремі
процеси життєдіяльності рослини. Окремі групи генів контролюють синтетичні процеси, інші – відповідають за засвоєння й транспортування елементів живлення. Комплекси генів контролюють утворення й розвиток квіток, а також
насінин. Італійська компанія Valagro, спираючись на наукові дослідження у сфері фенології те генний аналіз рослин, розробила інноваційний продукт YieldON (Йелд ОН),
поєднавши екстракти різних рослин: морських водоростей
Ascophyllum nodosum, рослин родини тонконогові (Poaceae)
та рослин родини лободові (Chenopodioideae) і збагативши
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мікроелементами – магранцем, цинком та молібденом. Цей
унікальний біостимулятор здатний активувати гени, що відповідають за процеси утворення генеративних органів та
їх розвиток, а також за групи генів, які контролюють синтетичні й транспортні процеси в рослинах.
Завдяки застосуванню цього продукту рослини соняшнику активніше розвиваються й засвоюють живлення. Вони
вирізняються більш зеленим забарвленням, висотою,
формують виповнені кошики.
Для збільшення врожайності соняшнику рекомендована

норма застосування Йелд ОН становить 1,5 л/га у фазу 5
пар справжніх листків (так звана фаза «зірочки»).
Практика доводить, що, застосовуючи Йелд ОН двічі по
1,0 л/га при кожному внесенні у фазу 2–3 пари листків та
у фазу 4–5 пар листків, можна отримати значну прибавку
врожаю.
В інтенсивній технології вирощування соняшнику або при
його повторному вирощуванні на одному й тому ж полі
Йелд ОН слід застосовувати двічі у нормі 1,5 л/га: 1-й раз –
у фазу 2–3 пари листків, 2-й раз – у фазу «зірочки».

Подолання стресу від гербіцидів та інших чинників
В посівах соняшнику використовують гербіциди з різними діючими речовинами: ацетохлором, метолахлором,
прометрином, пендиметаліном, імідозаліноном, трибенурон-метилом та іншими. Усі гербіциди, незважаючи на
стійкість до них соняшнику, частково впливають на ріст і
розвиток рослин. А якщо їх застосовували з порушенням
технології внесення (неправильно розрахована норма,
перекриття обприскувача тощо), то можливий негативний вплив на рослини. Вони зазнають стресу від дії хімічних сполук.

Зменшити вплив стресового чинника та прискорити обмінні процеси в рослинах здатні біостимулятори-антистресанти.
Основними їхніми активними інгредієнтами є фітогормони, стероїди, амінокислоти, вітаміни та високомолекулярні сполуки.
Застосовувати біостимулятори можна протягом усього періоду вегетації, однак на врожай вони найкраще впливають при
використанні за активного росту вегетативної маси – від 2-х до
5 пар справжніх листків. Оптимальним часом застосування біостимуляторів-антистресантів проти негативного впливу гербіцидів є 3-4 день після проведення гербіцидної обробки.

Гумістар – комплекс натуральних, екологічно чистих і безпечних поживних елементів, гумінових речовин, стимуляторів росту та розвитку рослин від іспанської компанії
Tradecorp. Містить гумати, фульвокислоти, амінокислоти,
вітаміни, природні фітогормони, мікро- і макроелементи і
спори ґрунтових мікроорганізмів. Його використання позитивно впливає на процеси росту, обміну і фотосинтезу,
відмінно запускає процеси синтезу.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.

Делфан Плюс від Tradecorp може бути застосований для
базового живлення або живлення по листу. Містить вільні,
біологічно активні амінокислоти тваринного походження L-α. Метою його використання є забезпечення рослин
азотом і амінокислотами, а також пом’якшення негативних
наслідків стресу в рослинах.
Норма застосування – 0,5–1,0 л/га.

Фолік Аміновігор від Agrii – універсальний біостимулятор,
створений з рослинної сировини. Містить амінокислоти,
фітогормони й невелику кількість макро- і мікроелементів.
Основна функція Фолік Аміновігор – запустити біохімічні
обмінні процеси в рослинах і стимулювати активний розвиток молодих рослин. Фітогормони, що входять до складу продукту, відповідають за ростові процеси. Ауксин стимулює розвиток кореневої системи, а гамма-аміномасляна
кислота активує поширення продуктів синтезу по рослині.
Норма застосування – 1,0–2,0 л/га.

Мегафол – спеціальний біостимулятор-антистресант, вироблений з рослинних амінокислот у поєднанні з калієм,
бетаїнами, полісахаридами і прогормональними сполуками. Основні компоненти Мегафол отримані шляхом
ензимного гідролізу з протеїнових рослинних субстратів.
Препарат підвищує врожайність і якість продукції, стабілізує їх у несприятливих умовах.
Амінокислоти і бетаїн у поєднанні з іншими сполуками
стимулюють фізіологію і ріст рослини, забезпечуючи готовим енергетичним резервом у стресових ситуаціях (заморозки, низька або висока температура, градобій, хімічний
опік тощо).
Норма застосування – 0,5–1,0 л/га.
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Покращення запилення й запліднення
Бор – один з основних мікроелементів для соняшнику. Його дія проявляється як в активізації росту рослин
на ранніх стадіях розвитку, так і в прискоренні проростання пилкових зерен, а отже, покращенні запліднення квіток і отриманні повноцінного насіння. Також бор
сприяє накопиченню в насінні пластичних речовин, що
позначається на виповненості насіння з високою масою
1000 насінин.

80% бору соняшник засвоює в період від 5 пар справжніх листків. Тому використання боровмісних добрив
рекомендоване саме в цей час. Оскільки бор – малорухливий елемент, бажано поєднувати боровмісні добрива з компонентам, які прискорюють його пересування.
Це можуть бути азотні (сечовина) або калійні добрива
(сульфат калію), але найкраще використовувати біостимулятори органічного походження.

Басфоліар Боро СЛ – рідке монодобриво від іспанського
виробника СОМРО з високим вмістом бору (150 г/л) в органічній формі для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, які мають підвищену потребу в борі.
Норма застосування – 1,0 л/га.

Фолік Борон – висококонцентроване добриво-суспензія
з високим вмістом бору та комплексом макро- і мікроелементів для позакореневого підживлення широкого спектру культур, вироблене компанією Agrii.
Окрім бору (118 г/л у формі борної кислоти), містить фосфор, калій та комплекс мікроелементів для кращого його
засвоєння.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.

Бороплюс – один із боровмісних продуктів (150 г/л) у
формі боретаноламіну від Valagro. Має унікальну формулу, нефітотоксичний. Швидко забезпечує рослини бором,
прискорюючи проростання пилкових трубок і краще запліднення, посилює жаростійкість рослин.
Норма застосування – 1,0 л/га.
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Підвищення ефективності ЗЗР
Ефективність засобів захисту рослин залежить від
якості води для приготування робочого розчину, здатності краплин триматися на поверхні листка, швидкості проникнення та багатьох інших факторів.
Перше, із чим стикаються агровиробники, – якість
води для обприскування. Гарна якість і чистота води є
важливими чинниками при змішуванні, внесенні агрохімікатів.
Вода поганої якості може знизити ефективність
ЗЗР і пошкодити обладнання, а також позначитися на
результативності хімічних обробок. Якість води залежить від її джерела (дамба, річка, свердловина або водоносний шар), а також від кліматичного чинника при
проведенні обробок: проливних дощів, посухи. Існує
кілька показників якості води, які впливають на її хіміч-

ні властивості: рН (кислотність води), забрудненість,
розчинені солі, наявність органічних решток, температура.
Вода з високим вмістом кальцієвих або магнієвих
солей (жорстка вода) може призвести до проблем зі
змішуванням, оскільки стабільність суспензії та емульсії знижується. Активність деяких гербіцидів зменшується за високого вмісту кальцієвих і магнієвих солей, а
також за наявності бікарбонату натрію. Це явище можна подолати шляхом додавання препаратів, що містять
сульфат амонію (негранульовані, тверда, кристалічна
форма) або буферні добавки. Якщо відомо, що вода
лужна, обприскування слід починати негайно після
змішування. Альтернативно, для зниження рівня рН, у
воду можна додати буферну добавку.

Контроль DMP від Valagro – багатофункціональний продукт – прилипач, добриво з підкислювальними властивостями, індикатор рН-розчину і буферна добавка.
Застосування:
Додайте препарат у воду, що використовується для приготування розчину для хімічної обробки. Витрата Контроль
DMP залежить від рН, початкової жорсткості води і бажаного рівня кислотності. Для зниження рН з 8 до 6,5 рекомендується 80–100 мл препарату розчинити в 100 л води. Для
використання препарату як змочувального агента і прилипача рекомендується використовувати від 15 до 30 мл
на 100 л води.

Компаньйон Голд – адьювант від компанії Discovery, запатентований багатофункціональний препарат, що містить
унікальний комплекс поліамідних полімерів, рН-буферизаторів, пом’якшувачів води, протиспінювачів та зволожувачів. Забезпечує рівномірне покриття, протиспінення,
рН- контроль, зв’язування катіонів, утримання на цільовій
поверхні, швидкість дії та стійкість до змивання опадами.
Застосування:
обов’язково додавати до бакової суміші першим;
як протиспінювач, pH-контроль, пом’якшувач води та деактиватор катіонів, зволожувач, змочувач у нормі 0,5 л/га.

Нью-Філм 17 – полімерний органічний продукт, що міцно
утримує рідину на різних поверхнях. Здатність продукту
зменшувати поверхневий натяг краплин дозволяє рідині
вільно розподілятися як на насінні, так і на листковій поверхні.
Норма застосування – 0,1 л/га.

Велоситі Макс – спеціалізована суміш різних груп адьювантів, розроблена спеціально для посилення ефективності фунгіцидів. Забезпечує зменшення знесення, покращення покриття та уповільнення висихання краплин,
підвищує абсорбцію фунгіциду в лист, що покращує контроль хвороб та збільшує врожай і його якість.
Застосування:
як адьювант до фунгіцидів на соняшнику – 0,2–0,3 л/га.
Ремікс – адьювант для використання на соняшнику з гербіцидами на основі ацетохлору, прометрину, флуорохлоридону, оксифлуорфену, пропізохлору, пендиметаліну.
Зменшує знесення краплин, а також підвищує адгезивні
властивості й рівномірне покриття поверхні.
Застосування:
• до бакової суміші додається останнім;
• при використанні разом з гербіцидами норма – 0,2–0,3 л/га.
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Активація процесів наливу насіння та перетікання пластичних речовин
з кошика до насіння
Збирати соняшник починають при середній вологості насіння 12–14%, коли у 80–90% рослин кошики жовто-бурі, бурі та сухі, а у 10–20% – жовті. Оптимальні умови
для збирання за вологості насіння 9–11%.
Якщо в господарстві є сушильна техніка, а площа посіву соняшнику велика, можна розпочинати збирання при
вологості насіння 20–22%. Слід ураховувати, що для тривалого зберігання годиться насіння з вологістю не більш
як 7–8%. За підвищеної вологості насіння окислюється і
олія стає непридатною для вживання.
Оптимальна тривалість збирання соняшнику – 5–6
днів. Якщо його починають збирати у фазу повної стиглості, то на п’ятий день втрати від осипання насіння збільшуються вдвічі, а на 15 день – у 12 разів.
Тобто збирання в ранні строки призводить до збільшення витрат енергоносіїв на сушіння, а залишення соняшнику на полі до фази повної стиглості супроводжу-

ється втратами насіння. Тому для прискорення збирання
і одночасного достигання посіви обробляють десикантами. Це достатньо витратний агроприйом.
Використовують десиканти за вологості насіння 25–
30%. Найкраще вони діють при середньодобовій температурі повітря 13–14°С. При цьому рослини припиняють
вегетацію, одночасно достигають, збирання прискорюється на 7–8 днів.
Для того щоб заощадити кошти та знизити витрати
на десикацію й одночасно зберегти насіння, слід використовувати полімерні плівкоутворювачі. Обробку можна проводити як висококліренсовими обприскувачами,
так і за допомогою авіації.
Полімерна плівка створює бар’єр для вологи, яка не
потрапляє всередину, одночасно волога вільно випаровується з насіння, залишаючи в ньому всі поживні речовини.

Нью-Філм 17 – полімерний органічний клей, що створює
плівку навколо насінин. Ця плівка є своєрідним бар’єром,
який не пропускає вологу всередину і сприяє вільному
виходу води назовні. Також відмінні клейові якості дозво-

ляють міцно утримувати насіння в кошиках, що унеможливлює їх осипання від механічного впливу.
Норма застосування – 1,0 л/га. При використанні разом
з іншими препаратами додавати у бак останнім.
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Технологія позакореневого живлення соняшнику
Прискорення проростання
насіння

Спектр дії

Мета обробки

Альтернативи
1
2
1

Біостимулятори активізують процеси
проростання, сприяють появі рівномірних
сходів і ранньому поглинанню вологи з
ґрунту.

2
1
2

1
На ранніх стадіях розвитку рослини потребують більшої кількості макроелементів
та додаткового живлення для активного
росту.

дозрівання
(ВВСН 89–93; R8)

Гумістар 2,0–4,0 л/т
Брексіл Zn 1,0 кг/т
Фолік Аміновігор
2,0–4,0 л/т
Радіфарм 1,0 л/т
Радіфарм 0,5 л/т +
Брексіл Zn 0,5 кг/т
Фолік Аміновігор 3,0 л/т
+ Брексіл Zn 0,3 кг/га
Гумістар 3,0 л/т +
Брексіл Міх 0,3 кг/т

2
1
2
1

Плантафол 20-20-20
2,0–2,5 кг/га
Мастер 18-18-18+3
2,0–2,5 кг/га
Фолік Мікро 1,5–2,0 л/га
Фолік Мікро 1,0 л/га +
Гумістар 1,0л/га
Трейфос Mg–Mn
2,0–3,0 л/га
Мастер 13-40-13 2,0–2,5 кг/га

1

Фолік Макро 1,5–2,0 л/га

2

Фолік Комбі 2,0–2,5 л/га

1

Трейфос В–Мо 2,0–3,0 л/га

Підвищення врожайності за рахунок Підживлення рослин
для активації росту
активації генів, відкореневої системи
повідальних за врожай

Плантафол 10-54-10 2,0–3,0 кг/га

2

Подолання стресу від
гербіцидів та інших
чинників

1

Розвиток кореневої системи впливає на
загальний розвиток рослин і врожайність у
цілому. За несприятливих умов (перепадів
температури, похолодання або заморозків)
рослини не розвивають кореневу систему.
В подальшому вона не може поглинати
поживні речовини з ґрунту.

Гербіциди групи імідозалінонів викликають тимчасовий стрес, що проявляється
у вигляді пожовтіння листя та зупинення
розвитку рослин. Інші групи гербіцидів
чинять негативний вплив на ріст і розвиток
рослин. Застосування антистресантів через
3–4 дні після внесення гербіциду швидко
долає наслідки стресу.

1

Гумістар 2,0–3,0 л/га

1

Фолік Аміновігор 1,0–2,0 л/га

2

Делфан Плюс 1,0–1,5 л/га

1

Мегафол 0,5–1,0 л/га

Активізація процесів наливу насінПідвищення Покращення
ня та перетікання ефективності
й
ЗЗР запилення
пластичних речовин
запліднення
з кошика до насіння

Забезпечення макро- і
мікроелементами

3

обробка насіння

ФАЗА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
2–3 пари справжніх
фаза «зірочка»–цвітіння (ВВСН51–57; R1)
листків (ВВСН 14–16)

Від забезпеченості рослин на момент
бутонізації – цвітіння мікроелементами,
зокрема бором, залежить якість запліднення квіток і кількість сім´янок у кошику.

1

Йелд ОН 1,5 л/га
Активізуючи гени, що контролюють розвиток генеративних органів, а також синтез
і транспортування пластичних речовин,
можна суттєво збільшити врожайність.

За рахунок покращення якості води та
рівномірного розподілу рідини на поверхні
листка ефективність ЗЗР підвищується.

Полімерна плівка створює бар´єр для
проникнення вологи в насіння, що сприяє
його рівномірному висиханню, а також не
дає висипатися з кошика.

економтехнологія

стандартна технологія

1
1
1
2
1
2
1

1

преміум-технологія

Йелд ОН 1,0 л/га

Йелд ОН 1,0 л/га

Йелд ОН 1,5 л/га

Йелд ОН 1,5 л/га

Басфоліар БороСЛ
1,0 л/га
Фолік Борон 1,5–2,0 л/га
Бороплюс 1,0 л/га
Нью-Філм 17 0,1 л/га
Контроль DMP 0,05–0,15 л/га
Велоситі Макс 0,2–0,3 л/га
Ремікс 0,2–0,3 л/га
Компаньйон Голд 0,5 л/га

Нью-Філм 17
0,8–1,0 л/га
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Соя – високобілкова культура. ЇЇ зерно містить 33–42%
білка і 17–20% жиру. При вирощуванні сої велике значення має оптимальне живлення з початку розвитку до кінця
вегетації.
Потреба в елементах живлення визначається біологічними особливостями сої. На початку вегетації вона розвивається повільно. Від появи сходів до цвітіння їй потрібно
небагато елементів живлення: 18% азоту, 15% фосфору
і 25% калію. За наближення фази цвітіння вимоги культури до умов живлення зростають. У період від цвітіння
до масового наливання бобів у сої найбільша потреба в
елементах живлення: вона поглинає їх на 65% загального
виносу врожаєм. Упродовж вегетації вміст азоту в рослинах сої майже не змінюється, а вміст фосфору поступово
зростає. Найвищий вміст калію спостерігається у період
цвітіння. Порівняно з іншими культурами соя з урожаєм
виносить багато азоту. На утворення 1т зерна і відповідної
маси соломи з ґрунту виноситься 70–75 кг азоту, 18–20 кг
фосфору, 20–25 кг калію.
Соя, як і горох, 50–60% потреби в азоті задовольняє в
результаті його фіксації з атмосфери. Фіксація азоту починається через 3–4 тижні після сівби і триває до достигання
насіння. Проте на перших етапах росту й розвитку рослини не спроможні повністю забезпечити себе азотом. Тому
(особливо в холодні затяжні весни) культура потребує додаткового азотного живлення. Звідси її позитивна реакція
на внесення органічних і мінеральних добрив.
Соя на початку вегетації розвивається повільно, коренева система ще слабка, і особливе значення для формування майбутнього врожаю має позакореневе підживлення сумішами мікроелементів. Технологія підживлення
сої ґрунтується на позакореневій обробці в критичні етапи росту, коли спостерігається найбільша потреба в елементах живлення.
Для сої найважливішими мікроелементами є бор, молібден, магній, цинк та мідь.
Бор (B) покращує надходження азоту в рослину (приріст урожаю від унесення бору – 2–4 ц/га). Він істотно
впливає на вуглеводний і білковий обмін та інші біохімічні
процеси в рослинах. За його нестачі порушується перехід
вуглеводів і крохмалю із листків в інші органи, внаслідок
чого гальмується процес фотосинтезу, коренева система
недостатньо забезпечується вуглеводами, через що погіршується її розвиток. Бор відіграє важливу роль у розвитку репродуктивних органів. Він майже не пересувається з нижньої частини рослини до точки росту, тобто не
піддається повторному використанню. Цей мікроелемент
підвищує посухостійкість і солестійкість рослин. Нестача

бору посилюється за надмірного внесення калійних добрив і вапна. Борне голодування супроводжується порушенням вуглеводного і білкового обміну.
Молібден (Мо) – складова частина ферментів нітратредуктаз, які беруть участь у відновленні нітратів до аміаку в клітинах коренів і листків. Якщо цього елемента не вистачає, в тканинах рослин накопичується багато нітратів,
їх відновлення затримується, внаслідок чого порушується
перебіг азотного обміну, тому після внесення нітратних
добрив потреба рослин у молібдені значно вища, ніж після використання аміачних добрив. Крім того, під впливом
молібдену аміак інтенсивніше поглинається рослиною
для утворення амінокислот і білків.
Молібден бере участь в окисно-відновних реакціях і
відіграє важливу роль у перенесенні електронів від субстрату, який окислюється, до речовини, яка відновлюється. Також цей елемент задіяний у вуглеводному обміні та
обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу,
поліпшує живлення рослин кальцієм, засвоєння заліза.
Особливо ефективним є застосування молібдену на кислих ґрунтах.
Магній (Mg) уходить до складу основного пігменту
зеленого листя – хлорофілу. Магній підтримує структуру
рибосом, зв’язуючи РНК і білок. Велика і мала субодиниці
рибосом взаємодіють разом лише в присутності магнію,
який також потрібен для формування полісом і активації
амінокислот. Тому за нестачі магнію, а тим більше за його
відсутності синтез білка не відбувається. Магній є активатором багатьох ферментів. Важливою його особливістю є
те, що він зв’язує фермент із субстратом за типом хелатного зв’язку (клешнеподібний зв’язок між органічною речовиною і катіоном). Так, приєднуючись до пірофосфатної
групи, магній зв’язує АТФ з відповідними ферментами.
У зв’язку із цим усі реакції, що включають перенесення
фосфатної групи (більшість реакцій синтезу, а також чимало реакцій енергетичного обміну), вимагають присутності магнію. Цей елемент активує такі ферменти, як ДНК-і
РНК-полімерази, аденозинтрифосфатазу, глютаматсинтетазу; ферменти, що каталізують перенесення карбоксильної групи, – реакції карбоксилювання і декарбоксилювання; ферменти гліколізу і циклу Кребса, молочнокислого
і спиртового бродіння. У низці випадків вплив магнію на
ферменти полягає в тому, що він взаємодіє з продуктами
реакції, зрушуючи рівновагу в бік їх утворення. Магній
може також інактивувати ряд інгібіторів ферментативних
реакцій.
Цинк (Zn) впливає на загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин. Відіграє велику роль в окис-
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но-відновних реакціях дихання, регулюванні синтезу АТФ,
обміні ауксинів і РНК.
Цинк позитивно впливає на жаростійкість рослин і
формування насінин в умовах суховіїв, також сприяє накопиченню у квітках органічних кислот, які виступають
захисними речовинами. Крім того, цей елемент підвищує
холодостійкість рослин.
За нестачі цинку порушується синтез білка і його вміст
у рослинах зменшується. Це пояснюється тим, що через
його брак у рослинах накопичуються аміди та амінокислоти, тобто розчинні азотні сполуки. Перешкоджають
засвоєнню цинку високі норми фосфору і вапна, низька
температура ґрунту.
Мідь (Cu) входить до складу окиснювальних ферментів (поліфенолоксидази, аскорбіноксидази, лактази, дегідрогенази), які мають велике значення в окиснювальних
процесах, що відбуваються в рослинах. Цей елемент посилює інтенсивність дихання рослин.
Недостатня кількість міді в рослинах знижує активність
процесів синтезу та призводить до накопичення розчинних вуглеводів, амінокислот та інших продуктів розкладання складних органічних речовин. Елемент відіграє
важливу роль і в процесах фотосинтезу: надає хлорофілу
більшої стійкості. Характерною особливістю міді є те, що
вона підвищує стійкість рослин до грибкових і бактеріальних захворювань. За нестачі цього елемента гальмується
ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Нестача міді має місце за вапнування ґрунтів,
високих температур ґрунту та повітря.
Найбільш критичними в розвитку сої є фази 3–4 трійчасті листки (BBCH 13–14, V3–4), бутонізації (BBCH 51–55,
R1) та формування бобів (ВВСН 71–75, R5). При застосуванні позакореневих підживлень у дві перші фази можна
вплинути на формування врожаю, а при позакореневому
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підживленні у фазу формування й наливу бобів можна покращити якість зерна – збільшити кількість білка й олії.
Першим важливим етапом у розвитку сої є фаза 3–4
трійчасті листки (ВВСН 13–14). Застосування в цей період
листкових підживлень комплексами макро- і мікроелементів у доступній рослинам формі, а також унесення
біостимуляторів на основі амінокислот, фітогормонів,
стероїдів та вітамінів дасть змогу оптимізувати основні фізіологічні процеси, стимулювати фотосинтез та розвиток
кореневої системи, посилити використання рослинами
елементів живлення з ґрунту і добрив та активувати діяльність бульбочкових бактерій.
Варто відзначити, що внесення молібдену, який прискорює засвоєння азоту, на цьому етапі є дієвим прийомом
підвищення продуктивності сої, оскільки закладаються зачатки бічних пагонів та суцвіть. Усі ці процеси проходять
інтенсивніше, коли рослина здатна засвоїти максимальну
кількість азоту, фосфору й калію. Через вплив різних негативних факторів засвоєння уповільнюється, однак знівелювати вплив біотичних і абіотичних чинників можна шляхом своєчасного внесення комплексів мікроелементів по
листку.
У період бутонізації та цвітіння (ВВСН 51–69) симбіотична діяльність посіву сої досягає максимуму. Рослини
максимально забезпечені азотом, однак у цей час необхідно вносити бор для стимулювання запилення та розвитку репродуктивних органів.
На пізніх етапах репродуктивного розвитку, у фазу
формування бобів (ВВСН 71–79), у зв’язку з початком відтоку поживних речовин з листя в насіння соя різко знижує
активність кореневої системи. Позакореневі підживлення
в цей період подовжують строк функціонування фотосинтетичного апарату, сприяють накопиченню біомаси та, як
результат, підвищенню врожайності.

Забезпечення насіння азотфіксуючими бактеріями (інокуляція)
Близько 50–60% потреби в азоті соя задовольняє шляхом
біологічної фіксації азоту за допомогою симбіотичних мікроорганізмів. Для цього насіння перед або під час сівби обробляють спеціалізованими препаратами – інокулянтами (продуктами, що вносяться одночасно із сівбою) та преінокулянтами
(препаратами, якими можна обробляти насіння сої заздале-

гідь), що містять бактерії роду Bradyrhizobium japonicum.
Препарати для інокуляції насіння сої поділяють на сухі –
містять бактерії разом зі стерильним торфом та рідкі – складаються з двох компонентів: комплексу бактерій та екстендеру –
живильного середовища, яке підтримує життєздатність бактерій тривалий час.

АгріБактер – високоякісний двокомпонентний преінокулянт для сої, який містить не менш ніж 1х1010/мл життєздатних клітин бактерій Bradyrhizobium elkanii. Препарат
дозволяє проводити інокуляцію насіння за 90 днів до
сівби і сприяє масовому утворенню продуктивних азотфіксуючих бульбочок вже на початкових етапах розвитку
рослин. До комплексу входить біопротектор – живильне
середовище для бактерій.
Норма застосування: 1,25 л/т – АгріБактер,
1,25 л/т – Біопротектор.

Оптимайз 200 – преінокулянт від компанії Монсанто, що
складається з бактерій Bradyrhizobium japonicum 2х109/мл
і здатний покращувати фіксування азоту, надходження з
ґрунту поживних компонентів для підвищення якості та
продуктивності. Компонент ліпо-хітоолігосахарид покращує властивості культури, допомагає розвиватися кореневій системі й новим паросткам, підвищує живлення кореневих бульбочок з азотфіксуючими якостями.
Норма застосування – 2,8 л/т.

ХіСтик – високоякісний сухий інокулянт для сої на основі стерильного торфу, який містить не менш як 4х109/г живих клітин бактерій роду Bradyrhizobium виробництва компанії БАСФ.
Препарат стимулює масове утворення продуктивних азотфіксуючих бульбочок уже на початкових етапах розвитку рослин.
Норма застосування – 4,0 кг/т безпосередньо в день сівби.
N-Charge – інокулянт від відомого американського виробника Verdesian на основі торфу із синтетичним полімером, що забезпечує відмінне прилипання інокулянта до
насіння. Підтримує рівномірну високу концентрацію ризобій на насінинах для ефективного бульбочкоутворення.
Містить кілька штамів ризобій Bradyrhizobium japonicum у
концентрації 2,4x108 /г, що здатні до бульбочкоутворення
навіть за несприятливих умов.
Норма застосування – 3,12 кг/т безпосередньо в день сівби.

Оптимайз 400 – висококонцентрований преінокулянт від компанії Монсанто, що складається
з
бактерій
Bradyrhizobium japonicum
5х109/мл і здатний покращувати фіксування азоту, надходження з ґрунту поживних компонентів для підвищення
якості та продуктивності. Компонент ліпо-хітоолігосахарид покращує властивості культури, допомагає розвиватися кореневій системі й новим паросткам, підвищує
живлення кореневих бульбочок з азотфіксуючими якостями.
Норма застосування – 1,8 л/т.
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Primo CL – висококонцентрований рідкий преінокулянт, що містить бактеріі роду Bradyrhizobium japonicum
4,5x1010/мл, який забезпечує відмінну якість обробки насіння сої та дозволяє зберігати інокульоване насіння протягом тривалого часу без втрати життєздатності азотфіксуючих бактерій. Спеціальна формула продукту розроблена
для покращення розвитку, підвищення врожайності та
максимальної азотфіксації сої. Завдяки спеціально розробленому висококонцентрованому екстендеру життєздатність бактерій на поверхні насіння зберігається до 120 діб
від дня нанесення, незалежно від наявності додаткових
засобів захисту насіння (протруйників).
Норма застосування – 1,6 л/т.
ХайКот Супер Соя – рідкий преінокулянт, що складається із концентрату бактерій роду Bradyrhizobium japonicum
1x1010/мл та екстендеру – живильного розчину цукрів.
Забезпечує покращення фіксації азоту, надходження з
ґрунту поживних компонентів для підвищення якості та
продуктивності. Завдяки екстендеру оброблене насіння
можна зберігати до 90 діб без втрати життєздатності.
Норма застосування: 1,42 л/т – ХайКот Супер Соя;
1,42 л/т – ХайКот Супер Extender.

Preside CL – інноваційний, висококонцентрований рідкий
препарат для передпосівної обробки насіння сої, що поєднує потужний преінокулянт з концентрацією ризобій
роду Bradyrhizobium japonicum 4,2x1010/мл та інноваційну стимулюючу технологію Take Off® – запатентовану
американську технологію, яка включає в себе молекулу–асимілятор поживних речовин, що імітує природний
рослинний метаболіт. За його присутності відбувається
прискорення асиміляції вуглецю та азоту, збільшення поглинання поживних речовин. Рослини активніше розвиваються та нарощують вегетативну масу. Раніше входять
у регенеративну фазу і здатні сформувати вищий врожай.
Всі світові рекорди з урожайності с.-г. культур, встановлені за останні 3 роки, у своїй технології містили стимулюючу технологію Take Off®.
Норма застосування – 1,6 л/т.

Забезпечення рослин молібденом
Соя дуже чутлива до внесення молібденовмісних добрив. Молібден (Мо) сприяє росту коренів, прискорює
розвиток і стимулює діяльність бульбочкових бактерій,
посилює синтез хлорофілу. Цей елемент уходить до
складу ферменту нітрогеназа, який сприяє біологічній
фіксації азоту з атмосфери. Специфічна роль молібдену
в процесі азотфіксації зумовлює покращення азотного
живлення бобових культур, підвищує ефективність фосфорних та калійних добрив. При цьому разом зі зростанням урожайності під дією молібдену підвищується
вміст білка.

Молібденовмісні мікродобрива на сої зазвичай застосовуються під час передпосівної обробки насіння. Так забезпечується ранній розвиток бульбочок та посилюється
їх активність.
Додаткові обробки проводять на ранніх стадіях розвитку рослин – від 3-го трійчастого листка до початку
утворення квіткових бутонів. Завдяки такому агроприйому посилюється асиміляція азоту, покращується засвоєння інших елементів живлення.
Використання молібденовмісних мікродобрив – елемент інтенсивних технологій вирощування сої.

Молібіон – рідкий препарат від Valagro з вмістом молібдену 8%, який швидко забезпечує рослини сої молібденом
для якісного засвоєння азоту з ґрунту. Препарат знижує
накопичення нітратів у рослинах. Молібден прискорює в
рослині процес перетворення нітратного азоту в органічні речовини (амінокислоти і білки) і покращує симбіотич-

не закріплення азоту в бобових культурах.
Норма застосування: обробка насіння – 0,3 л/т,
позакореневе підживлення – 0,3–0,5 л/га.
Рекомендовано розділити норму препарату на кілька
внесень від фази 3-го трійчастого листка (ВВСН 13) до бутонізації (ВВСН 51-55).
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Активація початкового росту, забезпечення рослин поживними речовинами
Мастер 18–18–18+3 – швидкорозчинне комплексне добриво з мікроелементами виробництва Valаgro для забезпечення рослин поживними речовинами, макро- і
мікроелементами. Містить магній для активізації фотосинтетичної діяльності, марганець – для посилення ферментативних процесів і накопичення пластичних речовин,
сірку – для активного засвоєння азоту та синтезу білка, а
також мідь, бор, цинк і залізо – для формування повноцінного зерна.
Норма застосування – 1,5–2,0 кг/га.
Мастер 20–20–20 – комплексне водорозчинне добриво
від Valаgro, ідеально збалансоване для широкого спектру
культур. Завдяки швидкій і повній розчинності забезпечує
рослини азотом, фосфором і калієм, а також мікроелементами. Відмінно підходить для застосування на ранніх етапах розвитку рослин.
Норма застосування – 1,5–2,0 кг/га.
Плантафол 20–20–20 – комплексне водорозчинне добриво із відмінними властивостями розчинності, а також із
вмістом хелатованих EDTA мікроелементів від італійського
виробника Valаgro. Вирізняється високим рівнем засвоюваності рослинами, швидко компенсує нестачу поживних
речовин. Збалансований комплекс макро- і мікроелементів
забезпечує активний ріст і розвиток молодих рослин, накопичення й швидке пересування продуктів фотосинтезу.
Норма застосування – 1,5–2,0 кг/га.
Фолік Мікро – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii зі збалансованим комплексом мікроелементів для профілактики або швидкої корекції
дефіциту елементів живлення. До складу входять азот,
калій та магній, які посилюють активність фотосинтезу.
Комплекс мікроелементів швидко та повністю проникає
в рослинні тканини, забезпечуючи додаткове живлення й
підвищуючи кількість та якість врожаю.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.
Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору. Сприяє активному росту й розвитку культур.
Добриво підвищує стійкість рослин до перепадів температур, а завдяки збільшеному вмісту бору й сірки ідеально підходить для використання на сої.
Норма застосування – 2,0 л/га.

Брексіл Міх – швидкорозчинний комплекс мікроелементів, розроблений Valаgro для швидкого забезпечення
рослин мікроелементами у доступній формі. Містить Mg
( 6%), B (1,2%), Cu (0,8%), Fe ( 0,6%), Mn (0,7%), Mo (1,0%) та
Zn (5,0%), що є оптимальним для рослин сої.
Норма застосування – 0,5–1,0 кг/га.
Валагро EDTA MIX 5 – швидкорозчинне мікродобриво,
що містить Mg (4%), Fe (4%), B (0,5%), Mo (0,1%), Mn (4%), Zn
(1,5%), Cu (1,5%). Воно повністю компенсує нестачу мікроелементів у рослин, швидко стимулює їх ріст і розвиток.
Завдяки активації обмінних процесів рослини максимально реалізують урожайний потенціал.
Норма застосування – 0,5 кг/га.
Трейфос AZ – комплексне рідке добриво від іспанського
виробника Tradecorp, що містить азот і фосфор для посилення стартового росту рослин і розвитку кореневої
системи. Має також комплекс мікроелементів, які забезпечують активне поглинання елементів живлення для
формування кореневої системи, а також посилюють її поглинальну властивість.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
Трейфос В–Мо – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, що містить фосфор та мікроелементи бор і молібден. Ідеально підходить для обробки
посівів сої на ранніх стадіях, стимулює розвиток кореневої системи. Бор сприяє нормальному розвитку проростків, а молібден покращує засвоєння азоту рослинами.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене
магнієм та повністю хелатованим за допомогою EDTA
марганцем. Фосфор у складі продукту активує розвиток
кореневої системи, а калій прискорює пересування пластичних речовин. Мікроелементи сприяють активному
синтезу цукрів, білків та жирів.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
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Підвищення врожайності за рахунок активізації генів урожайності
Реалізувати генетично закладений урожайний потенціал сільськогосподарських культур – завдання кожного
агронома. Під час вегетації різні гени відповідають за
окремі процеси життєдіяльності рослини. Окремі групи
генів контролюють синтетичні процеси, інші – відповідають за засвоєння й транспортування елементів живлення. Комплекси генів контролюють утворення й розвиток квіток, а також насінин. Італійська компанія Valagro,
спираючись на наукові дослідження у сфері фенології
та генний аналіз рослин, розробила інноваційний продукт YieldON (Йелд ОН), поєднавши екстракти різних
рослин: морських водоростей Ascophyllum nodosum,
рослин родини тонконогові (Poaceae) та рослин родини
лободові (Chenopodioideae) і збагативши мікроелементами – марганцем, цинком та молібденом. Цей унікальний
біостимулятор здатний активувати гени, що відповідають
за процеси утворення генеративних органів та їх розвиток, а також за групи генів, які контролюють синтетичні й
транспортні процеси в рослинах.
Завдяки застосуванню цього продукту рослини сої ак-
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тивніше розвиваються й засвоюють елементи живлення,
вирізняються більш зеленим забарвленням і компактною
формою, що прискорює пересування пластичних речовин. Також рослини мають більшу біомасу, що дає більше
можливостей для синтезу органічних сполук. Загалом генетичний аналіз рослин сої після обробки показав активацію 134 генів, що відповідають за врожай. Усі пластичні
речовини працюють на створення якіснішого зерна з високим вмістом олії. Численні польові досліди різних країн світу доводять ефективність застосування Йелд ОН на
посівах сої з прибавками врожаю від 2,6 до 4,8 ц/га.
Для підвищення врожайності сої мінімальна норма застосування Йелд ОН становить 1,5 л/га у фазу бутонізація –
початок цвітіння (ВВСН 51–55, або R1–R5).
Також продукт можна вносити у два етапи: по 1л/га у фазу
4-го трійчастого листка – ВВСН 14 та 1 л/га у фазу початку
бобоутворення – ВВСН 58 (R5).
Збільшення норми застосування до 1,5 л/г при двократному внесенні суттєво вплине на формування вищого
врожаю відмінної якості.

Стимуляція росту й розвитку, подолання впливу стресових чинників
Рослини сої піддаються численним стресам, які суттєво впливають на їх продуктивність. До найбільш поширених факторів, здатних викликати у рослин стрес, відносяться: екстремальні температури (як низькі, так і високі),
нестача вологи (посуха), надлишок води в ґрунті, надмірне засолення ґрунтів, низька або надмірна освітленість,
вплив фітопатогенів (бактерій та грибів), ультрафіолетова
радіація, вплив іонів важких металів. Навіть застосування
хімічних препаратів спричиняє стрес для рослин. Наука
працює над подоланням впливу на рослини різних негативних чинників, над тим, щоб допомогти їм підготуватися
до екстремальних ситуацій.
Здебільшого реакцією рослин на стресові чинники є
пригнічення розвитку, зміна кольору листя, опадання квіток
і плодів. Через стреси рослини недоотримують необхідне
живлення, а тому не утворюють той урожай, на який здатні.

Одним зі шляхів подолання впливу стресових чинників
та посилення здатності рослин витримувати тимчасові труднощі є застосування біостимуляторів-антистресантів. Здебільшого ці продукти створені на основі амінокислот різного походження, фітогормонів, стероїдів та схожих сполук.
Механізм дії антистресантів полягає у розблокуванні
ферментативних процесів, які були зупинені стресовим
чинником, та посиленому виробленні рослиною фітоалексинів – речовин, які борються із наслідками стресу.
Біостимулятори органічного походження з високим
вмістом амінокислот, фітогормонів, що стимулюють ріст паростків, активують живлення рослин та запускають біохімічні процеси в проростках. При додаванні невеликих норм
біостимуляторів у бакову суміш із ЗЗР в обробках зернових
культур прискорюється поглинання діючої речовини засобу захисту рослин, що в цілому збільшує його ефективність.

Сульфат магнію (MgSO4 × 7 H2O, магній сірчанокислий семиводний) – сіль магнію, що містить Mg (16%) та S (12%).
Цінне джерело магнію та сірки для сільськогосподарських
культур. Водорозчинне добриво, що містить домішки Na2O
(0,1%), Fe (0,01%), Mn (0,01%). Швидко і повністю розчиняється у воді, не злежується при зберіганні. Не містить хлору. Відмінно змішується із добривами (крім солей кальцію
і продуктів, що містять фосфор) та ЗЗР. Ідеальний продукт
для швидкої активації процесів фотосинтезу.
Норма застосування: як позакореневе підживлення –
раз на 3–4 тижні 1,5–2,0-відсотковим розчином, при нормі виливу робочої рідини 200–250 л/га – 2,5–5,0 кг/га.

кислота активує поширення продуктів синтезу по рослині.
Цей продукт стимулює розвиток бічних пагонів сої.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.

Гумістар – комплекс натуральних, екологічно чистих і безпечних поживних елементів, гумінових речовин, стимуляторів росту та розвитку рослин від іспанської компанії
Tradecorp. Містить гумати, фульвокислоти, амінокислоти,
вітаміни, природні фітогормони, мікро- і макроелементи і
спори ґрунтових мікроорганізмів. Його використання позитивно впливає на процеси росту, обміну і фотосинтезу.
Чудово відновлює процеси синтезу, зупинені гербіцидами.
Норма застосування – 1,5–3,0 л/га.
Фолік Аміновігор від Agrii – універсальний біостимулятор,
створений з рослинної сировини. Містить амінокислоти,
фітогормони й невелику кількість макро- і мікроелементів.
Основні функції Фолік Аміновігор – запустити біохімічні обмінні процеси в рослинах і стимулювати активний розвиток
молодих рослин. Фітогормони, що входять до складу продукту, відповідають за певні ростові процеси. Ауксин стимулює розвиток кореневої системи, а гамма-аміномасляна

Делфан Плюс від Tradecorp є продуктом, який може бути
застосований для базового живлення або підживлення
по листку. Містить вільні, біологічно активні амінокислоти
тваринного походження L-α. Метою його використання є
забезпечення рослин азотом і амінокислотами, а також
пом’якшення негативних наслідків стресу в рослинах.
Норма застосування – 1,0–2,0 л/га.
Мегафол – спеціальний біостимулятор-антистресант, вироблений з рослинних амінокислот у поєднанні з калієм,
бетаїнами, полісахаридами і прогормональними сполуками. Основні компоненти Мегафол отримані шляхом ензимного гідролізу з протеїнових рослинних субстратів. Препарат підвищує врожайність і якість продукції, стабілізує
їх у несприятливих умовах.
Амінокислоти і бетаїн у поєднанні з іншими сполуками стимулюють фізіологію і ріст рослини, забезпечуючи готовим
енергетичним резервом у стресових ситуаціях (заморозки,
низька або висока температура, градобій, хімічний опік тощо).
Норма застосування – 0,5–1,0 л/га.
Радіфарм – рослинний комплекс екстрактів від італійського виробника Valagro, який містить гумінові кислоти,
полісахариди, стероїди, глікозиди, амінокислоти, бетаїни
та вітаміни. Стимулює активний розвиток кореневої системи та збільшує її поглинальну властивість.
Норма застосування – 0,3–0,5 л/га.
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Забезпечення рослин бором
Бор (В) необхідний рослинам сої впродовж усієї вегетації. Він забезпечує транспортування асимілянтів у рослині. Оскільки бор відповідає за диференціацію клітин і
формування клітинних стінок, при його дефіциті особливо страждають молоді органи, тобто відбувається відмирання точок росту. Бор збільшує кількість квіток і плодів,

прискорює проростання пилкових трубок, завдяки чому
запліднення відбувається якісніше. Без нього порушується процес достигання насіння. Цей мікроелемент покращує надходження азоту. Позакореневе підживлення сої
бором особливо важливе на кислих (рН < 5,5) та лужних
(рН > 7,5) ґрунтах.

Басфоліар Боро СЛ – рідке монодобриво від іспанського виробника СОМРО з високим вмістом бору (150 г/л) в
органічній формі. Використовують для позакореневого
підживлення сільськогосподарських культур, які мають
підвищену потребу в борі.
Норма застосування – 0,75–1,0 л/га.

Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору (13,8 г/л). Сприяє активному росту й розвитку
культур. Добриво сприяє кращій адаптації рослин до перепадів температур, а завдяки збільшеному вмісту бору й
сірки рекомендоване до використання на сої для якісного запліднення й отримання високобілкового зерна.
Норма застосування – 2,5–3,0 л/га.

Фолік Борон – висококонцентроване добриво-суспензія
з високим вмістом бору та комплексом макро- та мікроелементів від компанії Agrii. Застосовують для позакореневого підживлення широкого спектру культур.
Окрім бору (118 г/л у формі борної кислоти), містить фосфор, калій та комплекс мікроелементів для кращого засвоєння бору.
Фолік Борон регулює водний баланс клітин рослини, впливає на ріст меристеми, а також на накопичення цукрів.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.
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Трейфос В–Мо – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, що містить фосфор та мікроелементи бор і молібден. Відмінно підходить для обробки
посівів сої. Фосфор покращує формування генеративних
органів, а бор сприяє ліпшому заплідненню квіток.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
Бороплюс – один із боровмісних продуктів (150 г/л) від
Valagro у формі боротаноламіну. Має унікальну формулу,
нефітотоксичний. Швидко забезпечує рослини доступним
бором, покращує запліднення та формування бобів сої.
Норма застосування – 0,5–1,0 л/га.

Зменшення абортивності квіток та бобів
Втрата врожаю сої може статися через незапліднення
квіток або через абортацію квіток і бобів. Рослини формують велику кількість квіток і бобів, однак за посушливих умов і високої температури залишають таку кількість,
яку зможуть забезпечити поживними елементами. Щоб

абортувати зайві боби або квітки, рослина починає виробляти етилен – гормон старіння, який блокує судини,
що забезпечують квітки живленням. Кальцій має здатність блокувати виділення етилену в рослинах, а бор
сприяє нормальному перебігу процесів запліднення.

Фолік Кальцій + Фолік Борон – схема попередження
абортивності у сої. Кальцій (215 г/л) у поєднанні з азотом
і магнієм з продукту Фолік Кальцій блокує вироблення
етилену та стимулює розвиток сої, а бор в поєднанні з мікроелементами з Фолік Борон прискорює запліднення
квіток й утворення насіння.
Норма застосування: Фолік Кальцій – 0,5 л/га;
Фолік Борон – 1,0 л/га.

Брексіл Са + Бороплюс – схема попередження й зменшення абортивності сої з використанням продуктів
Valagro. Поєднання кальцію та бору сприяє утворенню й
розвитку більшої кількості бобів і насінин на рослинах.
Норма застосування: Брексіл Са – 0,5 кг/га;
Бороплюс – 0,75 л/га.

Зменшення розтріскування бобів й осипання насіння
Повністю дозрілі боби при зміні нічних та денних температур зазнають розтріскування через низьку міцність
нижнього шва стулок бобів та нерівномірне висихання
різних шарів стулок бобу. Втрата врожаю насіння сої від
розтріскування може сягати від 20 до 75%.

Застосування полімерних препаратів із клейкими
властивостями дозволяє з’єднати стулки бобів, а також
не дає воді проникнути всередину стулок, адже це призводить до скручування стулок бобу.

Компаньйон Голд – адьювант від компанії Discovery, запатентований багатофункціональний препарат, що містить
унікальний комплекс поліамідних полімерів, рН-буферизаторів, пом’якшувачів води, протиспінювачів та зволожувачів. Це забезпечує рівномірне покриття, протиспінення,
рН-контроль, зв’язування катіонів, утримання на цільовій
поверхні, швидкість дії та стійкість до змивання опадами.
Застосування:
обов’язково додавати до бакової суміші першим;
як препарат проти розтріскування бобів у нормі 1,0 л/га.

Нью-Філм 17 – полімерний органічний клей, що
склеює стулки бобів та створює навколо них плівку.
Ця плівка утворює своєрідний бар’єр, який не пропускає вологу всередину і сприяє вільному виходу води
із зерна назовні. Тим самим створюються сприятливі
умови для рівномірного достигання й висихання зерна
й збереження його якостей. Також відмінні клейові якості дозволяють запобігти розтріскуванню бобів, що унеможливлює їх осипання внаслідок механічного впливу.
Норма застосування: 0,75–1,0 л/га.
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Підвищення ефективності ЗЗР
Ефективність засобів захисту рослин на сої залежить
від якості води для приготування робочого розчину, здатності краплин триматися на поверхні листка, швидкості
проникнення та багатьох інших факторів.
Перше, із чим стикаються агровиробники, – якість води
для обприскування. Гарна якість і чистота води є важливими чинниками при змішуванні, внесенні агрохімікатів.
Вода поганої якості може знизити ефективність ЗЗР і
пошкодити обладнання, а також позначитися на результативності хімічних обробок. Якість води залежить від її джерела (дамба, річка, свердловина або водоносний шар), а
також від кліматичного чинника при проведенні обробок:
проливних дощів, посухи. Існує кілька показників якості
води, які впливають на її хімічні властивості: рН (кислот-

ність води), забрудненість, розчинені солі, наявність органічних решток, температура.
Вода з високим вмістом кальцієвих або магнієвих солей (жорстка вода) може призвести до проблем зі змішуванням, оскільки стабільність суспензії та емульсії знижується. Активність гліфосату зменшується за високого
вмісту кальцієвих і магнієвих солей, а також за наявності
бікарбонату натрію. Це явище можна подолати шляхом
додавання препаратів, що містять сульфат амонію (негранульовані, тверда, кристалічна форма) або буферні
добавки. Якщо відомо, що вода лужна, обприскування
слід починати негайно після змішування. Альтернативно, для зниження рівня рН, у воду можна додати буферну
добавку.

Контроль DMP від Valagro – це прилипач, добриво з підкислювальними властивостями, індикатор рН-розчину і
буферна добавка.
Застосування:
Додайте препарат у воду, що використовується для приготування розчину для хімічної обробки. Витрата Контроль DMP залежить від рН, початкової жорсткості води
і бажаного рівня кислотності. Для зниження рН з 8 до 6,5
рекомендується 80–100 мл препарату розчинити в 100 л
води. Для використання препарату як змочувального
агента і прилипача рекомендується використовувати від
15 до 30 мл на 100 л води.

Нью-Філм 17 – полімерний органічний продукт, що міцно утримує краплини на поверхні листка. Його здатність
зменшувати поверхневий натяг краплин дає змогу рідині
вільно розподілятися на ворсистій поверхні листків сої.
Норма застосування – 0,1 л/га.

Компаньйон Голд – адьювант від компанії Discovery, запатентований багатофункціональний препарат, що містить
унікальний комплекс поліамідних полімерів, рН-буферизаторів, пом’якшувачів води, протиспінювачів та зволожувачів. Забезпечує рівномірне покриття, протиспінення,
рН- контроль, зв’язування катіонів, утримання на цільовій
поверхні, швидкість дії та стійкість до змивання опадами.
Застосування:
обов’язково додавати до бакової суміші першим;
як протиспінювач, pH-контроль, пом’якшувач води та деактиватор катіонів, зволожувач, змочувач у нормі 0,5 л/га.
Ремікс – адьювант для використання на сої з гербіцидами
на основі прометрину, кломазону, ацетохлору, пендиметаліну. Зменшує знесення краплин, а також підвищує адгезивні властивості й рівномірне покриття поверхні.
Застосування:
• обов’язково додається до бакової суміші останнім;
• при використанні разом із гербіцидами норма – 0,2–0,3 л/га.
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Технологія позакореневого живлення сої
Зменшення Зменшення
ЗабезпеПідвищення
Стимуляція росту й Стимуляція
абортив- Забезпечення рос- розвитку,
розвитку, Активація початкового росту, забезпечен- чення Забезпечення насіння азотфіксуефективності розтріскування
подолання
бобів й оси- ності квіток
лин бором
підвищення
ня рослин поживними речовинами
молібдеючими бактеріями
ЗЗР
наслідків стресу врожайності
пання насіння та бобів
ном

Спектр дії

Мета обробки

Альтернативи

2

АгріБактер+Біопротектор
1,25+1,25 л/т
Хістик 4 кг/т
N-Charge 3,12 кг/т
Оптимайз (200) 2,8 л/т
Оптимайз (400) 1,8 л/т
Primo CL 1,6 л/т
ХайКот Супер Соя + ХайКот
Супер Extender 1,4+1,4 л/т
Preside CL 1,6 л/т

1

Молібіон 0,3 л/т

1

Симбіотичні азотфіксуючі бактерії підвищують забезпеченість рослин доступним
азотом.

2
3
1
2
3
1

Молібден підтримує життєдіяльність
азотфіксуючих бактерій та стимулює їх до
активного функціонування.

Соя потребує більше поживних речовин
для росту на початкових етапах розвитку,
особливо азоту, мікроелементів.

обробка насіння

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

За рахунок активації генів, що відповідають за продуктивність, а також посилення
фотосинтетичної активності й утворення
компактних рослин.
Подолання негативного впливу стресових
чинників (посухи, перезволоження, гербіцидного стресу тощо), розвиток бічних
пагонів, утворення більшої кількості бобів.

Молібіон 0,3-0,5 л/га

Бутонізація –цвітіння
(ВВСН51–55; R1)

1
1
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2

Дозрівання
(ВВСН 93–96; R8)

Молібіон 0,3-0,5 л/га

Мастер 18-18-18+3 1,5–2,0 кг/га
Мастер 20-20-20 1,5–2,0 кг/га
Плантафол 20-20-20 1,5–2,0 кг/га
Фолік Мікро 1,5–2,0 л/га
Фолік Комбі 2,0 л/га
Брексіл Мix 0,5-1,0 кг/га
Валагро EDTA MIX 5
0,5 кг/га
Трейфос AZ 2,0–3,0 л/га
Трейфос B–Mo
2,0–3,0 л/га
Трейфос Mg–Mn
2,0–3,0 л/га

1

1
Бор сприяє швидкому проростанню пилкових трубок і, відповідно, кращому запиленню й заплідненню. Поєднання бору й
калію підвищує термостійкість рослин.

ФАЗА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
3–4 трійчасті листки
(ВВСН 13–14; V3–V4)

Йелд ОН 1,5 л/га
Йелд ОН 1,0 л/га

Йелд ОН 1,0 л/га

Йелд ОН 1,5 л/га

Йелд ОН 1,5 л/га

Сульфат Магнію 2,5–5 кг/га+Карбамід 6 кг/га
Гумістар 1,5–3 л/га
Фолік Аміновігор 1,5–2 л/га
Делфан Плюс 1–2 л/га
Мегафол 0,5–1 л/га
Радіфарм 0,3–0,5 л/га
Басфоліар Боро СЛ
0,75–1,0 л/га
Фолік Борон 1,5–2 л/га
Фолік Комбі 2–2,5 л/га
Трейфос В–Мо 2–3 л/га
Бороплюс 1 л/га
Фолік Кальцій 0,5 л/га+
Фолік Борон 1 л/га
Брексіл Са 0,5 кг/га +
Бороплюс 0,75 л/га

Через абортивність втрачається значна
частина врожаю. Заблокувавши виділення
етилену, можна зменшити абортивність і
збільшити врожай.

1

Полімерна плівка склеює стулки бобів,
попереджуючи осипання. Також унеможливлюється проникнення води всередину
бобу, що призводить до рівномірного
висихання насіння.

1

Компаньйон
Голд 1л/га

1

Нью-Філм 17
0,75–1 л/га

Завдяки покращенню якості робочого
розчину, якісному прилипанню й рівномірному розтіканню краплин по листку
ефективність ЗЗР значно підвищується.

1
1
2
3

економтехнологія

стандартна технологія

1

преміум-технологія

Контроль DMP 0,05–0,15 л/га
Ремікс 0,2–0,3 л/га
Компаньйон Голд 0,3–0,5 л/га
Нью-Філм 17 0,1 л/га
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РІПАК ОЗИМИЙ ТА ЯРИЙ
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Ріпак займає третє місце з-поміж олійних культур. Його
валове виробництво становить близько 33–35 млн т, а
виробництво олії сягає 9,8% світових обсягів. Ріпак вирощують більш ніж у 30 країнах світу, під посіви виділено
30 млн га, або 10,5% усіх площ олійних культур. В Європі
ця культура займає майже 4 млн га. Так, у Німеччині, одній
із провідних ріпакових країн, під нього відведено 10–11%
загальних посівних площ.
Ріпак озимий – рослина помірного клімату, світло- та
вологолюбна. Йому, як і кожній культурі, властиві оптимальні значення та біологічні мінімуми основних агрометеорологічних величин: сонячної радіації, тепла та вологи.
Найбільша врожайність ріпаку формується за повного задоволення потреб рослин, за оптимальних значень факторів зовнішнього середовища, велику частку яких становлять метеорологічні величини.
Ріпак потребує родючих ґрунтів із середнім вмістом
гумусу та нейтральною або слабокислою реакцією ґрунтового розчину. Найпридатнішими для його вирощування
є темно-сірі та сірі лісові ґрунти, чорноземи, дерново-підзолисті, дернові та дерново-глеюваті з легко- та середньосуглинковим механічним складом.
Забезпечення поживними речовинами є визначальним
фактором гарного розвитку ріпаку, його зимостійкості,
стійкості до хвороб та шкідників. Для утворення 1 т врожаю насіння ріпак виносить із ґрунту: азоту – 45–80 кг;
фосфору – 18–40 кг; калію – 25–100 кг; кальцію – 30–150 кг;
магнію – 5–15 кг; сірки – 30–45 кг.
Близько 15–25% поживних речовин ріпак засвоює з
ґрунтових запасів, а решту варто вносити у вигляді органічних та мінеральних добрив.
Повне використання рослинами мінеральних елементів живлення можливе лише за умови забезпечення всі-

ма елементами. Нестача одного з них гальмує засвоєння
інших і в кінцевому підсумку негативно позначається на
врожайності.
Як усі хрестоцвіті, ріпак має високу потребу в азоті.
Вона проявляється від початку вегетації до бутонізації.
З усієї кількості азоту восени рослини використовують
близько 20%, на початку відновлення вегетації – 36%, на
початку цвітіння – 31%, наприкінці цвітіння – 10%. Виходячи з цього восени під посіви ріпаку озимого доцільно
вносити не більш ніж 25% (25–30 кг/га) азоту від його сумарної потреби.
Фосфор необхідний для розвитку гарної кореневої системи, підвищення насіннєвої продуктивності, прискорення дозрівання, запобігає виляганню рослин. Цей елемент
живлення рослини одержують переважно з ґрунтових запасів (70–80%). Якщо вміст фосфору нижчий за зазначену
норму, виникає потреба в його додатковому внесенні.
Рослини ріпаку можуть засвоїти до 300 кг К2О на гектарі,
а впродовж осіннього періоду – до 70 кг. Найбільше ж калію рослини потребують у період осіннього розвитку і до
цвітіння. Нестача цього елемента затримує ріст стебел, розвиток кореневої системи, знижує морозостійкість посівів,
олійність насіння, підвищує схильність до вилягання, сприяє
появі на листках червонувато-коричневих плям. Достатнє
забезпечення рослин калієм посилює нектароутворення.
Не менш важливими для формування високоолійного
врожаю ріпаку є мікроелементи.
Марганець (Mn) підвищує зимостійкість, впливає на
накопичення цукрів у рослинах та бере участь в азотному
і фосфорному обміні.
Бор (B) сприяє росту і розвитку кореневої системи, точки
росту, збільшує накопичення цукрів та інших високоенергетичних речовин, забезпечує їх транспортування до корене-
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вої шийки. Також поліпшує морозо- і зимостійкість рослини
й перезимівлю у цілому, суттєво впливає на процеси запилення й запліднення, прискорюючи проростання пилку та
сприяючи формуванню генеративного апарату рослин.
Сірка (S) уходить до складу амінокислот, жирних кислот,
вітамінів, бере участь у виробленні хлорофілу. За її нестачі
гальмується синтез білка, сповільнюється ріст рослин, зменшується кількість стручків на рослині й насінин в стручках,
погіршується якість насіння через зниження вмісту олії. Іншою важливою функцією сірки у рослинному метаболізмі є
підвищення стійкості до грибних збудників хвороб.

Молібден (Mo) бере участь у вуглеводному обміні та в
обміні азотних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу, поліпшує живлення рослин кальцієм та залізом.
На формування 1 т основної та побічної продукції ріпаку потрібно (кг/га): Мg – 7–12; Mn – 0,2–0,5; В – 0,3–0,6;
Мo – 0,001–0,002; Zn – 0,06–0,15; Cu – 0,01–0,04.
Критичними для ріпаку, з погляду живлення, є такі періоди: фаза 4–8 листків – ВВСН 14–18 (восени – для ріпаку
озимого) ; фаза 8–12 листків – стеблування (ВВСН 30–39);
бутонізація – цвітіння (ВВСН 59–63).

Підвищення схожості насіння
Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур неможливо уявити без підживлення мікроелементами у ключові періоди їх росту і розвитку.
Передпосівна обробка насіння одночасно з протруюванням є одним з найбільш ефективних способів використання мікроелементів.
Сучасні високопродуктивні сорти та гібриди для реалізації закладеного в них потенціалу потребують оптимального забезпечення елементами мінерального живлення
протягом усього періоду вегетації, а особливо у ключові
фази розвитку, коли формуються окремі елементи продуктивності.

Дефіцит елементів живлення призводить до редукції
(втрати) частини елементів продуктивності, які рослина
не може «прогодувати». Для ріпаку озимого період від
проростання рослин і до їх входу в зиму надзвичайно
важливий. Дуже часто у цей час у верхньому шарі ґрунту
мало вологи, а отже, гальмується ріст та розвиток кореневої системи і рослини в цілому.
Для активізації проростання ріпаку на насіння слід додавати композиції поживних елементів та біологічно активних речовин при підготовці насіння перед висівом, що
активують i регулюють проростання та подальший розвиток рослин.

Гумістар + Валагро EDTA MIX 5 – схема обробки насіння
продуктом від іспанської компанії Tradecorp Гумістар, що
містить 12% гумінових кислот та 3% фульвокислот. Ці речовини, крім стимулювання проростання насіння, мають
адаптивні та імуномодулювальні властивості, що позитивно впливають на здоров’я проростків та їх витривалість
перед несприятливими чинниками під час проростання.
Також до схеми входить комплекс спеціально підібраних
мікроелементів від Valagro, який цілком забезпечує молоді проростки стартовим запасом поживних речовин. Усі
мікроелементи повністю хелатовані надпотужним хелатуючим агентом EDTA, що запобігає поєднанню металів між

собою та із фосфором, кальцієм і магнієм з ґрунту.
Норма застосування: Гумістар – 1,0 л/т;
Валагро EDTA MIX 5 – 0,3 кг/т.
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Радіфарм – рослинний комплекс екстрактів, який містить
гумінові кислоти, полісахариди, стероїди, глікозиди, амінокислоти, бетаїни та вітаміни від італійського виробника
Valagro. Стимулює активний розвиток кореневої системи
та збільшує її поглинальну властивість. Відмінно поєднується із продуктами для обробки насіння (як із протруйниками, так і з мікродобривами).
Норма застосування – 0,5 л/т.

Підвищення морозостійкості
Значне вимерзання посівів ріпаку озимого останнім
часом ставить перед багатьма сільгоспвиробниками питання: чи варто вирощувати цю культуру, яка потребує істотних витрат на технологію?
Нагадаємо, що зимостійкість ріпаку озимого головним
чином залежить від біологічних особливостей культури,
кліматичних умов у осінній період розвитку та взимку, а
також від агротехнічних заходів: підготовки ґрунту, мінеральних добрив, термінів сівби та норм висіву тощо.
Особливу увагу в процесі перезимівлі цієї культури
слід приділяти мінеральному живленню восени. Варто

зазначити, що восени активно формується коренева система, головне завдання якої – забезпечити стійкість рослин ріпаку до різких перепадів температур, утримувати
запас елементів мінерального живлення, цукрів, білків до
весни. Крім того, вже у фазу осінньої розетки відбувається
процес диференціації генеративних органів (формування врожаю). Тому забезпечення восени рослин ріпаку
озимого легкодоступними сполуками макро- та мікроелементів сприятиме довшому закладанню квіткових і
пазушних бруньок на верхівці кореневої шийки, а отже,
формуванню майбутньої високої врожайності.

Мастер 15-5-30+2 – швидкорозчинне добриво від Valagro
з високим вмістом калію. Швидко забезпечує рослини калієм та комплексом мікроелементів. Відмінно підходить
для застосування на посівах ріпаку озимого з метою забезпечення калієм та мікроелементами для підвищення
зимостійкості.
Норма застосування – 2,0–2,5 кг/га.

Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене
магнієм та повністю хелатованим за допомогою EDTA
марганцем. Фосфор у складі продукту активує розвиток
кореневої системи, а калій прискорює пересування пластичних речовин. Мікроелементи сприяють активному
синтезу цукрів, що позитивно позначається на перезимівлі озимих культур.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.

Фолік Супер Mn – листкове добриво-суспензія від Agrii
для швидкої корекції дефіциту марганцю у рослин. Оптимальне живлення рослин марганцем сприяє кращій перезимівлі озимих культур, а також активації ферментних
процесів у рослинах, що впливає на формування генеративних органів, розвиток плодів та підвищення врожаю.
Норма застосування – 0,75–1,0 л/га.
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Профілактика дуплистості кореня
Однією з головних причин скорочення посівних площ
ріпаку озимого в Україні є погана перезимівля рослин.
Чималі площі ріпаку навесні значно затримуються у розвитку (так зване сидіння ріпаку) або взагалі гинуть. Спричиняє такі негативні явища дуплистість кореня, викликана
нестачею бору в рослинах.
Бор впливає на ріст кореневої системи, еластичність
клітинних стінок, а також на процеси запилення й запліднення. Восени ріпак озимий засвоює 25% загальної кількості потрібного йому бору, решту – у фазу диференціації
бруньок. Нестача бору в рослинах ріпаку восени призво-

дить до розривів міжклітинних просторів (утворення дупел), де поселяються бактерії та гриби, які спричиняють
гниття, тим самим знищуючи рослини.
Доступність бору з ґрунту дуже низька: навіть при наявності в кількості не менш як 0,3 мг/кг його доступність
рослинам навіть не сягає 3% (залежно від умов зволоження й температури).
Компенсувати нестачу бору в рослинах ріпаку озимого, тим самим попередивши появу дуплистості коренів,
можна за допомогою листкового застосування борвмісних добрив.

Басфоліар Боро СЛ – рідкий комплекс бору у формі боретаноламіну від СОМРО. Завдяки високій проникності
бору у складі Басфоліар Боро СЛ в рослину нестача цього елемента швидко компенсується, запобігаючи розривам кореневої шийки ріпаку в зимовий період.
Норма застосування – 1,0 л/га.

Бороплюс – один із боровмістних продуктів (150 г/л) у
формі боретаноламіну від Valagro. Має унікальну формулу, нефітотоксичний. Швидко забезпечує рослини доступним бором, запобігаючи утворенню дуплистості коренів,
сприяє накопиченню цукрів у точках росту.
Норма застосування – 1,0 л/га.

Фолік Борон – добриво-суспензія з підвищеним вмістом
бору (118 г/л) від Agrii. Крім бору, забезпечує рослини
макроелементами (азотом і фосфором), що стимулює активний ріст і розвиток, а також збалансованим комплексом мікроелементів для посилення опору несприятливим
умовам вирощування.
Норма застосування – 1,0–2,0 л/га.
Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору. Сприяє активному росту й розвитку вегетативної маси ріпаку, а також покращує розвиток кореневої
системи. Добриво допомагає рослинам краще адаптуватися до перепадів температур в осінньо-зимовий період.
Норма застосування – 2,0–2,5 л/га.
Трейфос В–Мо – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, що містить фосфор та мікроелементи: бор і молібден. Ідеально підходить для обробки
ріпаку, стимулює розвиток кореневої системи. Бор сприяє розтягненню клітин паренхими кореня, а молібден покращує засвоєння азоту рослинами.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
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Стимуляція росту й розвитку
Для успішного росту і розвитку ріпаку необхідно не
тільки вжити комплекс захисних заходів, а й забезпечити
внесення важливих поживних елементів у вигляді мікродобрив та стимуляторів. Найчастіше їх використовують у
процесі обробки в бакових сумішах по вегетації культури.
Застосування таких препаратів має на меті покращення

цвітіння і дозрівання; підвищення стійкості до хвороб і
несприятливих умов навколишнього середовища; підвищення врожайності.
Використовують їх у різні фази розвитку – від появи
сходів до бутонізації і цвітіння ріпаку.

Гумістар – комплекс натуральних, екологічно чистих
і безпечних поживних елементів, гумінових речовин,
стимуляторів росту та розвитку рослин від іспанської
компанії Tradecorp. Він містить гумати, фульвокислоти,
амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, мікро- і
макроелементи і спори ґрунтових мікроорганізмів. Його
використання позитивно впливає на процеси росту, обміну і фотосинтезу, а також на відновлення синтезу, зупиненого гербіцидами.
Норма застосування – 1,0–3,0 л/га.

Делфан Плюс від Tradecorp є продуктом, який може бути
застосований для базового живлення або живлення по
листу. Містить вільні, біологічно активні амінокислоти
тваринного походження L-α. Використовується для забезпечення рослин азотом і амінокислотами або для пом’якшення негативних наслідків стресу в рослинах, оскільки
має стимулюючу дію.
Норма застосування – 1,0–1,5 л/га.

Фолік Аміновігор від Agrii – універсальний біостимулятор, створений з рослинної сировини. Він містить амінокислоти, фітогормони й невелику кількість макро- і мікроелементів. Основні функції Фолік Аміновігор – запустити
біохімічні обмінні процеси в рослинах і стимулювати їх
активний розвиток. Фітогормони, що входять до складу
продукту, відповідають за певні ростові процеси. Ауксин
стимулює розвиток кореневої системи, а гамма-аміномасляна кислота активує поширення продуктів синтезу
по рослині.
Норма застосування – 1,0–1,5 л/га.

Мегафол – спеціальний біостимулятор-антистресант, вироблений з рослинних амінокислот в поєднанні з калієм,
бетаїнами, полісахаридами і прогормональними сполуками. Основні компоненти продукту отримані шляхом
ензимного гідролізу з протеїнових рослинних субстратів.
Застосування Мегафол дає змогу підвищити врожайність
і якість продукції, а також стабілізувати ці показники в несприятливих умовах.
Амінокислоти і бетаїн в поєднанні з іншими сполуками стимулюють фізіологію і ріст рослини, забезпечуючи
енергетичним резервом біологічні процеси в стресових
ситуаціях (заморозки, низька або висока температура,
градобій, хімічний опік тощо).
Норма застосування – 1,0–1,5 л/га.
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Підвищення врожайності за рахунок активізації генів урожайності
Реалізувати генетично закладений урожайний потенціал
сільськогосподарських культур – завдання кожного агронома. Під час вегетації різні гени відповідають за окремі
процеси життєдіяльності рослини. Окремі групи генів контролюють синтетичні процеси, інші – відповідають за засвоєння й транспортування елементів живлення. Комплекси генів контролюють утворення й розвиток квіток, а також
насінин. Італійська компанія Valagro, спираючись на наукові дослідження у сфері фенології те генний аналіз рослин, розробила інноваційний продукт YieldON (Йелд ОН),
поєднавши екстракти різних рослин: морських водоростей
Ascophyllum nodosum, рослин родини тонконогові (Poaceae)
та рослин родини лободові (Chenopodioideae) і збагативши
мікроелементами – марганцем, цинком та молібденом. Цей
унікальний біостимулятор здатний активувати гени, що відповідають за процеси утворення генеративних органів та
їх розвиток, а також за групи генів, які контролюють синтетичні й транспортні процеси в рослинах.

Завдяки застосуванню цього продукту рослини ріпаку
активніше розвиваються й засвоюють живлення. Вони
вирізняються більш зеленим забарвленням, компактною
формою, що прискорює пересування пластичних речовин по рослині. Усі пластичні речовини спрямовуються на
створення якіснішого зерна з високим вмістом олії.
Для збільшення врожайності ріпаку мінімальна норма застосування Йелд ОН становить 1,5 л/га у фазу весняного
відновлення росту рослин або на початку стеблування
(ВВСН 31–39).
Також Йелд ОН можна вносити двічі: 1л/га навесні, у фазу
8–12 листків (ВВСН 30–35), та 1 л/га у фазу початку бутонізації (ВВСН 59–60).
Збільшення норми застосування до 1,5 л/га при двократному внесенні суттєво вплине на формування врожаю високої якості.

Попередження нестачі мікроелементів
Як відомо, рослини можуть використовувати мікроелементи лише у водорозчинній формі (рухомій), а нерухома форма може бути використана рослинами після
здійснення в них складних біохімічних процесів за участю
гумінових кислот ґрунту. Більшість мікроелементів є активними каталізаторами, які прискорюють низку біохімічних реакцій. Спільна дія мікроелементів значно посилює
їх каталітичні реакції та значною мірою впливає на біоколоїди і на направленість біохімічних процесів.
Головна роль мікроелементів у підвищенні якості і
кількості врожаю полягає в тому, що за наявності необхідної кількості мікроелементів рослини мають можливість
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синтезувати повний спектр ферментів, які дозволяють їм
більш інтенсивно використовувати енергію, воду та елементи живлення (NPK) і, відповідно, дати більш високий
врожай; мікроелементи та ферменти на їх основі підсилюють відновлювальну активність тканин і перешкоджають
захворюванню рослин; мікроелементи є одними з тих
небагатьох речовин, які підвищують імунітет рослин, за їх
нестачі виникає так званий стан фізіологічної депресії.
Швидко забезпечити рослини комплексом мікроелементів можна за допомогою внесення позакореневим
шляхом розчинів мікроелементів, здебільшого у хелатній
формі.

Валагро EDTA MIX 5 – комплекс хелатованих EDTA мікроелементів у розчинній формі. Виробник Valagro. До складу входять: Mg (5%), Fe (4%), Mn (4%), Zn (1,5%), Cu (1,5%), B
(0,5%) та Mo (0,1%). Усі ці елементи ідеально забезпечують
рослини запасом живлення, покращують засвоєння основних елементів з ґрунту та значно збільшують урожай.
Норма застосування – 0,3–0,5 кг/га.

Брексіл Комбі – швидкорозчинне добриво від Valagro
із вмістом бору (0,9%), міді (0,3%), заліза (6,8%), марганцю
(2,6%), молібдену (0,2%) та цинку (1,1%). Застосування на
посівах ріпаку забезпечує потребу рослин у важливих для
активної синтетичної діяльності елементах, що позитивно
позначається на якості й кількості врожаю насіння.
Норма застосування – 1,0–1,5 кг/га.

Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору. Сприяє активному росту й розвитку культур, а
також кращій адаптації рослин до перепадів температур.
Завдяки збільшеному вмісту бору й сірки забезпечує потреби ріпаку у важливих елементах живлення.
Норма застосування – 2,0–2,5 л/га.

Брексіл Міх – швидкорозчинний комплекс мікроелементів, розроблений Valagro для швидкого забезпечення
рослин мікроелементами. Містить багато цинку (5,0%), необхідного для розвитку кореневої системи й окисно-відновних процесів, а також молібден, який допомагає засвоювати азот та низку мікроелементів.
Норма застосування – 1,0–1,5 кг/га.

Фолік Мікро – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii зі збалансованим комплексом мікроелементів для профілактики або швидкої корекції
дефіциту елементів живлення. До складу входять азот,
калій та магній, які посилюють активність фотосинтезу.
Комплекс мікроелементів швидко та повністю проникає
в рослинні тканини, забезпечуючи додаткове живлення й
підвищуючи кількість та якість врожаю.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.

Трейфос AZ – комплексне рідке добриво від іспанського
виробника Tradecorp, що містить азот і фосфор для посилення стартового росту рослин і розвитку кореневої
системи. Також містить комплекс мікроелементів, які забезпечують активне поглинання елементів живлення для
формування кореневої системи.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
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Покращення запилення й запліднення
Як і у всіх рослин, у ріпаку є велика потреба в макроі мікроелементах. Він відноситься до родини капустяних,
для яких найважливіший елемент – бор. За його нестачі
відбувається осипання бутонів, а це, у свою чергу, призводить до формування меншої кількості стручків і, відповідно, врожаю. Бор перебуває як у вільній формі, так і в комплексі з органічними з’єднувачами. В клітині більша його
частина має вигляд комплексних з’єднань з полісахаридами стінок клітини. Основна і найважливіша роль бору –
це його участь в обміні ауксинів та фенольних з’єднань.
При нестачі бору починають відмирати конуси наростання коренів, відповідно, уповільнюється розвиток ко-

реня. Бор необхідний для репродукції рослини ріпаку,
адже бере участь у рості пилкової трубки та розвитку пилкових зерен.
Мікроелементи – це додаткова прибавка до врожаю.
Найкраще їх уносити позакоренево в дозах, необхідних
для рослини, виходячи із польового аналізу. За вегетаційний період рослина ріпаку може споживати до 450 г /га.
Найдоцільніше борні добрива використовувати під час
позакореневої обробки, поєднуючи з обробкою пестицидами і фунгіцидами. Борні добрива потрібно вносити на
початку цвітіння. Їх можна поєднувати з інсектицидами від
ріпакового квіткоїда. Це зумовлює збільшення врожаю.

Басфоліар Боро СЛ – рідке монодобриво від іспанського
виробника СОМРО з високим вмістом бору (150 г/л) в органічній формі для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, які мають підвищену потребу в борі.
Норма застосування – 1,0 л/га.

Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору (13,8 г/л). Сприяє активному росту й розвитку
культур. Добриво сприяє кращій адаптації рослин до перепадів температур, а завдяки збільшеному вмісту бору й
сірки рекомендоване до використання на ріпаку для якісного запліднення й отримання високоолійного зерна.
Норма застосування – 2,5–3,0 л/га.

Фолік Борон – висококонцентроване добриво-суспензія
з високим вмістом бору та комплексом макро- і мікроелементів для позакореневого підживлення широкого спектру культур.
Окрім бору (118 г/л у формі борної кислоти), містить фосфор, калій та комплекс мікроелементів для кращого засвоєння бору.
Фолік Борон регулює водний баланс клітин рослини,
впливає на ріст меристеми, а також на накопичення цукрів.
Норма застосування – 1,5 л/га.

Бороплюс – один із боровмісних продуктів (150 г/л) від
Valagro у формі боротаноламіну. Має унікальну формулу,
нефітотоксичний. Швидко забезпечує рослини доступним
бором, покращує запліднення та формування стручків.
Норма застосування – 1,0 л/га.

Запобігання розтріскуванню стручків і осипанню насіння
Ріпак достигає нерівномірно, стручки розтріскуються, що
призводить до значних втрат насіння, які можуть сягати від
30 до 90%.

Застосування полімерних препаратів із клейкими властивостями дозволяє створити міцну, еластичну водостійку
плівку, яка склеює стручки і запобігає розтріскуванню.

Компаньйон Голд – адьювант від компанії Discovery, запатентований багатофункціональний препарат, що містить
унікальний комплекс поліамідних полімерів, рН-буферизаторів, пом’якшувачів води, протиспінювачів та зволожувачів. Це забезпечує рівномірне покриття, протиспінення,
рН-контроль, зв’язування катіонів, утримання на цільовій
поверхні, швидкість дії та стійкість до змивання опадами.
Застосування:
• обов’язково додавати до бакової суміші першим;
• як препарат проти розтріскування стручків у нормі 1,0 л/га.

Нью-Філм 17 – полімерний органічний клей, що склеює
стручки та створює навколо них плівку, яка обмежує надходження в них води. Плівка настільки еластична, що легко розтягується в міру збільшення маси насінин у стручку.
Рослини після внесення препарату не засихають, продовжують розвиватися та нагромаджувати пластичні речовини в
процесі фотосинтезу. Це досить важливо, оскільки стручки
ріпаку формують понад 80% урожаю. Тобто цей препарат не
діє як десикант: стручки рівномірно достигають і підсихають.
Норма застосування – 0,75–1,0 л/га.
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Підвищення ефективності ЗЗР
Ефективність засобів захисту рослин на сої залежить
від якості води для приготування робочого розчину, здатності краплин триматися на поверхні листка, швидкості
проникнення та багатьох інших факторів.
Перше, із чим стикаються агровиробники, – якість води
для обприскування. Гарна якість і чистота води є важливими чинниками при змішуванні, внесенні агрохімікатів.
Вода поганої якості може знизити ефективність ЗЗР і
пошкодити обладнання, а також позначитися на результативності хімічних обробок. Якість води залежить від її джерела (дамба, річка, свердловина або водоносний шар), а
також від кліматичного чинника при проведенні обробок:
проливних дощів, посухи. Існує кілька показників якості

води, які впливають на її хімічні властивості: рН (кислотність води), забрудненість, розчинені солі, наявність органічних решток, температура.
Вода з високим вмістом кальцієвих або магнієвих солей (жорстка вода) може призвести до проблем зі змішуванням, оскільки стабільність суспензії та емульсії знижується. Активність ряду діючих речовин ЗЗР зменшується
за високого вмісту кальцієвих і магнієвих солей, а також
за наявності бікарбонату натрію. Це явище можна подолати шляхом додавання препаратів – буферних добавок.
Завдяки буферним добавкам можна швидко скорегувати рН води для обприскування, використавши мінімальні норми рН-коректору.

Контроль DMP від Valagro – це прилипач, добриво з підкислювальними властивостями, індикатор рН-розчину і
буферна добавка.
Застосування:
Додайте препарат у воду, що використовується для приготування розчину для хімічної обробки. Витрата Контроль DMP залежить від рН, початкової жорсткості води
і бажаного рівня кислотності. Для зниження рН з 8 до 6,5
рекомендується 80–100 мл препарату розчинити в 100 л
води. Для використання препарату як змочувального
агента і прилипача рекомендується використовувати від
15 до 30 мл на 100 л води.

Ремікс – адьювант для використання на ріпаку разом із
гербіцидами на основі кломазону, метазахлору, диметинаміду P, пропізохлору, напропаміду, диметахлору і поєднань метазахлор + квінмерак, кломазон + метазахлор.
Допомагає зменшити знесення краплин, а також підвищує
адгезивні властивості й рівномірне покриття поверхні.
Застосування:
• обов’язково додається до бакової суміші останнім;
• при використанні разом з гербіцидами норма – 0,2–0,3 л/га.

Нью-Філм 17 – полімерний органічний продукт, що міцно утримує краплини на поверхні листка. Його здатність
зменшувати поверхневий натяг краплин дає змогу рідині
вільно розподілятися на поверхні листків.
Норма застосування – 0,1 л/га.

Велоситі Макс – це спеціалізована суміш різних груп
адьювантів, розроблена спеціально для посилення
ефективності фунгіцидів. Допомагає зменшити знесення,
покращує покриття та уповільнює висихання краплин,
підвищує абсорбцію фунгіциду в лист, що дає змогу контролювати хвороби та збільшити врожай і його якість.
Застосування як адьюванта до фунгіцидів – 0,2–0,3 л/га.
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Технологія позакореневого живлення ріпаку
Мета обробки

За умов тривалої посухи отримати рівномірні сходи з розвиненою кореневою системою.

Профілактика
дуплистості
кореня

Біостимулятори активізують
обмінні процеси в рослинах,
сприяючи прискоренню росту.

Активація генів, що впливають
на формування генеративних
органів, процеси накопичення
й перетікання пластичних
речовин.

Підвищення
ефективності
ЗЗР

Попередження
розтріскування Покращення запилен- Попередження нестачі мікростручків і осиня й запліднення
елементів
пання насіння

Бор впливає на розтягнення
клітин паренхими кореня,
попереджаючи утворення
порожнин.

Стимуляція
росту й
розвитку

Активізація накопичення
цукрів у точці росту сприяє
збільшенню морозостійкості
рослин.

Підвищення врожаю
за рахунок активації
генів, що відповідають за врожайність

Підвищення Підвищення схоморозостійкості жості насіння

Спектр дії

Забезпечення рослин комплексом мікроелементів сприяє
активному росту й кращому
утворенню квіток і насіння.

ФАЗА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
обробка
насіння

1

Гумістар 1 л/т+
Валагро EDTA
MIX 5 0,3 кг/т

1

Радіфарм 0,5 л/т

8–12 листків –
стеблування
(ВВСН 30–39)

4–8 листків (восени)
ВВСН 14–18

1

Мастер 15-5-30+2
2,0–2,5 кг/га

1

Фолік Супер Mn 0,75–1,0 л/га

1

Трейфос Mg–Mn 2л/га

1
1
2
1
2

Басфоліар Боро СЛ 1,0 л/га
Фолік Борон 1,0–2,0 л/га
Фолік Комбі 2,0–2,5 л/га
Трейфос В–Мо 2,0–3,0 л/га
Бороплюс 1,0 л/га

1

Гумістар 1,0–3,0 л/га

1

Фолік Аміновігор 1,0–1,5 л/га

2

Делфан Плюс 1,0–1,5 л/га

1

Мегафол 0,5–1,5 л/га

Бор впливає на ріст пилкових
трубок та прискорює процеси
запліднення.

бутонізація –
цвітіння
ВВСН 59–63

1

Йелд ОН 1,5 л/га

1

Йелд ОН 1,0 л/га

Йелд ОН 1,0 л/га

1

Йелд ОН 1,5 л/га

Йелд ОН 1,5 л/га

1

Сульфат калію 6,0–10,0 кг/га+Сульфат магнію 2,5–5,0 кг/га

2

Валагро EDTА MIX 5 0,3–0,5 кг/га

1

Фолік Мікро 1,5–2,0 л/га

2

Фолік Комбі 2,0–2,5 л/га

1

Брексіл Комбі 1,0–1,5 кг/га

2

Брексіл Mix 1,0–1,5 л/га

3

Трейфос AZ 2,0–3,0 л/га

дозрівання
ВВСН 85–89

Басфоліар Боро
СЛ 1,0 л/га
Фолік Борон
1,5 л/га
Бороплюс
1,0 л/га
Фолік Комбі
2,0 л/га

1
1
1
2
Полімерна плівка склеює стулки стручків, дає можливість
насінню рівномірно висихати.

1

Компаньйон Голд
1,0 л/га

1

Нью-Філм 17
1,0 л/га

За рахунок рівномірного
розподілу краплин на поверхні
листка й міцного втримання
рідини на листку ефективність
ЗЗР підвищується.

1
1
1
2

економтехнологія
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Альтернативи

стандартна технологія

Контроль DMP 0,05–0,15 л/га
Нью-Філм 17 0,1 л/га
Велоситі Макс 0,2–0,3 л/га
Ремікс 0,2–0,3 л/га
преміум-технологія

БУРЯКИ ЦУКРОВІ
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Потенційна врожайність сучасних сортів буряку цукрового є надзвичайно високою. В Європі врожайність
сягає 90–100 т/га. Сільгоспвиробники України, проте,
мають дещо нижчі показники. Середня врожайність
коренеплодів в Україні становить близько 50 т/га. Якщо
виходити з потенціалу, то це приблизно 40–45%. Прогрес урожайності спостерігається лише в роки з оптимальною погодою і на ґрунтах, збагачених фосфором та
калієм. Саме ці компоненти найбільшою мірою відповідають за ефективність використання рослиною води і
азоту з добрив.
Буряк цукровий має великі потреби в живленні. Накопичення поживних речовин відбувається в три етапи, в
кожному з яких відзначається домінування калію над іншими компонентами, навіть над азотом.
При вирощуванні буряку цукрового необхідно застосовувати борні, мідні, марганцеві, цинкові мікродобрива. Залізо та магній відіграють важливу роль у виробленні
хлорофілу; марганець та молібден – в окислювальній системі фотосинтезу; цинк істотно впливає на обмінні реакції
електронів; мідь відіграє провідну роль у диханні та фотосинтезі.
Для буряку цукрового найкритичнішим елементом
є бор. Він чинить великий вплив на врожайність та цу-
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кристість коренів, беручи активну участь у метаболізмі
вуглеводів та синтезі матеріалу клітинних стінок. Нестача бору призводить до сповільнення росту, скручування
та в’янення листя, а його дефіцит – до гнилі сердечка та
дуплистості коренеплодів. Молоді листки скручуються,
чорніють і загнивають. Коренеплоди мають погану лежкість, пошкоджуються кагатною гниллю. За нестачі бору
(менш як 0,2–0,3 мг/кг ґрунту), що може спостерігатися на
ґрунтах з нейтральною реакцією середовища, де нижча
рухливість, у період росту буряку цукрового від фази 6-го
листка до фази змикання листків у міжряддях обов’язково
треба проводити позакореневі підживлення.
Мідні добрива застосовують на торфоболотних ґрунтах. На дерново-підзолистих, сірих лісових, легких піщаних їх уносять один раз на п’ять років.
Цинкові добрива підвищують урожай і цукристість
на чорноземах з невеликим вмістом цинку. У формі сірчанокислого цинку їх застосовують для обробки насіння
(50–70 г/т), уносять у рядки при сівбі й під час позакореневого підживлення (0,1% розчин).
Марганець сприяє підвищенню врожаю коренеплодів і вмісту в них цукру. Необхідний на початку вегетації,
щоб забезпечити формування високоврожайного типу
рослин. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах

з нейтральною або лужною реакцією. Перешкоджають
його засвоєнню низька вологість повітря, низька температура ґрунту, похмура погода, високі норми мінеральних
добрив. Ознаки нестачі марганцю: карликовість рослин,
на молодих листках з’являються жовті плями, дірки різного розміру, а їх краї закручуються догори. Позакореневі
підживлення марганцевими добривами проводять у фазу
4–8 листків. Найкраще використовувати добрива на основі хелатних сполук.
Мідь підвищує стійкість до грибних і бактеріальних
хвороб, посухо- і жаростійкість, сприяє кращому засвоєнню азоту. Мідні добрива застосовують на дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах. Нестачу міді зумовлюють
високі норми мінеральних добрив, вапнування ґрунтів,
високі температури. Для позакореневого підживлення
буряку цукрового, яке проводять перед змиканням листків у міжряддях, використовують розчин сульфату міді
або хелати міді.
Цинк підвищує жаро- та посухостійкість рослин, стійкість до пошкодження хворобами. Перешкоджають його
засвоєнню високі норми азотних і фосфорних добрив,
вапно, низькі температури. Позакореневе підживлення
буряку цукрового хелатними сполуками проводять перед
змиканням листків у міжряддях.

Буряк цукровий позитивно реагує на позакореневе
підживлення мікродобривами в усіх зонах бурякосіяння.
Внесення мікродобрив позитивно впливає на перебіг
біохімічних процесів у рослині, що сприяє зниженню захворюваності, підвищенню врожайності та якості. Високоефективними є мікродобрива на хелатній основі, в яких
коефіцієнт використання мікроелементів становить 90–
95%, що в десятки разів більше, ніж з мінеральних солей.
Важливо, щоб листкове підживлення мікродобривами
проводилося саме у критичні фази розвитку рослин. На
посівах буряку цукрового найефективнішим є дворазове
підживлення: перше – у фазу 4–6 (8) листків, до змикання
рослин у рядках, друге – 10–12 справжніх листків, до змикання рядків.
У фазу 4–6 листків – для стимуляції росту та розвитку рослин, підвищення стійкості до несприятливих погодних умов,
до хвороб та для компенсації дефіциту мікроелементів.
Водночас у цей період доцільно застосовувати добрива з високим вмістом бору, який впливає на врожайність
та цукристість коренеплодів.
У період 10–12 сформованих листків проводять наступну обробку мікродобривами, що сприяє посиленому споживанню основних елементів з ґрунту, підвищує хворобо- і посухостійкість рослин та покращує якісні показники врожаю.
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Активізація росту рослин
Елементи живлення коренеплоди засвоюють упродовж усього вегетаційного періоду. На початку росту буряк споживає відносно небагато азоту, фосфору і калію.
Проте у цей період його коренева система ще слаборозвинена, тому молоді рослини досить чутливі до наявності
в ґрунті рухомих сполук елементів живлення, особливо

фосфору. Для оптимального росту буряків цукрових добриво потрібно вносити по листку. Цей прийом дає змогу
визначити найкращий режим живлення рослин у перші
15–20 діб після появи сходів і не тільки пришвидшує ріст
рослин, а й підвищує стійкість до хвороб, шкідників і несприятливих погодних умов.

Плантафол 10–54–10 – комплексне водорозчинне добриво зі збільшеним вмістом фосфору (54%) та мікроелементами у хелатній формі. Швидко забезпечує рослини
легкодоступним фосфором для стимуляції росту кореневої системи.
Норма застосування – 1,0–3,0 кг/га.

Мастер 20–20–20 – комплексне водорозчинне добриво
від Valagro, ідеально збалансоване для широкого спектру
культур. Завдяки швидкій і повній розчинності забезпечує
рослини азотом, фосфором і калієм, а також мікроелементами. Чудово підходить для застосування на ранніх етапах
розвитку рослин.
Норма застосування – 1,0–2,5 кг/га.

Плантафол 20–20–20 – комплексне водорозчинне добриво з відмінними властивостями розчинності, а також із
вмістом хелатованих EDTA мікроелементів від італійського виробника Valagro. Вирізняється високим ступенем
засвоюваності рослинами, що швидко компенсує нестачу
поживних речовин. Завдяки збалансованому комплексу
макро- і мікроелементів сприяє активному росту й розвитку молодих рослин.
Норма застосування 1,0–2,5 кг/га.
Мастер 13–40–13 – комплексне водорозчинне добриво
від Valagro зі збільшеною кількістю фосфору та хелатованими EDTA мікроелементами. Азот, фосфор і калій повністю забезпечують рослини елементами живлення, а їх
здатність проникати в рослинні тканини компенсує нестачу цих елементів у ґрунті.
Норма застосування – 1,0–3,0 кг/га.

Фолік Макро – листкове добриво-суспензія від польського виробника Agrii. До його складу входять азот, фосфор,
калій у кількості 240, 240, 180 г/л відповідно, а також комплекс мікроелементів у хелатній формі для кращого засвоєння елементів живлення.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.
Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору. Сприяє активному росту й розвитку рослин.
Завдяки збільшеному вмісту бору й сірки рекомендоване
для використання на молодих рослинах буряку цукрового.
Норма застосування – 2,0–2,5 л/га.
Трейфос В–Мо – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, що містить фосфор та мікроелементи бор і молібден. Ідеально підходить для обробки
посівів буряку цукрового на ранніх стадіях, стимулює розвиток кореневої системи. Бор сприяє нормальному розвитку проростків, а молібден покращує засвоєння азоту.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
Трейфос Mg–Mn – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, додатково збагачене магнієм та хелатованим за допомогою EDTA марганцем. Фосфор
у складі продукту активує розвиток кореневої системи, а
калій прискорює пересування пластичних речовин. Мікроелементи сприяють активному розвитку листкового
апарату.
Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.
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Попередження дуплистості й «гнилі сердечка»
Буряк цукровий – борофільна культура, яка дуже чутливо реагує на нестачу цього елемента. Бор сприяє росту
й розтягненню клітин основної паренхими коренів, підвищує термостійкість рослин та допомагає накопичувати
цукор. Ґрунти України містять бор, однак майже 90% цього елемента у ґрунті є нерухомими і недоступними для
рослин. Нестача бору в буряків цукрових викликає відмирання точки росту, молодого листя і тканин коренеплодів. Перші ознаки проявляються у в’яненні наймолодших
листків розетки – сердечка, які потім чорніють, відмирають і загнивають. Тому хворобу називають «гниль сердечка». При подальшому її розвитку листки наступних ярусів
в’януть, покриваються бурими плямами, а потім відмира-

ють, що може спричинити загибель усієї рослини.
Через нестачу бору відбувається недорозвинення
клітин основної паренхими у вигляді порожнин у коренеплодах. У ці порожнини швидко проникають патогени,
викликаючи гниття коренеплоду зсередини.
Одним з методів подолання цієї проблеми є внесення боровмісних добрив. Через те що бор малорухливий
елемент, його слід уносити невеликими дозами на ранніх
етапах розвитку рослин. Такі добрива краще вносити одночасно з 2–3 гербіцидними обробками та під час фунгіцидних обробок.
Оптимальна кількість бору для нормального розвитку
коренеплодів становить 100 – 150 г/га у діючій речовині.

Басфоліар Боро СЛ – рідке монодобриво від іспанського виробника СОМРО з високим вмістом бору (150 г/л) в
органічній формі. Використовується для позакореневого
підживлення сільськогосподарських культур, які мають
підвищену потребу в борі.
Норма застосування – 0,5 – 1,0 л/га.

Бороплюс + Мегафол – схема забезпечення рослин бором від Valagro. Ефективне засвоєння органічного бору
забезпечує біостимулятор Мегафол, який додатково посилює опір рослин несприятливим факторам.
Норма застосування: Бороплюс – 0,5 л/га;
Мегафол – 0,5 л/га.

Фолік Борон – висококонцентроване добриво-суспензія
з високим вмістом бору й комплексом макро- та мікроелементів для позакореневого підживлення широкого спектру культур.
Окрім бору (118 г/л у формі борної кислоти), містить фосфор, калій та комплекс мікроелементів.
Фолік Борон регулює водний баланс клітин рослини,
впливає на ріст меристеми, а також на накопичення цукрів.
Норма застосування – 1,5 – 2,0 л/га.
Бороплюс – один із боровмісних продуктів (150 г/л) у
формі боретаноламіну від Valagro. Має унікальну формулу, нефітотоксичний. Швидко забезпечує рослини доступним бором, запобігаючи утворенню дуплистості коренів,
сприяє накопиченню цукрів.
Норма застосування – 0,5 – 1,0 л/га.
Фолік Борон + Фолік Аміновігор – схема забезпечення буряку цукрового бором з Фолік Борон, підсилена
комплексом фітогормонів й амінокислот з Фолік Аміновігор. Біостимулятор сприяє кращому засвоєнню елементів живлення, у тому числі бору, й прискорює його
пересування по рослині.
Норма застосування: Фолік Борон – 1,0–1,5 л/га;
Фолік Аміновігор – 0,5–1,0 л/га.
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Попередження та подолання наслідків стресу
Рослини піддаються численним стресам, які часто впливають на їх продуктивність. До найбільш поширених факторів, здатних викликати у рослин стрес, належать: екстремальні температури (як низькі, так і високі), нестача вологи
(посуха), надлишок води в ґрунті, надмірне засолення ґрунтів, низька або надмірна освітленість, вплив фітопатогенів
(мікроорганізмів і грибів), ультрафіолетова радіація, вплив
іонів важких металів. Навіть застосування хімічних препаратів спричиняє стрес. Науковці працюють над тим, щоб
зменшити вплив різних негативних факторів на рослини і
допомогти їм підготуватися до екстремальних ситуацій.
Здебільшого реакцією рослин на стресові чинники є
пригнічення розвитку, зміна кольору листя, опадання квіток і плодів. Буряк цукровий часто зазнає стресу при неправильних розрахунках доз гербіцидів, надмірно високих
температурах повітря й ґрунту тощо.

Одним зі шляхів знешкодження стресових чинників та
посилення стійкості рослин до них є застосування біостимуляторів-антистресантів. Здебільшого ці продукти створені на основі амінокислот різного походження, фітогормонів, стероїдів та схожих сполук.
Механізм дії антистресантів проявляється у розблокуванні ферментативних процесів, які були зупинені стресовим чинником, та посиленому виробленні рослиною фітоалексинів – речовин, які борються з наслідками стресу.
Біостимулятори органічного походження з високим
вмістом амінокислот, фітогормонів активують живлення
рослин та запускають біохімічні процеси. Також при додаванні невеликих доз біостимуляторів у бакову суміш
із ЗЗР прискорюється поглинання діючої речовини засобу захисту рослин, що в цілому збільшує його ефективність.

Гумістар – комплекс натуральних, екологічно чистих
і безпечних поживних елементів, гумінових речовин,
стимуляторів росту та розвитку рослин від іспанської
компанії Tradecorp. Він містить гумати, фульвокислоти,
амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, мікро- і
макроелементи і спори ґрунтових мікроорганізмів. Його
використання позитивно впливає на процеси росту, обміну і фотосинтезу, а також на відновлення синтезу, зупиненого гербіцидами.
Норма застосування – 1,0–5,0 л/га.

Делфан Плюс від Tradecorp є продуктом, який може бути
застосований для базового живлення або живлення по
листу. Містить вільні, біологічно активні амінокислоти
тваринного походження L-α. Використовується для забезпечення рослин азотом і амінокислотами або для пом’якшення негативних наслідків стресу в рослинах, оскільки
має стимулюючу дію.
Норма застосування – 0,5–1,0 л/га.

Фолік Аміновігор від Agrii – універсальний біостимулятор, створений з рослинної сировини. Він містить амінокислоти, фітогормони й невелику кількість макро- і мікроелементів. Основні функції Фолік Аміновігор – запустити
біохімічні обмінні процеси в рослинах і стимулювати їх
активний розвиток. Фітогормони, що входять до складу
продукту, відповідають за певні ростові процеси. Ауксин
стимулює розвиток кореневої системи, а гамма-аміномасляна кислота активує поширення продуктів синтезу
по рослині.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.
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Мегафол – спеціальний біостимулятор-антистресант, вироблений з рослинних амінокислот в поєднанні з калієм,
бетаїнами, полісахаридами і прогормональними сполуками. Основні компоненти продукту отримані шляхом
ензимного гідролізу з протеїнових рослинних субстратів.
Застосування Мегафол дає змогу підвищити врожайність
і якість продукції, а також стабілізувати ці показники в несприятливих умовах.
Амінокислоти і бетаїн в поєднанні з іншими сполуками стимулюють фізіологію і ріст рослини, забезпечуючи
енергетичним резервом біологічні процеси в стресових
ситуаціях (заморозки, низька або висока температура,
градобій, хімічний опік тощо).
Норма застосування – 0,5–1,5 л/га.

Накопичення цукрів
Коренеплоди буряку цукрового накопичують цукор в
останні фази вегетаційного періоду. Тому дуже важливим
є збереження листкового апарату на рослинах для активного фотосинтезу. Як правило, при застосуванні фунгіцидів намагаються зберегти листя від ураження хворобами.
Під час розвитку коренеплодів погодні умови зазвичай
несприятливі: високі температури та сильна сонячна радіація негативно впливають на накопичення цукрів та їх
перетікання до коренеплодів.

Зменшити транспірацію з поверхні листка можна за
допомогою калію. Калій у крайових клітинах продихів
прискорює їх закриття при високих температурах, зменшуючи випаровування води. Також завдяки калію відбуваються активні синтетичні процеси й утворюється більша кількість вуглеводів, які швидко переміщуються до
основної паренхими коренеплодів.
Застосування калієвмісних добрив сприяє збільшенню
врожайності коренеплодів і значно збільшує цукристість.

Сульфат калію – концентроване калійне добриво, до складу якого входять 50% калію, 18% сірки, 3% магнію і 0,4%
кальцію. Не містить хлору та має відмінні розчинні властивості. Є гарним доповненням до азотних та фосфорних добрив, убезпечує листки буряку цукрового від в’янення й
впливає на накопичення цукру в коренеплодах.
Норма застосування – 2,0–5,0 кг/га.

Фолік Мікро – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii зі збалансованим комплексом мікроелементів для профілактики або швидкої корекції
дефіциту елементів живлення. До складу входять азот,
калій та магній, які посилюють активність фотосинтезу.
Комплекс мікроелементів швидко та повністю проникає
в рослинні тканини, забезпечуючи додаткове живлення й
підвищуючи кількість та якість врожаю.
Норма застосування – 1,0–1,5 л/га.

Мастер 15-5-30+2 – швидкорозчинне добриво від
Valagro з високим вмістом калію. Швидко забезпечує рослини калієм та комплексом мікроелементів. Відмінно підходить для застосування на буряку цукровому в пізні фази
розвитку.
Норма застосування – 1,0–2,5 кг/га.
Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору. Сприяє активному росту й розвитку культур, а
також допомагає рослинам долати вплив високих температур. Завдяки збільшеному вмісту калію швидко забезпечує рослини цим елементом для підвищення цукристості
коренеплодів.
Норма застосування – 1,5–2,0 л/га.

Фолік Мікро + Плантафол 5-15-45 – схема забезпечення
буряку цукрового комплексом мікроелементів із суспензії Фолік Мікро та активного насичення калієм із Плантафол. Фосфор і калій в пізні періоди розвитку сприяють
збільшенню розмірів коренеплодів з високим вмістом цукру.
Норма застосування: Фолік Мікро – 2,0 л/га;
Плантафол 5-15-45 – 2,0 кг/га.
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Активізація росту рослин

Насичення молодих рослин запасом поживних речовин (особливо
макроелементами) на початкових
етапах росту забезпечує рівномірний розвиток коренеплодів.

Попередження
дуплистості й
гнилі сердечка

Забезпеченість рослин бором
впливає на формування коренеплоду, розвиток основної паренхими. Профілактика й недопущення
утворення порожнин коренеплоду
й загнивання.

2

ФАЗА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
4–6 листків (ВВСН
змикання листків
змикання листків у
14–16)
у рядках (ВВСН 35)
міжряддях (ВВСН 39)
Плантафол 10-54-10 1,0–3,0 кг/га
Плантафол 20-20-20 1,0–2,5 кг/га
Мастер 13-40-13 1,0–3,0 кг/га
Мастер 20-20-20 1,0–2,5 кг/га
Фолік Макро 1,5–2,0 л/га
Фолік Комбі 2,0–2,5 л/га
Трейфос В–Мо 2,0–3,0 л/га
Трейфос Mg–Mn 2,0–3,0 л/га
Басфоліар Боро СЛ 0,5–1,0 л/га
Фолік Борон 1,5–2,0 л/га
Бороплюс 0,5–1,0 л/га
Фолік Борон 1,0–1,5 л/га + Фолік Аміновігор
0,5–1,0 л/га
Бороплюс 0,75 л/га + Мегафол 0,5 л/га

Запобігання стресу та подолання
наслідків стресових чинників

Технологія позакореневого живлення буряків цукрових

Біостимулятори-антистресанти
завдяки активізації обмінних
процесів стимулюють рослини до
активного росту й розвитку. Вони
швидко долають наслідки несприятливих умов (посухи, перезволоження, дії гербіциду тощо).

1

Гумістар 1–5 л/га

1

Фолік Аміновігор 1,5–2 л/га

2

Делфан Плюс 0,5–1,0 л/га

1

Мегафол 0,5–1,5 л/а

Максимально довго зберегти
листкову поверхню для активного
накопичення цукрів та перетікання
пластичних речовин до коренеплоду.

2

Накопичення цукрів

Спектр дії

Мета обробки

1
2
3
4
1
2
1
2
1
1
2
1

1

економтехнологія
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Альтернативи

стандартна технологія

формування коренеплоду (ВВСН 40–45)

Сульфат калію 2,5-5,0 кг/га
Мастер 15-5-30+2
1,0–2,5 кг/га
Фолік Комбі 1,5–3,0 л/га
Фолік Мікро 1,0–1,5 л/га
Фолік Мікро 2,0 л/га +
Плантафол 5-15-45
2,0 кг/га

1
2
1
преміум-технологія

СКЛАД ПРОДУКТІВ
ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО
ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

75

Комплексні добрива-суспензії
(Фолік)
Продукти виробництва Agrii, Польща
Висококонцентровані листкові добрива-суспензії для позакореневого підживлення з умістом макро- та мікроелементів хелатованих EDTA.
До складу продуктів, окрім елементів живлення, сбалансованих за потреб рослин, входять речовини, які допомагають відновлювати рідку формуляцію продукту після висихання – реактиватори в’язкого осаду. Додані
компоненти, що захищають мікрокраплини від випаровування. Містяться ПАР, які забезпечують зменшення
поверхневого натягу краплин і рівномірний розподіл рідини на листках. Також до продукту входять речовини,
що покращують прилипання розчину до поверхні листка – адгезиви. Мікроелементи – метали у складі добрив
Фолік повністю хелатовані за допомогою EDTA, також продуктам властивий надлишковий вміст хелатуючого
агента, що гарантує високу буферність водного розчину із відмінними якостями корекції рН бакової суміші –
можна застосовувати як рН-коректор. Добрива-суспензії Фолік сумісні з більшістю оригінальних ЗЗР. Бажано
перед приготуванням бакової суміші провести тест на сумісність.
Назва

рН

г/л
Макро
5,5-6,5
%**
г/л
Мікро
6,5-7,2
%**
г/л
Комбі
6,0-7,0
%**
г/л
Борон
6,5-7,2
%**
г/л
Кальцій
6,0-7,0
%**
г/л
Супер Мn
3,5-4,5
%**
г/л
Супер Zn
3,5-4,5
%**
г/л
Аміновігор
4,0-5,5
%**
* - елемент хелатований EDTA
** - % ваговий

Густина, г/см3
1,50
1,50
1,38
1,31
1,41
1,64
1,55

N

P 2O 5

K 2O

240,0
16,0
75,0
5,0
276,0
20,0
105,2
8,03
141,0
10,0
70
4,0
77,5
5,0

240,0
16,0

180,0
12,0
150,0
10,0
207,0
15,0

CaO

MgO

45,0
3,0
55,0
4,0

SО3

78,0
5,2
23,0
1,7

131
10,0
215,0
15,0

28,2
2,0

30
2,0
31,0
2,0

B

Cu*

Fe*

Mn*

Mo

Zn*

0,3
0,02
4,5
0,3
13,8
1,0
117,9
9,0
0,56
0,04

0,75
0,05
7,5
0,5
0,69
0,05
0,66
0,05
0,56
0,04

1,5
0,1
15,0
1,0
1,38
0,1
1,31
0,1
0,7
0,05

0,75
0,05
22,5
1,5
0,69
0,05
0,66
0,05
1,4
0,1
280
17,0

0,015
0,001
0,15
0,01
0,01
0,001
0,013
0,001
0,014
0,001

0,75
0,05
15,0
1,0
0,69
0,05
0,66
0,05
0,28
0,02

0,226
0,2

232,5
15,0
5,65
0,5

230
14,0
85,3
5,5
2,26
0,2

1,13

5,56
0,5

22,6
2,0

5,65
0,5

Амінокислоти

153,0
13,8

Trafos (Трейфос)

Продукти виробництва Tradecorp (Трейдкорп), Іспанія
Лінійка рідких продуктів для позакореневого підживлення, які суттєво відрізняються від традиційних
комплексів NPK. В основу продуктів покладений фосфор у зміненій формі – фосфіт (РО3). Хімічна різниця
між молекулою фосфіту (PO3) та фосфату (PO4) полягає у тому, що молекула фосфіту має менше атомів
кисню, це надає фосфітам наступні такі корисні переваги:
краща доступність фосфору. і, як наслідок, краща абсорбція та рухливість фосфору по рослині.
Завдяки швидкій абсорбції листям чи коренем – широке вікно для внесення препарату.
Системність: опинившись на рослині, молекула легко підіймається до листя або спускається до кореня.
Синергія: покращує засвоєння та переміщення корисних речовин, доданих до формуляції (K, Mg та Mn).
Сумісність: набагато краще взаємодіє у баковій суміші з іншими продуктами, ніж фосфати.
Назва
Трейфос Mg-Mn
Трейфос В-Мо
Трейфос Cu
Трейфос AZ
* - елемент хелатований EDTA
** - % ваговий

76

г/л
%**
г/л
%**
г/л
%**
г/л
%**

рН

Густина, г/см3

5,5

1,4

7,2

1,4

6,5

1,2

5,6

1,4

N

42,0
3,0

P
402
28,7
339
24,8
216
18,0
378
27,0

K
269
19,2
319
22,8
144
12,0
252
18,0

Mg
2,1
0,15

B

Cu*

Fe*

Mn*
2,1
0,15

14,0
1,0

0,02
0,0017

Mo

Zn*

7,0
0,5
12,0
1,0
0,03
0,0019

0,28
0,02

0,13
0,009

0,01
0,0008

0,01
0,0008

Швидкорозчинні добрива
Plantafol (Плантафол)

Продукти виробництва Valagro, Італія
Лінійка Plantafol® для листового підживлення характеризується високою розчинністю, швидким і повним
поглинанням листковою поверхнею рослин. Вся продукція містить мікроелементи, хелатовані EDTA, і їх
можна змішувати майже з усіма відомими засобами захисту рослин. Продукти Plantafol® вирішують різні
завдання щодо забезпечення рослин азотом, фосфором і калієм:
• підтримують вегетативні та продуктивні етапи розвитку рослин;
• забезпечують високі врожаї відмінної якості.

Назва

рН

Плантафол 20-20-20
Плантафол 10-54-10
Плантафол 5-15-45
Плантафол 30/10/10

4,5
4,5
6,26
4,8

Розчинність,
г/100 мл
30
30
10
40

N загальний
20
10
5
30

N нітр.

N амон.

N амід.

P 2O 5

K 2O

B

Cu*

Fe*

Mn*

Zn*

4,0
5,0
3,0

2,0
8,0
3,0

14,0
2,0
24,0

20
54
15
10

20
10
45
10

0,02
0,02
0,02
0,02

0,05
0,05
0,05
0,05

0,1
0,1
0,1
0,1

0,05
0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05
0,05

* - елементи повністю хелатовані EDTA

Master (Мастер)

Продукти виробництва Valagro, Італія
Лінійка Master® – повний комплекс швидкорозчинних мікрокристалічних елементів живлення рослин. Можуть використовуватися для фертигації або листкового внесення. Різні комбінації задовольнять потреби
усіх сільськогосподарських культур в різні фази розвитку, на різних типах ґрунтів для реалізації урожайного
потенціалу. Не містять хлоридів і натрію. Мікроелементи у складі продуктів лінійки Master® повністю хелатовані EDTA.

Назва

рН

Розчинність,
г/100 мл

N загальний

20
55
42
35

18
20
13
15

Мастер 18-18-18+3 4,3
Мастер 20-20-20
5,1
Мастер 13-40-13
4,7
Мастер 15-5-30+2
5,6
* - елементи повністю хелатовані EDTA

N нітр. N амон. N амід.
5,1
5,6
3,7
8,4

3,5
4,0
9,3
3,6

9,4
10,4
3,0

P 2O 5

K 2O

MgO

SO3

B

Cu*

Fe*

Mn*

Zn*

18
20
40
5

18
20
13
30

3,0
2,0

6,0
-

0,02
0,02
0,02
0,02

0,005
0,005
0,005
0,005

0,07
0,07
0,07
0,07

0,03
0,03
0,03
0,03

0,01
0,01
0,01
0,01

Valagro EDTA (Валагро EDTA)
Продукти виробництва Valagro, Італія

Комплексні водорозчинні добрива, що містять окремі або суміші мікроелементів, повністю хелатованих
ЕDТА, для профілактики та швидкої корекції дефіциту мікроелементів. Наявність мікроелементів у хелатній
формі та швидкорозчинність мікрогранул роблять продукти Valagro EDTA незамінними компонентами технологій позакореневого підживлення мікроелементами сільськогосподарських культур.

Назва
Валагро EDTA MIX 5
Валагро EDTA Cu
Валагро EDTA Fe
Валагро EDTA Mn
Валагро EDTA Zn
Валагро EDTA Mg
* - елементи повністю хелатовані EDTA

рН

Розчинність, г/100 мл

MgO

Fe*

B

Cu*

Mo

Mn*

Zn*

4,5
6,5
4,5
6,5
6,5
7,6

10
120
9
80
100
90

5,0%

4,0%

0,5%

1,5%
15,0%

0,1%

4,0%

1,5%

13,0%
13,0%
15,0%
10,0%
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Brexil (Брексіл)

Продукти виробництва Valagro, Італія
Лінійка швидкорозчинних продуктів для позакореневого підживлення з умістом одного або декількох мікроелементів. Усі мікроелементи-метали повністю хелатовані інноваційним хелатуючим
агентом LSA (лігносульфат амонію), що дозволяє елементам швидко проникати в листок та активно вступати в біологічні процеси в рослинах. Особливістю продуктів лінійки Брексіл є швидке і
безпечне поглинання мікроелементів через кутикулу листка, що сприяє транслокації на клітинний рівень і максимальній ефективності живлення. Рекомендовані для усунення дефіцитів живлення на ранніх етапах розвитку рослин.
Назва

рН

Брексіл Са
6,5
Брексіл Fe
3,3
Брексіл Mg
3,4
Брексіл Mn
3,3
Брексіл Zn
3,5
Брексіл Комбі
3,9
Брексіл Дуо
5,8
Брексіл Міх
4,6
* - елементи повністю хелатовані LSA

Розчинність,
г/100 мл
25
40
30
40
30
35
30
30

СаO

MgO

Fe*

20,0%

B

Cu*

Mo

Mn*

Zn*

0,5%
10,0%
8,0%
10,0%
6,8%

18,0%

4,0%
6,0%

0,6%

0,9%
0,5%
1,2%

0,3%
0,5%
0,8%

0,2%
1,0%

2,6%
2,0%
0,6%

10,0%
1,1%
2,0%
5,0%

Біостимулятори-антистресанти
Високоякісні біостимулятори-антистресанти від Valagro – продукти високотехнологічного наукового пошуку. Вони розроблені завдяки поєднанню активних компонентів з екстрактів біологічного походження, доповнені мікроелементами відповідно

до потреб рослин. Усі біостимулятори спрямовані на активацію
генів рослинного організму, що відповідають за певні функції,
які прискорюють ріст і розвиток рослин, запускають біохімічні
процеси, прискорюючи в рослинах життєві функції.

(Йелд ОН)
Унікальний для ринку України інноваційний біостимулятор, розроблений на основі біологічно активних
речовин екстрактів різних рослин: водоростей, лободових, тонконогових. Поєднання цих компонентів
у продукті підвищує продуктивність польових культур, модулюючи клітинний метаболізм, поділ, розтягнення клітини, покращуючи транспортування цукрів та пластичних речовин.
Склад продукту включає 65% сухої речовини екстрактів трьох родин рослин і водоростей, збагачених
Zn, Mn та Мо.

Megafol (Мегафол)

МЕГАФОЛ – рідкий біостимулятор-антистресант, виготовлений із рослинних амінокислот (28%), що
містить бетаїни, полісахариди та прогормональні з’єднання. Амінокислоти стимулюють метаболічні процеси, засвоєння поживних речовин і є готовим енергетичним резервом для біологічного процесу росту
та розвитку, також вони виконують транспортні функції щодо доставки поживних речовин при листових
підживленнях. Бетаїни стимулюють синтез хлорофілу, посилюють здатність кореневої системи поглинати
воду, підвищують стійкість рослин до низьких і високих температур. Полісахариди покращують проникнення поживних речовин і води в клітини рослин, а також є джерелом енергії. Мегафол відмінно поєднується з іншими продуктами захисту та живлення рослин при одночасному внесенні у бакових сумішах.
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рН

Густина

Загальний азот

Органічний азот

Амідний азот

К 2О

Органічний вуглець

Амінокислоти

6,5

1,22

3,0%

1,0%

2,0%

8,0%

9,0%

28%

Delfan Plus (Делфан Плюс)

Продукти виробництва Tradecorp, Іспанія
Біостимулятор органічного походження, що містить комплекс спеціально підібраних L-амінокислот, отриманих
шляхом хімічного гідролізу органічної сировини. До складу продукту входять 16 амінокислот у співвідношенні, що сприяє активному росту й розвитку рослин, швидкому відновленню рослинних організмів після стресів
різного походження. У ньому переважають п’ять найбільш важливих амінокислот: гідропролін, пролін, аланін,
гліцин; глутамінова кислота серед набору інших в різному співвідношенні. Але вони мають найбільший вплив на
відновлення обмінних процесів та виведення зі стресу. Додатково Делфан Плюс містить органічний азот, який
швидко збалансовує в рослинах компоненти, з яких утворюються білки. Органічне походження гарантує відмінне поєднання продукту із компонентами бакової суміші (гербіциди, фунгіциди, інсектициди та добрива).
рН

Густина, г/см3

Вільні амінокислоти

Загальний азот (N)

Органічна речовина

Органічний вуглець

7,2

1,2

24,0% / 288 г/л

9,0% / 108 г/л

37,0% / 444 г/л

23,0% / 276 г/л

Аспаргін: 0,46 % Глутамін: 13,50 % Серин: 0,21 % Гістидин: 0,04 % Гліцин: 4,16 % Треонін: 0,04 % Аланін: 1,71 % Аргінін: 0,11 % Тирозин: 0,47 %
Валін: 0,09 % Метіонін: 0,06 % Фенілаланін: 0,24 % Ізолейцин: 0,28 % Лейцин: 0,29 % Лізин: 0,23 % Гідроксипролін: 0,77 % Пролін: 1,36 %

Viva (Віва)
Стимулятор розвитку кореневої системи, подолання стресових ситуацій, відновлення родючості ґрунту, зростання і збільшення урожайності. До складу препарату входять особливі органічні речовини, амінокислоти, протеїни, пептиди, полісахариди, гумінові кислоти, комплекс вітамінів (В1, В6, РР), фолієва кислота, інозитол.
Густина,
г/см3
1,24

рН
6,2

Загальний
азот
3,0%

Органічний
азот
1,0%

Амідний
азот
2,0%

К 2О
8,0%

Органічний
вуглець
8,0%

Біологічно активні речовини
12,0%%

Хелат заліза
Fe EDDHSA
0,02%

Radifarm (Радіфарм)
Біостимулятор розвитку кореневої системи Радіфарм є комплексом витяжок рослинного походження,
містить полісахариди, глюкозиди, амінокислоти і бетаїн, продукт збагачений особливими вітамінами і мікроелементами в хелатній формі.
рН

Густина, г/см3

Загальний азот

Органічний азот

Амідний азот

К 2О

Органічний вуглець

6,2

1,24

3,0%

1,0%

2,0%

8,0%

10,0%

Біологічно активні
речовини
14,0%%

Полісахариди
7,0%

Стероїдні
глюкозиди
0,2%

Поліпептиди

Вільні амінокислоти

11,0%

1,0%

Вітаміни
(В1, В2, D, H, PP)
0,04%

Хелат заліза

Хелат цинку

0,2%

0,2%

Kendal (Кендал)
Стимулятор росту з властивостями індуктора виділення фітоалексинів – речовин-факторів природного імунітету. Завдяки застосуванню продукту у рослин підвищується стійкість до захворювань, клітинні стінки набувають міцності, що перешкоджає проникненню гіф міцелію хвороботворних грибів, токсини грибів нейтралізуються. Він ідеально підходить для сумісного внесення з фунгіцидами – посилює їх ефективність.
Містить олігосахариди, амінокислоти (глутамінова кислота, цестеїн, гліцин).
рН
4,8

Густина,
г/см3
1,3

Загальний азот

Органічний азот

Амідний азот

К 2О

3,5%

0,3%

3,2%

15,5%

Органічний
вуглець
3,0%

Біологічно активні
речовини
16,0%%

Kendal ТЕ (Кендал ТЕ)
Оновлений та доповнений мікроелементами стимулятор росту з властивостями індуктора виділення фітоалексинів. Вдале поєднання органічних біологічно активних сполук та міді, марганцю та
цинку посилює ефективність фунгіцидного захисту, а також сприяє швидкому засвоєнню поживних речовин рослинами.
Містить олігосахариди, амінокислоти (глутамінова кислота, цестеїн, гліцин).
рН
8,4

Густина,
г/см3
1,5

Мідь (Cu)

Марганець (Mn)

Цинк (Zn)

Органічний вуглець

23,0%

0,5%

0,5%

14,0%

Біологічно активні
речовини
16,0%
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Рідкі монодобрива
Певні рослини вимагають не тільки комплексного підживлення
мікро- і макроелементами, а й додаткового забезпечення одним
елементом для оптимального здійснення певних фізіологічних
процесів. Усі квіткові рослини для нормального розвитку генеративних органів і усунення порушень при заплідненні вимагають бор, який також важливий для розвитку молодих рослин.

Фіксація молекулярного азоту з ґрунту рослинами відбувається
за наявності молібдену. Крім цього, роль молібдену пов’язана
з редукцією нітратного азоту в рослинах, участю в окисно-відновних процесах, вуглеводному обміні, в синтезі хлорофілу і
вітамінів.

Boroplus (Бороплюс)
Рідка формуляція органічного бору для швидкої корекції нестачі цього елемента у рослин. Форма
бору – боретаноламін дозволяє швидко проникати в рослину й вбудовуватися в синтетичні й обмінні процеси, якісно корегуючи нестачу бору. Продукт нефітотоксичний навіть на ранніх стадіях
росту рослин, може використовуватися у бакових сумішах з іншими добривами або ЗЗР.
рН

Густина, г/см3

Бор (В)

7,7

1,37

11,0% / 150 г/л

Molibion (Молібіон)
Рідке добриво для листкового застосування з високим умістом розчиненого у воді молібдену.
Допомагає рослинам засвоювати молекулярний азот, зменшує кількість нітратів в рослинах короткого вегетаційного циклу, сприяє швидкій трансформації атмосферного азоту бульбочковими
бактеріями.
рН

Густина, cм3

Молібден (Мо)

5,7

1,15

8,0% / 92 г/л

Гумінові добрива-стимулятори
Humistar (Гумістар)

Продукти виробництва Tradecorp, Іспанія
Препарат Гумістар – це комплекс натуральних, екологічно чистих і безпечних поживних елементів,
гумінових речовин, стимуляторів росту та розвитку рослин. Він містить в собі гумінові кислоти, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, мікро- і макроелементи. Продукт виробляється з високоякісного леонардиту, що видобувають в Північній Дакоті (США). Завдяки своїм якостям
Гумістар швидко проникає в рослинні тканини, стимулює здійснення фізіологічних процесів, а також
впливає на вивільнення важкодоступних форм макро- та мікроелементів з ґрунту, за рахунок чого їх
доступність зростає на 20%. Покращує життєдіяльність корисної мікрофлори, яка відіграє величезну
роль у мобілізації елементів живлення з рослинних решток, ґрунту та повітря. За рахунок стимуляції корисної мікрофлори відбувається оздоровлення зони ризосфери, значно зменшується захворюваність
ризоктоніозною та фузаріозною кореневими гнилями.

80

рН

Густина, г/см3

Гумінові речовини (усього)

Гумінові кислоти

Фульвокислоти

К 2О

13

1,1

15% / 165 г/л

12% / 132 г/л

3% / 33 г/л

5% / 55 г/л

Адьюванти та ПАР різних виробників
Адьюванти, які використовуються разом із ЗЗР та листовими
добривами, покращують розбризкування розчину і тривалість
дії активної речовини на поверхні листа, впливаючи таким чином на поглинання і асиміляцію активних елементів рослиною.
Вони здатні змінювати властивості розчинів для обприскуван-

ня, сприяючи кращому змочуванню поверхні листа, утриманню
розчину на поверхні (за рахунок зменшення поверхневого натягу) і проникненню активних елементів всередину листа. Впливаючи на поглинання і біоактивність елементів живлення, адьюванти здатні підвищити ефективність внесених інгредієнтів.

Компаньон Голд

Продукт виробництва Agrovista, Велика Британія
Компаньон Голд® – це багатофункціональний адьювант, який покращує якість води в робочому
розчині та ефективність обприскування завдяки:
pH-стабілізації, кондиціюванню води, протиспіненню, зменшенню втрат пестицидів в результаті
знесення, зволоженню листкової поверхні, уповільненню випаровування пестициду з поверхні
листа, склеюванню і десикації (склеювання стручків ріпаку та додаток до десикантів).
Діюча речовина: 1,1% поліакриламід, 16% сульфат амонію.
Норма застосування: 0,1 – 1,0 л/га.

Велосіті Макс

Продукт виробництва Agrovista, Велика Британія
Велосіті Макс® покращує якість фунгіцидної обробки і посилює біологічну ефективність фунгіцидів системної дії завдяки:
кращому змочуванню поверхні листа, більш глибокому проникненню препарату в рослину, більш
однорідному розподілу робочого розчину по поверхні, зволожуючій дії.
Діюча речовина: 745 г/л олії (ріпаковий метиловий ефір жирної кислоти) + 103 г/л поліефірний
модифікований трисилоксан.
Норма застосування: 0,25 – 0,3 л/га.

Ремікс

Продукт виробництва Agrovista, Велика Британія
Ремікс® – інноваційний адьювант для більш ефективного і надійного внесення ґрунтових (досходових) гербіцидів і поліпшеного гербіцидного контролю бур’янів у посівах основних сільськогосподарських культур завдяки:
зменшенню знесення робочого розчину, рівномірному розподілу робочого розчину по поверхні
ґрунту, прискореному і більш повному проникненню діючої речовини у верхній шар ґрунту.
Діюча речовина: 732 г/л (83%) парафінової олії.
Норма застосування: 0,2 – 0,4 л/га.

Нью-Філм 17

Продукт виробництва Miller Chemical and Fertilisers, США
Багатофункціональний адьювант, який поєднує якості клею для стручків і бобів для зменшення
втрат насіння при збиранні, та прилипач, сурфактант і розподілювач робочого розчину. Препарат
зменшує поверхневий натяг краплин, надійно закріплює розчин на листках, покращує проникнення розчину через опушення листків, що підвищує ефективність системних і продовжує активність контактних препаратів.
Діюча речовина: ді-1п-ментен (96%), інертні компоненти(4%).
Норма застосування: 0,1 – 1,0 л/га.
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Інокулянти
Зернобобові культури можуть забезпечити себе азотом на 60–
70% за рахунок азотфіксуючих бактерій. Дуже важливо те, що
азот, який отримує рослина за рахунок бактерії, надходить в рослини поступово і рівномірно протягом всієї вегетації, на відміну
від мінеральних добрив, коли він засвоюється нерівномірно.
Для підвищення ефективності азотфіксуючих бактерій застосовують мікробні препарати (інокулянти) на основі активних штамів бульбочкових бактерій.
Інокулянти виготовляють переважно в двох формах – твердій
(сипучі) і рідкій.
В основі сухих препаратів-інокулянтів є торф. Він забезпечує

стабільність і життєздатність ризобіальних клітин, має тривалий
термін зберігання (до 2-х років).
Рідкі форми найбільш адаптовані для централізованої інокуляції, забезпечують максимально рівномірне нанесення бактеріального препарату на насіння. За активністю перевищують сухі
препарати.
Відмінною особливістю кожного препарату є штам. Він повинен
володіти високою активністю і стабільністю.
Другий важливий показник якості препарату – титр. Це кількість життєздатних бактерій на одиницю препарату, це млрд
шт./г або млрд шт./мл.

N-Charge (Н-Чардж)

Продукт виробництва Verdesian, США
Інокулянт для сої на основі торфу з синтетичним полімером, що забезпечує відмінне прилипання інокулянта до насіння. Підтримує рівномірну високу концентрацію ризобій на насінинах для ефективного бульбочкоутворення. Містить в своєму складі декілька штамів ризобій, що здатні до бульбочкоутворення навіть за
несприятливих умов.
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum 2,4 x 108 КУО/г.
Норма застосування – 312 г / 100 кг насіння сої.

Primo CL (Прімо СЛ)

Продукт виробництва Verdesian, США
Висококонцентрований рідкий преінокулянт, який забезпечує відмінну якість обробки насіння сої та дозволяє
зберігати інокульоване насіння протягом тривалого часу без втрати життєздатності азотфіксуючих бактерій.
Спеціальна формула продукту розроблена для покращення розвитку, підвищення врожайності та максимальної азотфіксації сої. Завдяки спеціально розробленому висококонцентрованому екстендеру життєздатність
бактерій на поверхні насіння зберігається до 120 діб від дня нанесення, незалежно від наявності додаткових
засобів захисту насіння (протруйників).
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum 4,5 x 1010 КУО/г на момент виробництва.
На кінець гарантованого терміну зберігання (18 місяців) 3 x 109 КУО/г.
Норма застосування – 160 мл / 100 кг насіння сої.

Preside CL (Пресайд СЛ)

Продукт виробництва Verdesian, США
Інноваційний, висококонцентрований рідкий препарат для передпосівної обробки насіння сої, що поєднує
в собі потужний преінокулянт та інноваційну стимулюючу технологію Take Oﬀ®. Стимулює насіння сої до раннього проростання, прискорює поглинання та асиміляцію поживних речовин спонукаючи рослини до активного розвитку та збільшуючи врожайність.
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum 4,2 x 1010 КУО/г на момент виробництва.
На кінець гарантованого терміну зберігання (18 місяців) 3 x 109 КУО/г.
Норма застосування – 160 мл / 100 кг насіння сої.
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ХіСтік

Продукт виробництва BASF (Німеччина)
Високоефективний сухий інокулянт сої в традиційній формуляції на основі стерильного торфу, розроблений
для нанесення безпосередньо перед посівом. Стимулює природні ростові процеси, пов’язані з азотфіксацією,
і дає можливість рослинам сої повністю реалізувати свій генетичний потенціал за рахунок поліпшення азотного живлення.
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum штам 532 С 2-4 x 109 КУО/г.
Норма застосування – 400 г / 100 кг насіння сої.

ХайКот Супер + ХайКот Супер Extender
Продукт виробництва BASF (Німеччина)

Сучасний високоефективний преінокулянт для обробки насіння сої в рідкій формуляції з екстендером, що
продовжує терміни застосування обробленого насіння. Високоякісний екстендер підтримує життєздатність
бактерій на насінні тривалий період (до 90 діб).
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum штам 532 С 1x1010 КУО/г.
Норма застосування – 142 мл інокулянта + 142 мл екстендеру / 100 кг насіння сої.

Оптімайз 200

Продукт виробництва Monsanto (США)
Багатофункціональний преінокулянт для обробки насіння сої, який стимулює природні ростові процеси,
пов’язані з азотфіксацією, та дає можливість рослинам кращого живлення та розвитку. Технологія поєднує
бульбочкові бактерії Rhizobium у поєднанні з технологією ЛХО (ліпо-хітоолігосахариду).
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum 2x109 КУО/г. та 1x10-7 % ЛХО.
Норма застосування – 280 мл / 100 кг насіння сої.

Оптімайз 400

Продукт виробництва Monsanto (США)
Біостимулятор та багатофункціональний преінокулянт для обробки насіння сої на основі бульбочкових бактерій Rhizobium у поєднанні з технологією ЛХО (ліпо-хітоолігосахариду). Він стимулює природні ростові процеси, пов’язані з азотфіксацією, та дає можливість кращого живлення та розвитку рослинам. Створений на
основі спеціально відібраних штамів бактерій Bradyrhizobium japonicum.
Титр: бактерії роду Bradyrhizobium japonicum 5x109 КУО/г. та 2x10-7 % ЛХО.
Норма застосування – 180 мл / 100 кг насіння сої.

Оптімайз Пульс

Продукт виробництва Monsanto (США)
Pідкий біопрепарат (преінокулянт) для обробки насіння гороху з ЛХО промоутер-технологією. Дозволяє рослині повністю розкрити свій генетичний потенціал, покращуючи спроможність рослини поглинати поживні речовини, які є основою природного процесу росту, зміцнюючи здоров’я рослин та підвищуючи їх врожайність.
Титр: бактерії роду Rhizobium leguminosarum 2x109 КУО/г. та 1x10-7 % ЛХО.
Норма застосування – 328 мл / 100 кг насіння гороху.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
03022, м. Київ, вул. Смольна, 9Б
тел.: (044) 494-36-60
факс: (044) 494-43-12
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ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ»:

1

ЛЬВІВСЬКА, ВОЛИНСЬКА,
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.

2

ТЕРНОПІЛЬСЬКА,
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.

3

79015, м. Львів,
вул. Федьковича , 60А, оф. 438
тел.: (032) 297-71-81

46010 м. Тернопіль,
вул. Поліська, 14
тел.: (0352) 52-77-23

ХМЕЛЬНИЦЬКА,
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.
31336, с. Шаровечка,
Львівське шосе, 63
тел.: (067) 216-17-65,
тел.: (067) 223-38-11

4

ВІННИЦЬКА,
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.

5

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

6
7

21000, м. Вінниця,
вул. Максима Шимка, 38, оф. 28
тел.: (0432) 50-88-10

18030, м. Черкаси,
вул. Будіндустрії, 11
тел.: (0472) 71-05-76, 71-10-63

ОДЕСЬКА,
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.
54028, м. Миколаїв,
вул. Поздовжня, 51, оф. 309
тел.: (0512) 58-15-71, 58-26-02

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

16600, м. Ніжин, вул. Богдана
Хмельницького, 2а
тел. (067) 328-96-47

8
9

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.
25009, м. Кропивницький,
вул. Комарова, 7
тел.: (0522) 33-14-10

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.

36008, м. Полтава,
вул. Європейська, 225, оф. 416
тел.: (067) 223-51-73

10

СУМСЬКА ОБЛ.

11

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.

42004, м. Ромни,
вул. Полтавська, 190, оф. 90-Ж
тел.: (0544) 87-83-75
73034, м. Херсон,
Миколаївське шосе 5-й км
(навпроти авторинку), оф. 201
тел: (067) 403-23-90

12

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
72355, с. Семенівка,
вул. Північний Переїзд, 1А
тел.: (097) 383-27 -63

13

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.

14

ХАРКІВСЬКА,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.

49000, м. Дніпро,
вул. Артема, 3А, оф. 305
53282, м. Кам’янське,
пров. 3-й Баглійський, 14
тел.: (067) 657-55-16

61044, м. Харків,
пр. Московський, 259, оф. 4
тел.: (067) 462-36-76
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