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НАЙВИЩА ЯКІСТЬ
ЯК СТАНДАРТ

Ідеально чиста, демінералізована
вода = відсутність пластівців 
та осаду

Сертифікована класифікація 
ЄС = підтверджений дослідженнями 
склад і параметри

Наддрібне розмелювання 
часток = ідеальне засвоєння
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Зволожувачі, сурфактанти,
антивипаровувачі,
хелатування EDTA, засоби
посилення адгезії = 
висока ефективність обробки

Сировина виключно 
від визнаних виробників 
із сертифікатом ISO = 
стабільна якість

FoliQ – це виготовлені в Польщі суспензійні добрива для позакореневого 
живлення рослин. Вони вирізняються високою якістю завдяки 
інноваційним технологіям виробництва і дотриманню найвищих 
стандартів при виборі сировини. Ефективне поглинання рослинами 
елементів та їх швидке і надійне живлення підтверджують якість наших 
добрив. 

FoliQ – це стабільні врожаї високої якості. www.agrii.com.ua
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Чому варто обирати суспензійні добрива FoliQ®?

Позакореневе (листкове) підживлення рослин стало невід’ємною частиною новітніх технологій 
вирощування сільськогосподарських культур. Воно дає змогу максимально використовувати потенціал 
урожайності рослин. Часто недостатня кількість мікроелементів у ґрунті перешкоджає повному 
використанню рослинами інших легкодоступних поживних речовин (закон «мінімуму Лібіха»).

Отриманню основних елементів живлення часто заважають низькі температури або посухи. 
Компоненти, внесені позакореневим (листковим) способом, рослина може засвоїти відразу. Тому 
ефективність такого живлення набагато вища, ніж ґрунтового. Швидка компенсація наявного дефіциту 
дає змогу врівноважити порушені співвідношення і суттєво підвищити доступність комплексних азотно-
фосфорно-калійних добрив (NPK) із ґрунту. Внесення необхідних елементів у критичні моменти розвитку 
рослини сприяє вищій врожайності та кращій якості врожаю.

Якість сировини + якість технологій

Якість продукції

Якість обробки

Якість удобрення

Якість сировини:
• ідеально чиста демінералізована вода, отримана шляхом зворотного осмосу;
• сировина тільки від надійних постачальників;
• уся сировина сертифікована за стандартами ISO.

Новітня технологія виробництва:
• наддрібні частки сировини, отримані шляхом подрібнення у високопродуктивних сучасних міксерах;
• наявність компонентів для посилення дії: зволожувачів, сурфактантів, антивипаровувачів, засобів 
підвищення адгезії, поверхнево-активних речовин (ПАР);

• хелатування EDTA.

Якість продукції:
• відмінна розчинність навіть у холодній воді;
• відсутність пластівців та осаду;
• стабільність розчину;
• висока концентрація поживних речовин;
• можливість поєднання з більшістю засобів захисту рослин та іншими добривами в бакових сумішах;
• склад і параметри, підтверджені сертифікатами.

Найвища якість як стандарт
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Якість обробки:
• повне покриття поверхні листків;
• висока швидкість та ефективність проникнення добрива в рослини;
• ідеальне засвоєння поживних речовин;
• мінімізація втрат, спричинених випаровуванням та змиванням добрива;
• повністю безпечне для рослин;
• оптимальний рівень pH розчину.

Якість удобрення:
• швидке та ефективне живлення рослин;
• інтенсивний ріст;
• підвищення толерантності до стресових умов;
• збільшена стійкість до хвороб;
• суттєве підвищення якості врожаю та врожайності.

Антивипаровувачі:
• запобігають 
випаровуванню 
мікрокраплин робочого 
розчину до їх осідання на 
поверхні листка;

• подовжують час утримання 
вологи в краплі;

• підвищують ефективність 
проникнення добрива у 
рослини.

Сурфактанти (поверхнево-
активні речовини):
• забезпечують рівномірний 
розподіл добрив на 
поверхні листя;

• гарантують повне покриття 
поверхні листя;

• покращують змішуваність 
добрив  FoliQ® із засобами 
захисту рослин.

Зволожувачі:
• стимулюють добриво, що 
висохло на поверхні листя, 
до відновлення рідкої 
форми;

• подовжують час його 
всотування рослинами.

EDTA-хелатування:
• міцно утримує молекули 
металів від з’єднання; 

• пришвидшує 
проникнення поживних 
речовин у тканини;

• регулює кислотність 
робочого розчину та 
знижує його жорсткість.

Агенти підвищення 
адгезії:
• запобігають змиванню 
добрива під час сильної 
роси або опадів;

• мінімізують втрати 
добрива;

• збільшують кількість 
елементів, що 
поглинаються.
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Живлення рослин мікроелементами, як і макроелементами, слід проводити з профілактичною метою. 
Необхідними мікроелементами є марганець, цинк, мідь, бор, молібден, залізо. Незважаючи на те що 
рослини їх потребують у невеликій кількості, вони такі ж важливі, як азот, фосфор і калій. Нестача 
мікроелементів у живленні рослин завжди призводить до зниження врожаю та його якості. Тому не 
потрібно чекати появи дефіциту мікроелементів – слід його попереджувати! 

Основна проблема, з якою стикається аграрій, – це правильний вибір типу і дозування мікроелементів 
для різних сільськогосподарських культур. Адже окремі сорти чи гібриди мають особливу потребу в їх 
певних видах. Для задоволення цих потреб розроблено склад суспензійних добрив FoliQ®.

Таблиця 1. Визначення потреб рослин у мікроелементах

● – висока потреба, часті ознаки дефіциту;

● – середня потреба, дефіцит спостерігається рідко; 

● – низька потреба, дефіцит не виникає: рослини отримують достатню кількість з ґрунту/субстрату.

Культура B Cu Fe Mn Mo Zn

Пшениця ● ● ● ● ● ●

Ячмінь ● ● ● ● ● ●

Кукурудза ● ● ● ● ● ●

Ріпак ● ● ● ● ● ●

Картопля ● ● ● ● ● ●

Буряк цукровий ● ● ● ● ● ●

Бобові ● ● ● ● ● ●

Садові культури ● ● ● ● ● ●

Овочеві культури ● ● ● ● ● ●

Що найбільше вирізняє суспензійні добрива FoliQ®?

 склад, підібраний відповідно до специфічних потреб різних сільськогосподарських рослин; 

 висока концентрація мікроелементів;

 поєднання макро- та мікроелементів;

 відмінна розчинність;

 зручність у застосуванні;

 фасування, зручна тара для рекомендованих норм внесення.
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Склад продуктів FoliQ® (г/л)

Назва продукту N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu* Fe* Mn* Mo Zn* Аміно-
кислоти Примітки

FoliQ® Аміновігор 2,3 5,5 23,0 5,5 0,02 5,5 130
Містить амінокислоти та 
фітогоромони рослинного 
походження.

FoliQ® Макро 240 240 180 0,3 0,8 1,5 0,8 0,02 0,8
Містить азот у формі 
нітрату (NO3), амонію 
(NH4) та сечовини (NO2).

FoliQ® Мікро 70 140 48 35 2 10 5 15 0,01 15
Містить азот у формі 
нітрату (NO3) та сечовини 
(NO2).

FoliQ® Комбі 50 220 20 60 12 2 6 0,01 12
Містить азот у формі 
нітрату (NO3), амонію 
(NH4) та сечовини (NO2).

FoliQ® Борон 150 Бор у формі 
боретаноламіну.

FoliQ® Супер Mn 70 30 120 230
Манган хелатований 
EDTA та органічними 
хелатами.

FoliQ® Супер Zn 70 30 80 160
Цинк хелатований 
EDTA та органічними 
хелатами.

FoliQ® Кальцій 140 210 28,0 0,7 0,6 0,7 1,4 0,1 0,3
Містить азот у формі 
нітрату (NO3) та сечовини 
(NO2).

* Мікроелементи-метали хелатовані за допомогою EDTA.

Таблиця сумісності добрив FoliQ®
- – сумісні; 

. – можливе поєднання за умови внесення відразу після приготування; 

/ – не сумісні.
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FoliQ® Аміновігор - - - - - - .

FoliQ® Макро - / / - - . /

FoliQ® Мікро - / - / - - .

FoliQ® Комбі - / - / - - .

FoliQ® Борон - - - - - - -

FoliQ® Супер Mn - - - - - - -

FoliQ® Супер Zn - . - - . - -

FoliQ® Кальцій . / . . / - -

Увага! Сумісність залежить від якості води для приготування робочого розчину. Бажано застосовувати 
пом’якшувачі води, а перед приготуванням бакової суміші провести попередній тест на сумісність.



Сучасний біостимулятор-антистресант, 
що містить натуральні, біологічно 
активні речовини (амінокислоти 
та фітогормони), збагачений 
мікроелементами.
Підвищує стійкість рослин до біотичних 
і абіотичних стресів, а також сприяє 
процесам регенерації.

FoliQ® Аміновігор завдяки своєму унікально-
му складу, зокрема вмісту натуральних рос-
линних амінокислот і фітогормонів, є ідеаль-
ним стимулятором росту і розвитку рослин, а 
також підсилювачем природної стійкості рос-
лин до біотичних і абіотичних стресів.

FoliQ® Аміновігор особливо рекомендується 
для стимулювання регенерації рослин, які 
зазнали впливу несприятливих факторів на-
вколишнього середовища, наприклад замо-
розків, посухи, побиття градом, низьких або 
високих температур, ушкодження надлиш-
ком гербіцидів.

FoliQ® Аміновігор завдяки високим зволожу-
вальним властивостям, які посилюють адге-
зію, а також здатності оптимізувати рівень 
pH робочого розчину може використовувати-
ся для підвищення ефективності обробки пе-
стицидами.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАНДАРТУ

СПЕЦІАЛЬНА НАГОРОДА
2013
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Культура Кратність 

внесення
Норма 

внесення, л/га Фаза / мета застосування

ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ

Зернові колосові 1–5 0,5–3,0

1 – ВВСН 00 (обробка насіння) для підвищення енергії проростання й схожості, особливо за 
посушливих умов. 
2 – ВВСН 12-14 (три листки – початок кущення) для стимуляції росту та протидії стресам, сприяє 
накопиченню цукрів у вузлі кущення.
3 – ВВСН 29-30 (кінець кущення – початок трубкування) для стимуляції росту пагонів і протидії 
стресам, активізації закладання колоса.
4 – ВВСН 47-59 (поява прапорцевого листка – колосіння) для покращення озерненості колоса.
5 – ВВСН 71-78 (формування й налив зерна) для підвищення якості зерна за рахунок 
переміщення пластичних речовин у колос.

Ріпак 1–4 0,5–3,0

1 – ВВСН 15-17 (розетка – 5–7 листків) для стимуляції росту рослин та протидії стресам.
2 – ВВСН 18-21 (початок відновлення вегетації) для стимуляції росту і розвитку рослин, протидії 
стресам, активній асиміляції пластичних речовин.
3 – ВВСН 30-39 (стеблування) для стимуляції росту рослин і протидії стресам.
4 – ВВСН 55-62 (бутонізація – початок цвітіння) для покращення запилення й запліднення.

Соняшник 1–2 0,5–2,0
1 – ВВСН 14-16 (2–3 пари справжніх листків) для стимуляції процесів закладення генеративних 
органів.
2 – ВВСН 53-57 (4–5 пар справжніх листків, «зірочка») для покращення запилення й запліднення 
квіток.

Буряки цукрові, 
кормові, столові 1–3 0,5–1,0 ВВСН 10-25 (протягом вегетації разом з обробками ЗЗР) для подолання гербіцидного стресу, 

cтимуляція розвитку вегетативної маси та посилення ефективності ЗЗР. 

Соя 1–2 0,5–2,0
1 – ВВСН 13-15 (V2-V3, 2–3 трійчасті листки) для стимуляції росту й розвитку, подолання стресів.
2 – ВВСН 51-60 (V3-R1, бутонізація – цвітіння) для покращення запилення та запліднення, 
подолання стресів.

Плодові дерева 2–4 0,5–2,0
ВВСН 54-57 (від фази «мишачі вушка» до фази «рожевий бутон») для покращення запилення й 
запліднення;
ВВСН 71-75 (ріст плодів) для стимуляції росту плодів, накопичення цукрів, подолання стресів.

Виноград 1–2 1,0-2,0 ВВСН 53-57 (до цвітіння) для покращення запилення й запліднення, зниження абортації квіток та 
ягід.

УДОБРЕННЯ У ФОРМІ РОЗЧИНУ

Розсада овочевих і 
декоративних культур

1,0% розчин для попереднього замочування розсади перед висаджуванням для стимуляції коренеутворення й 
приживання розсади.

Овочеві й декоративні 
культури (закритий ґрунт) 0,1% розчин для прикореневого поливу для стимуляції росту коренів і рослин.

Плодові дерева 0,2% розчин для прикореневого поливу з розрахунку 10 л на дерево.

У разі виникнення стресових умов (приморозків, посухи, граду, перезволоження тощо) FoliQ® Аміновігор слід використовувати в нормі 1,0–2,0 л/га 
для недопущення негативних наслідків одразу після того, як мине ймовірність повторного прояву стресового чинника.  
Можливе поєднання у бакових сумішах із іншими продуктами FoliQ® та ЗЗР.

Основні властивості:

 висока біологічна активність компонентів добрива;

 висока концентрація амінокислот рослинного походження;

 додаткове збагачення мікроелементами;

 можливість застосування з профілактичною та лікувальною 
метою;

 широкі можливості застосування: листкове живлення, 
обробка насіння, прикореневе підживлення, а також за 
допомогою систем зрошення.

Ключові переваги:

 підвищення природної стійкості рослин до різного роду 
стресів;

 ефективне сприяння регенерації рослин після перенесених 
стресів;

 покращення процесів цвітіння, запилення та запліднення;

 вплив на розвиток насіння та плодів;

 оптимальний гормональний баланс рослин;

 підвищення вмісту хлорофілу в листі;

 пришвидшення фотосинтезу;

 здорові, сильні та правильно розвинені рослини.

СКЛАД

ОРГАНІЧНІ СКЛАДОВІ % ваги г/л

Амінокислоти (аланін, аргінін, аспаргінова кислота, цистеїн, 
глютамінова кислота, гліцин, гістидин, ізолейцин, лейцин, лізин, 
фенілаланін, пролін, серин, треонін, валін) 11,8 

(±20%)
130,0

(±20%)
Фітогормони (ауксин, гама-аміномасляна кислота)

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Бор (В) 0,2 2,3

Мідь (Cu)* 0,5 5,5

Залізо (Fe)* 2,0 23,0

Марганець (Mn)* 0,5 5,5

Молібден (Mo) 0,002 0,02

Цинк (Zn)* 0,5 5,5

*Мікроелементи повністю хелатовані EDTA. Щільність – 1,13 кг/л, pH – 3,5-4,5.

АНТИ-
ВИПАРОВУВАЧІ

ЗВОЛОЖУВАЧІ ЗАСОБИ 
ПІДВИЩЕННЯ 

АДГЕЗІЇ

СУРФАКТАНТИ ЗМІШУВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН

Бі
ос

ти
м
ул

ят
ор

-а
нт

ис
тр

ес
ан

т

7



8 9

FoliQ® Макро – висококонцентроване добри-
во-суспензія з підвищеним вмістом макроеле-
ментів (азоту, фосфору, калію) та підібраним 
комплексом мікроелементів для позакорене-
вого підживлення широкого спектру культур. 
Застосування FoliQ® Макро поліпшує міне-
ральне живлення рослин та покращує їхню 
стійкість до різних типів стресу. Гарантує від-
мінне поглинання елементів живлення лист-
ковою поверхнею та частково компенсує по-
треби в поживних речовинах, недоступних із 
ґрунту з тих чи інших причин.
Комплекс мікроелементів у складі FoliQ® 
Макро підібраний таким чином, щоб макси-
мально оптимізувати засвоєння основного 
живлення рослинами, зокрема сприяти за-
своєнню фосфору, що позитивно познача-
ється на рості й розвитку кореневої системи, 
процесах формування генеративних органів 
та в цілому підвищує врожайність.
Застосування FoliQ® Макро на ранніх етапах 
розвитку стимулює формування міцних рос-
лин із розвиненою надземною масою й корін-
ням, що сприяє максимальній реалізації по-
тенційної врожайності.

Висококонцентроване суспензійне  
NPK-добриво з вмістом мікроелементів  
для листкового живлення різних культур.

8 9
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Культура Кратність 

внесення
Норма 

внесення, л/га Фаза /мета застосування

Зернові колосові 1–3 1,0–3,0

1 – ВВСН 22-32 (від початку кущення до початку виходу в трубку) для покращення росту рослин і 
швидкого відновлення вегетації.
2 – ВВСН 32-47 (трубкування – прапорцевий листок) для стимуляції активного росту і розвитку. 
Сприяє в подальшому запиленню та озерненості колоса.
3 – ВВСН 71-75 (налив зерна) для покращення наливу зерна, збільшення маси насіння.

Кукурудза 1–2 1,5–3,0
1 – ВВСН 14-16 (4–6 листків) для покращення росту рослин, стимуляції коренеутворення, 
закладання плодових бруньок.
2 – ВВСН 17-19 (до 9-го листка) для стимуляції активного росту вегетативної маси.

Ріпак 1–2 1,0–3,0
1 – ВВСН 15-17 (розетка 5–7 листків) для стимуляції росту й розвитку рослин восени (особливо 
ослаблених посухою).
2 – ВВСН 30-39 (стеблування) для стимуляції активного росту бічних пагонів.

Соняшник 1 1,0–2,0 ВВСН 14-16 (2–3 пари справжніх листків) для покращення росту рослин, стимуляції 
коренеутворення, покращення закладання генеративних органів.

Буряки цукрові, 
кормові, столові 1 1,5-2,0 ВВСН 14-16 (4–6 листків, до змикання рослин у рядку, 3-я гербіцидна обробка) для стимулювання 

розвитку кореневої системи та активного формування листового апарату.

Картопля 1–3 2,0–3,0
1 – ВВСН 11-49 (розвиток листя й стебел) для забезпечення рослин поживними елементами в 
період вегетативного росту.
2 – ВВСН 70-75 (формування бульб) для забезпечення бульб додатковим живленням за рахунок 
відтоку пластичних речовин з листя.

Соя 1 1,5-2,0 ВВСН 12-14 (V1-V3, 2–4 трійчасті листки) для покращення росту рослин, стимуляції 
коренеутворення, покращення закладання бічних пагонів.

FoliQ® Макро  може застосовуватися профілактично у вказані періоди розвитку культур або з лікувальною метою, у момент виявлення 
дефіциту або ж в умовах обмеженого отримання рослинами азоту, фосфору і/або калію з ґрунту (посуха/надлишок води, високі/низькі 
температури).
Застереження: FoliQ® Макро не сумісний у баковій суміші з FoliQ® Кальцій, FoliQ® Мікро, FoliQ® Комбі та з продуктами, що містять магній (Mg).

Основні властивості:

високий вміст макроелементів;

  усі компоненти доступні для рослин;

  ідеально збалансований склад мікроелементів;

  дуже добре змішується з іншими агрохімікатами;

  покращує якість робочого розчину (нормалізує рН, зменшує 
жорсткість);

  абсолютно безпечний для сільськогосподарських культур.

Ключові переваги: 

 покращення розвитку кореневої системи;

  якісне забезпечення рослин запасом поживних речовин в 
осінній період;

  швидке відновлення рослин у період виходу із зимового 
спокою і після біотичних стресів;

  стимулювання процесів енергетичного обміну в рослинах;

  гармонійний розвиток сільськогосподарських рослин;

  підвищена стійкість рослин до періодичного обмеженого 
доступу до води;

 вищий урожай якісного зерна.

СКЛАД

МАКРОЕЛЕМЕНТИ % ваги г/л

Азот (N) загальний 16,0 240,0

Фосфор P2O5 16,0 240,0

Калій К2О 12,0 180,0

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Бор (В) 0,02 0,3

Мідь (Cu)* 0,05 0,8

Залізо (Fe)* 0,10 1,5

Марганець (Mn)* 0,05 0,8

Молібден (Mo) 0,001 0,015

Цинк (Zn)* 0,05 0,8

* Мікроелементи хелатовані EDTA.
Щільність – 1,50 кг/л, pH – 6,0-7,0.

АНТИ-
ВИПАРОВУВАЧІ

ГУМЕКТАНТИ ЗАСОБИ 
ПІДВИЩЕННЯ 

АДГЕЗІЇ

СУРФАКТАНТИ ХЕЛАТУВАННЯ 
EDTA

ЗМІШУВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН
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FoliQ® Мікро – суспензійне добриво для ком-
пенсації дефіциту мікроелементів, яке вико-
ристовується з превентивною та лікувальною 
метою. Склад препарату підібрано таким чи-
ном, щоб він ідеально відповідав потребам 
живлення інтенсивних культур, належно за-
безпечуючи всіма елементами, необхідними 
для оптимального росту і отримання високої 
врожайності.

FoliQ® Мікро чудово підходить для осінньо-
го підживлення озимих культур, для забез-
печення їх оптимального розвитку перед 
переходом у стан зимового спокою, а також 
весняного підживлення всіх ярих культур. 
Протягом періоду вегетації максимально за-
безпечує рослини комплексом мікроелемен-
тів, впливаючи на кількість і якість врожаю.

FoliQ® Мікро добре змішується з іншими до-
бривами з лінійки FoliQ® та сульфатом маг-
нію і сечовиною.

Висококонцентроване суспензійне 
мікродобриво з повним комплексом 
мікроелементів для ефективного 
живлення сільськогосподарських, 
садових та овочевих культур.

Золота медаль
виставки сільгосптехніки

AGROTECH 2012
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
Культура Кратність 

внесення
Норма 

внесення, л/га Фаза / мета застосування

Зернові 
колосові 1–4 0,5–2,0

1 – ВВСН 12-14 (восени, три листки – початок кущення) для стимуляції росту та кущення, сприяє 
накопиченню цукрів у вузлі кущення.
2 – ВВСН 29-32 (кінець кущення – початок трубкування) для стимуляції росту пагонів і закладання 
колосків у колосі.
3 – ВВСН 47-59 (поява прапорцевого листка – колосіння) для підвищення озерненості колоса.
4 – ВВСН 71-78 (формування й налив зерна) для підвищення якості зерна за рахунок переміщення 
пластичних речовин у колос.

Кукурудза 1–2 1,0–2,0 1 – ВВСН 13-15 (3–5 листків) для стимуляції росту, особливо в несприятливих умовах.
2 – ВВСН 17-34 (ріст стебла до 10 листків) для профілактики нестачі мікроелементів, стимуляції активного росту.

Ріпак 1–3 0,5–2,0

1 – ВВСН 15-17 (розетка 5–7 листків) для стимуляції росту рослин, накопичення запасу пластичних 
елементів для перезимівлі.
2 – ВВСН 18-21 (початок відновлення вегетації) для стимуляції росту і розвитку рослин.
3 – ВВСН 30-39 (стеблування) для стимуляції росту рослин і протидії стресам.
4 – ВВСН 75-80 (формування стручків) для підвищення якості зерна шляхом переміщення поживних 
речовин у стручки.

Соняшник 1–2 1,0–2,0
1 – ВВСН 14-16 (2–3 пари справжніх листків) для стимуляції росту вегетативної частини, попередження 
дисбалансу поживних елементів.
2 – ВВСН 53-57 (4–5 пар справжніх листків, «зірочка») для попередження дисбалансу поживних 
елементів, накопичення олії в насінні.

Буряки 
цукрові, 
кормові, 
столові

1–3 0,5–2,0

1 – ВВСН 10-12 (від появи сходів до фази «вилочка») для подолання гербіцидного стресу, стимуляції 
розвитку рослин.
2 – ВВСН 14-16 (до змикання рослин у рядку) для активізації росту й розвитку, попередження 
дисбалансу поживних речовин.
3 – ВВСН 31-39 (до змикання рядків) для забезпечення рослин поживними елементами, профілактика 
нестачі поживних елементів.

Соя 1–2 1,0-2,0
1 – ВВСН 13-15 (V2-V3, 2–3 трійчасті листки) для стимуляції росту й розвитку, попередження дисбалансу 
живлення.
2 – ВВСН 69-79 (R2-R3, кінець цвітіння – бобоутворення) для накопичення білка в насінні, профілактики 
нестачі живлення.

Картопля 1–2 0,5–1,5 1 – ВВСН 61-69 (початок бульбоутворення) для активного росту стебел і бульб.
2 – ВВСН 85-93 (ріст бульб) для накопичення крохмалю в бульбах.

Плодові 
дерева 2–3 1,0-2,0

ВВСН 54-57 (від фази «мишачі вушка» до фази «рожевий бутон») для забезпечення рослин поживними 
елементами, профілактики нестачі живлення.
ВВСН 71-75 (ріст плодів) для стимуляції росту плодів, накопичення цукрів.

Овочі 
закритого та 
відкритого 
ґрунту

3–4 0,5–1,0
Для висівних овочів – починаючи від 3–4-х листків з інтервалом 7–10 днів для стимуляції росту, 
попередження дисбалансу живлення.
Для розсадних овочів – через 10–14 діб після висадки розсади з інтервалом 7–10 днів для посилення 
росту й профілактики дефіциту мікроелементів.

Не перевищувати рекомендованих норм. 
Застосування шляхом дробленого внесення, за даними багаторічних випробувань, показує кращі результати. 
В разі виникнення стресових умов (приморозків, посухи, граду, перезволоження тощо) слід використовувати FoliQ® Мікро в нормі 1–2 л/га для 
недопущення негативних наслідків одразу після того, як мине ймовірність повторного прояву стресового чинника.

Основні властивості:
 висока концентрація мікроелементів, що гарантує 
максимальне забезпечення рослин компонентами, 
необхідними для інтенсивного росту, оптимального 
розвитку, підвищення стійкості й збереження здоров’я;

 можливість використання на всіх культурах;

 зручність у використанні;

 можливість застосування разом із сечовиною у 
концентраціях, підібраних відповідно до потреб культури і її 
фаз розвитку;

 можливість спільного використання із сульфатом магнію.

Ключові переваги: 
 оптимальне забезпечення рослин усіма поживними 
мікроелементами;

 покращений водний баланс і підвищений тургор у рослин;

 висока стійкість і толерантність рослин до стресу;

 покращення зимостійкості озимих культур;

 швидкий весняний старт розвитку рослин;

 швидке накопичення цукрів;

 збільшення вмісту крохмалю;

 вища врожайність та його висока якість.

СКЛАД

МАКРОЕЛЕМЕНТИ % ваги г/л

Азот (N) загальний 5,0 70,0

Калій К2О 9,5 140,0

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Магній (Mg) 2,8 48,0

Сірка (S03) 2,0 35,0

Бор (В) 0,16 2,0

Мідь (Cu)* 0,8 10,0

Залізо (Fe)* 0,36 5,0

Марганець (Mn)* 1,1 15,0

Молібден (Mo) 0,001 0,01

Цинк (Zn)* 1,1 15

*Мікроелементи повністю хелатовані EDTA.
Щільність – 1,40 кг/л, pH – 6,5 – 7,2.

АНТИ-
ВИПАРОВУВАЧІ

ГУМЕКТАНТИ ЗАСОБИ 
ПІДВИЩЕННЯ 

АДГЕЗІЇ

СУРФАКТАНТИ ХЕЛАТУВАННЯ 
EDTA

ЗМІШУВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН
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FoliQ® Комбі – висококонцентроване листко-
ве добриво-суспензія з високим вмістом азо-
ту, калію, магнію та бору. Сприяє активному 
росту й розвитку калієфільних культур (буря-
ку цукрового, картоплі, кукурудзи, соняшни-
ку, овочів).

FoliQ® Комбі сприяє кращому перенесенню 
рослинами високих температур, а завдяки 
збільшеному вмісту бору й сірки рекомендо-
ване до використання на олійних культурах 
для збільшення вмісту олії в насінні.

FoliQ® Комбі добре змішується з іншими до-
бривами, зокрема з лінійки FoliQ®, та засоба-
ми захисту рослин.

Висококонцентроване суспензійне 
мікродобриво з високим вмістом калію, 
магнію та бору для застосування на 
різних культурах.

Золота медаль
виставки 

сільгосптехніки
3AGROTECH 2012
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
Культура Кратність 

внесення
Норма 

внесення, л/га Фаза / мета застосування

Буряки 
цукрові, 
кормові, 
столові

1–4 1,5–3,0

1 – ВВСН 10-12 (від появи сходів до фази «вилочка») для стимуляції розвитку рослин.
2 – ВВСН 14-16 (до змикання рослин у рядку) для активізації росту й розвитку, попередження 
дуплистості кореня.
3 – ВВСН 31-39 (до змикання рядків) для активізації фотосинтезу й стимуляції росту та розвитку листя.
4 – ВВСН 45-90 (за 1–1,5 місяці до збирання) для стимулювання накопичення цукру й продовження 
вегетації листків.

Ріпак 1–4 1,5–2,0

1 – ВВСН 15-17 (розетка 5–7 листків) для стимуляції росту рослин, накопичення запасу пластичних елементів для 
перезимівлі, профілактики дуплистості кореня.
2 – ВВСН 18-21 (початок відновлення вегетації) для стимуляції росту і розвитку рослин.
3 – ВВСН 50-59 (бутонізація – цвітіння) для покращення запліднення квіток.
4 – ВВСН 75-80 (розвиток стручків) для збільшення вмісту олії в зернах.

Кукурудза 1–2 1,0–3,0
1 – ВВСН 13-15 (3–5 листків) для стимуляції росту, особливо в несприятливих умовах.
2 – ВВСН 17-35 (ріст стебла до 10 листків) для стимуляції активного росту й протидії високим 
температурам, покращення запліднення.

Соняшник 1–2 1,0–3,0
1 – ВВСН 14-16 (2–3 пари справжніх листків) для стимуляції росту рослин, протидії високим 
температурам, поліпшення водного балансу (зменшення транспірації).
2 – ВВСН 53-57 (4–5 пар справжніх листків, «зірочка») для покращення запліднення й накопичення олії.

Соя 1–2 1,0–2,0
1 – ВВСН 13-15 (V2-V3, 2–3 трійчасті листки) для стимуляції росту й розвитку, посилення стійкості росли 
до високих температур.
2 – ВВСН 69-79 (R2-R3, кінець цвітіння –бобоутворення) для стимуляції росту бобів і активного 
переміщення пластичних речовин у насіння.

Картопля 1–2 1,5–3,0 1 – ВВСН 61-69 (початок бульбоутворення) для активного росту стебел і бульб.
2 – ВВСН 85-93 (ріст бульб) для накопичення крохмалю в бульбах.

Багаторічні 
трави 2–3 1,0–2,5 Після кожного покосу для стимуляції відростання зеленої маси.

Не перевищувати рекомендованих норм.
Застосування шляхом дробленого внесення, за даними багаторічних випробувань, показує кращі результати.
В разі виникнення стресових умов (посухи, перезволоження тощо) FoliQ® Комбі слід використовувати в нормі 1–2 л/га для недопущення 
негативних наслідків одразу після того, як мине ймовірність повторного прояву стресового чинника.

Основні властивості:

 збалансований вміст калію та мікроелементів для 
збільшення термостійкості рослин й інтенсивності ростових 
процесів;

 швидке й повне засвоєння усіх елементів добрива 
рослинами за будь-яких температурних умов;

 зручність фасування для використання;

 можливість змішування з іншими добривами й засобами 
захисту рослин.

Ключові переваги: 

 оптимальне забезпечення рослин усіма поживними 
мікроелементами як в осінній, так і у весняний періоди;

 покращений водний баланс і підвищений тургор у рослин;

 висока стійкість і толерантність рослин до стресу;

 стимулювання рослин до пропорційного розвитку на 
початкових етапах;

 швидкий весняний старт розвитку рослин;

 швидке накопичення цукрів;

 збільшення вмісту крохмалю;

 вища врожайність та його висока якість.

СКЛАД

МАКРОЕЛЕМЕНТИ % ваги г/л

Азот (N) загальний 4,0 50,0

Калій К2О 16,0 220,0

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Магній (Mg) 1,4 20,0

Сірка (S03) 5,0 60,0

Бор (В) 0,9 12,0

Мідь (Cu)* 0,13 2,0

Марганець (Mn)* 0,47 6,0

Молібден (Mo) 0,001 0,01

Цинк (Zn)* 0,9 12,0

*Мікроелементи повністю хелатовані EDTA.
Щільність – 1,30 кг/л, pH – 6,0 – 7,0.

АНТИ-
ВИПАРОВУВАЧІ

ГУМЕКТАНТИ ЗАСОБИ 
ПІДВИЩЕННЯ 

АДГЕЗІЇ

СУРФАКТАНТИ ХЕЛАТУВАННЯ 
EDTA

ЗМІШУВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН
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FoliQ® Борон – висококонцентроване рідке 
добриво з вмістом бору в огранічній формі 
розчину боретаноламіну для позакореневого 
підживлення борофільних культур. 

FoliQ® Борон гарантує швидке проникнення 
доступного рослинам бору для подолання де-
фіциту цього елементу в чутливих до нестачі 
бору рослинах  – соняшнику, ріпаку, буряку 
цукровому, сої, плодових деревах, овочевих 
культурах.
Завдяки високому вмісту (150 г/л) швидкодо-
ступного бору, FoliQ® Борон знижує фізіоло-
гічний стрес від несприятливих умов (висо-
кої температури, нестачі вологи, заморозків 
тощо), особливо на ранніх етапах розвитку 
рослин.
Бор у складі FoliQ® Борон сприяє кращому 
запиленню й зав’язуванню плодів, стимулює 
швидкий ріст пилкових трубок й зменшує 
абортивність квіток і зав’язей, регулює вод-
ний баланс клітин рослини, впливає на ріст 
меристеми.

Висококонцентроване суспензійне 
боровмісне добриво, збагачене макро- 
та мікроелементами, розроблене 
спеціально для збільшення врожаю 
борофільних культур. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
Культура Кратність 

внесення
Норма 

внесення, л/га Фаза / мета застосування

Ріпак 1–2 0,5-1,5
1 – ВВСН 15-17 (розетка 5–7 листків) для підвищення зимостійкості та профілактики дуплистості кореня 
восени.
2 – ВВСН 55-62 (бутонізація – початок цвітіння) для покращення запилення й запліднення.

Соняшник 1–2 0,5-1,5 1 – ВВСН 14-16 (2–3 пари справжніх листків) для покращення росту й розвитку.
2 – ВВСН 53-57 (4–5 пар справжніх листків, «зірочка») для покращення запилення й запліднення квіток.

Буряк 
цукровий 1–3 0,5-1,5

1 – ВВСН 14-16 (4–6 листків, до змикання рослин у рядку, 3-я гербіцидна обробка) для покращення росту 
й розвитку рослин.
2 – ВВСН 18-35 (8 і більше листків, до змикання рядків, 1–2 фунгіцидні обробки) для профілактики 
дуплистості кореня та розвитку коренеплоду.

Соя 1 0,5-1,5 ВВСН 51-60 (V3-R1, бутонізація – цвітіння) для покращення запилення й запліднення.

Плодові 
дерева 2–3 0,5-1,5

1 – ВВСН 90-92 (після збору врожаю) для підвищення зимостійкості пагонів і бруньок.
2 (3) – ВВСН 54-57 (від фази «мишачі вушка» до фази «рожевий бутон») для покращення запилення й 
запліднення.

Виноград 1–2 1,0-2,0 ВВСН 53-57 (до цвітіння) для покращення запилення й запліднення, зниження абортації квіток та ягід.

Не перевищувати рекомендованих норм.
Застосування шляхом дробленого внесення, за даними багаторічних випробувань, показує кращі результати.

Основні властивості:

 високий вміст швидкозасвоюваного бору;

 прискорення росту й розвитку рослин;

 зручність фасування для використання;

 повністю розчинний препарат, що легко поєднується в 
бакових сумішах з різними ЗЗР та добривами.

Ключові переваги: 

 покращений водний баланс і розвиток проростків;

 покращене запилення й запліднення;

 оптимальний розподіл цукрів по рослині;

 покращена перезимівля озимих рослин;

 збільшення вмісту крохмалю;

 вища врожайність та його висока якість.

СКЛАД

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Бор (В) 11,0 150,0

* Мікроелементи хелатовані EDTA.
Щільність – 1,34 кг/л, pH – 7,0-8,0.

АНТИ-
ВИПАРОВУВАЧІ

ГУМЕКТАНТИ ЗАСОБИ 
ПІДВИЩЕННЯ 

АДГЕЗІЇ

СУРФАКТАНТИ ЗМІШУВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН
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FoliQ® Супер Mn рекомендується як засіб для 
профілактики дефіциту мангану при інтен-
сивних технологіях вирощування культур, а 
також у випадку прихованого або явного де-
фіциту мангану.

FoliQ® Супер Mn є ідеальним засобом для 
швидкого та ефективного забезпечення ман-
ганом озимих зернових культур, ріпаку, кар-
топлі та інших культур, які мають високу по-
требу в цьому елементі.

Манган, що міститься у добриві, повністю 
розчиняється у воді, що забезпечує швидку 
і легку його абсорбцію, а також краще тран-
спортування по рослині.

Сучасне висококонцентроване 
мангановмісне добриво для листкового 
застосування на культурах, які 
мають високу потребу в мангані, або 
для високоінтенсивних технологій 
вирощування культур.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
Культура Кратність 

внесення
Норма 

внесення, л/га Фаза / мета застосування

Ріпак 1–2 0,5–1,0
1 – ВВСН 15-17 (розетка 5–7 листків) для стимуляції росту рослин, накопичення запасу пластичних 
елементів для перезимівлі.
2 – ВВСН 18-21 (початок відновлення вегетації) для стимуляції росту і розвитку рослин, швидкого 
відновлення вегетації.

Зернові 
колосові 1–2 0,5–1,0

1 – ВВСН 12-14 (поява сходів) для стимуляції росту проростків, накопичення пластичних речовин, кращої 
перезимівлі рослин.
3 – ВВСН 22-32 (кінець кущення – початок трубкування) для стимуляції відновлення вегетації, активного 
росту рослин.

Буряк 
цукровий 1–2 0,5–1,0

2 – ВВСН 14-16 (до змикання рослин у рядку) для активізації росту й розвитку, попередження дефіциту 
живлення.
3 – ВВСН 31-39 (до змикання рядків) для активізації обмінних процесів, стимуляції росту й розвитку 
листя.

Картопля 1–2 0,5–0,75
1 - ВВСН 15-20 (до змикання рослин у рядку) для стимуляції росту рослин, попередження нестачі 
мангану. 
2 -  ВВСН 22-30 (до змикання рядків) для активації фотосинтезу та накопичення цукрів.

Кукурудза 1 0,5–1,0 ВВСН 15-20 (5–10 листків) для стимуляції росту, протидії зниженню температур та швидкого 
відновлення після температурного стресу.

Соняшник 1 0,5–1,0 ВВСН 14-16 (2–3 пари справжніх листків) для стимуляції росту рослин, активації ростових процесів на 
початкових етапах розвитку.

Соя 1 0,5–1,0 ВВСН 13-15 (V2-V3, 2–3 трійчасті листки) для стимуляції росту й розвитку рослин, активації обмінних 
процесів і швидкого проходження фаз вегетативного росту.

Не перевищувати рекомендованих норм.
Застосування шляхом дробленого внесення, за даними багаторічних випробувань, показує кращі результати.

Основні властивості:

 дуже високий (230 г/л) вміст легкозасвоюваного мангану у 
вигляді органічного комплексу та хелату EDTA;

 інноваційна форма суспензії;

 дуже швидке проникнення поживних речовин;

 висока безпека для рослин;

 знижений pH добрива, що сприяє засвоєнню мангану;

 низькі витрати добрива на гектар вирощуваних культур;

 склад, збагачений азотом, калієм і сіркою.

Ключові переваги: 

 правильно укорінені рослини;

 оптимальна підготовка рослин до зимового спокою;

 швидкий правильний старт озимих рослин навесні;

 підвищена стійкість до хвороб і абіотичних стресів;

 покращений гормональний баланс і перебіг фотосинтезу;

 ефективний синтез хлорофілу;

 оптимальний ріст і розвиток рослин;

 відповідний азотний баланс;

 вищий вміст вуглеводів, білків, вітаміну C і каротину;

 вища врожайність покращеної якості.

СКЛАД

МАКРОЕЛЕМЕНТИ % ваги г/л

Азот (N) загальний 4,5 70,0

Калій К2О 2,0 30,0

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Сірка (S03) 8,0 120,0

Марганець (Mn)* 15,0 230,0

*Мікроелементи повністю хелатовані EDTA.
Щільність – 1,55 кг/л, pH – 3,0-5,0.

АНТИ-
ВИПАРОВУВАЧІ

ГУМЕКТАНТИ ЗАСОБИ 
ПІДВИЩЕННЯ 

АДГЕЗІЇ

СУРФАКТАНТИ ХЕЛАТУВАННЯ 
EDTA

ЗМІШУВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН
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FoliQ® Супер Zn є ідеальним засобом для 
швидкого та ефективного забезпечення цин-
ком інтенсивних культур, а також у ситуаціях, 
коли може виникнути прихований або явний 
його дефіцит. Особливо чутливі до дефіциту 
цинку кукурудза, буряк цукровий, бобові рос-
лини, зернові колосові, а також плодові й ово-
чеві культури.

FoliQ® Супер Zn  завдяки інноваційній фор-
мі суспензії гарантує швидке та ефективне 
забезпечення рослин великою кількістю лег-
козасвоюваного цинку. До складу добрива 
також входить азот, що забезпечує краще за-
своєння цинка рослинами.

Висококонцентроване суспензійне 
мікродобриво з найвищим вмістом 
повністю доступного рослинам 
цинку для ефективного живлення 
сільськогосподарських, садових та 
овочевих культур.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
Культура Кратність 

внесення
Норма 

внесення, л/га Фаза / мета застосування

Кукурудза 1–2 0,5–1,0 1 – ВВСН 13-15 (3–5 листків) для усунення дефіциту цинку, покращення росту рослин.
2 – за необхідності повторити через 7–10 діб після першого внесення.

Зернові 
колосові 1–2 0,5–1,0

1 – ВВСН 12-14 (поява сходів) для стимулювання обмінних процесів, накопичення пластичних речовин у 
вузлі кущення.
2 – ВВСН 32-39 (трубкування – поява прапорцевого листка) для попередження цинкового голодування й 
активації ростових процесів.

Ріпак 1–4 1,5–2,0

1 – ВВСН 15-17 (розетка 5–7 листків) для стимуляції росту рослин, накопичення запасу пластичних 
елементів для перезимівлі, профілактики дуплистості кореня.
2 – ВВСН 18-21 (початок відновлення вегетації) для стимуляції росту і розвитку рослин.
3 – ВВСН 50-59 (бутонізація – цвітіння) для покращення запліднення квіток.
4 – ВВСН 75-80 (розвиток стручків) для збільшення вмісту олії в зернах.

Буряки 
цукрові, 
кормові, 
столові

1–2 0,5–1,0
1 – ВВСН 14-16 (4–6 листків) для профілактики цинкового голодування, стимуляції розвитку рослин.
2 – ВВСН 19-35 (до змикання рядків) для профілактики цинкового голодування, активації процесів 
синтезу цукрів.

Картопля 1–2 0,5–0,75
1 – ВВСН 61-69 (початок бульбоутворення) для активного росту кореневої системи й підземних пагонів.
2 – ВВСН 85-93 (ріст бульб) для прискорення синтетичних процесів і накопичення пластичних речовин 
у бульбах.

Зернобобові 
(квасоля, 
боби, соя)

1–2 0,5 1 – ВВСН 13-15 (V2-V3, 2–3 трійчасті листки) для стимуляції росту й розвитку кореневої системи.
2 – за видимих ознак цинкового голодування для прискорення росту й розвитку.

Плодові 
дерева 1–4 0,5–0,75

1 (2)– ВВСН 51-56 (від початку бутонізації до фази «зелений бутон»).
3 – ВВСН 73-76 (після опадання зав’язей) для активізації обмінних процесів, прискорення перетікання 
пластичних речовин.
4 – ВВСН 91-93 (після збору плодів) для накопичення пластичних речовин у стеблах при підготовці до 
зимівлі.

Не перевищувати рекомендованих норм.
Застосування шляхом дробленого внесення, за даними багаторічних випробувань, показує кращі результати.

Основні властивості:

 висока концентрація абсолютно доступного  
цинку (160 г/л);

 цинк у двох формах: хелат EDTA та органічний комплекс;

 дуже швидке засвоєння цинку в широкому діапазоні 
температур повітря та ґрунту;

 швидке та ефективне транспортування цинку у рослинах;

 висока безпека для рослин;

 низькі витрати добрива з розрахунку на гектар.

Ключові переваги: 

 добре розвинена та активна коренева система;

 правильний гормональний баланс рослин;

 підвищена стійкість до хвороб;

 правильний ріст та розвиток рослин;

 ефективне використання азоту, що вноситься у ґрунт;

 ефективний перебіг фотосинтезу;

 додатковий ефект подовження «зеленого» кольору листків;

 вища врожайність;

 високі параметри врожаю: високий вміст крохмалю, олії та 
вітамінів; 

 високі параметри посівного матеріалу.

СКЛАД

МАКРОЕЛЕМЕНТИ % ваги г/л

Азот (N) загальний 5,2 70,0

Калій К2О 2,2 30,0

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Сірка (S03) 5,9 80,0

Цинк (Zn)* 11,9 160,0

*Мікроелементи повністю хелатовані EDTA. 
Щільність – 1,35 кг/л, pH – 3,5 – 4,5.

АНТИ-
ВИПАРОВУВАЧІ

ГУМЕКТАНТИ ЗАСОБИ 
ПІДВИЩЕННЯ 

АДГЕЗІЇ

СУРФАКТАНТИ ХЕЛАТУВАННЯ 
EDTA

ЗМІШУВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН
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FoliQ® Кальцій – це сучасне добриво для лист-
кового підживлення, призначене для запобі-
гання дефіциту кальцію у сільськогосподар-
ських культур, особливо плодових та овочевих, 
і, відповідно, покращення їхніх властивостей 
під час збирання, транспортування й збері-
гання, а також поліпшення товарних якостей 
плодів та овочів. Збагачення складу добрива 
азотом, магнієм та набором мікроелементів 
гарантує належне забезпечення рослин по-
живними речовинами, необхідними для опти-
мального росту, і, як наслідок, високу врожай-
ність та його добру товарну якість.

FoliQ® Кальцій ідеально підходить для мінімі-
зації втрат урожаю внаслідок фізіологічних 
захворювань, таких як гірка підшкірна ямко-
вість яблук, відмирання країв листя (tipburn) 
чи верхівкова суха гниль томатів та перцю.

Кальцієвмісне суспензійне добриво 
для безпечного та високоефективного 
забезпечення рослин кальцієм та 
мікроелементами. 

20 21
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Основні властивості:

  ідеально збалансований і підібраний до потреб рослин 
склад поживних речовин;

  оптимальне живлення рослин і краще засвоєння кальцію 
завдяки вмісту азоту і магнію, а також мікроелементів;

  відмінне розчинення добрива у воді у будь-яких 
концентраціях, висока продуктивність та ефективність 
завдяки сучасній технології виробництва.

Ключові переваги: 

 запобігання дефіциту кальцію;

 підвищена стійкість рослин до грибкових захворювань;

 ефективне запобігання розтріскуванню кісточкових плодів; 

 підвищена пружність плодоношення;

 відмінна лежкість плодів та овочів під час зберігання;

 захист від фізіологічних хвороб: гіркої підшкірної ямковості, 
скловидності м’якоті яблук, некрозу країв листя пекінської 
капусти, а також сухої верхівкової гнилі плодів томатів;

 підвищення врожайності та покращення технологічних 
властивостей плодів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Культура Кратність 

внесення
Норма 

внесення, л/га Фаза / мета застосування

Зерняткові дерева 1–4 4,0–5,0
1 (2) – ВВСН 71-79 (від фази «горішок» до повного формування плодів) для активного росту 
плодів, накопичення пластичних речовин.
3 (4) – ВВСН 81-87 (до збирання) для утворення міцної шкірки, попередження гіркої 
ямковості.

Кісточкові дерева 1–4 4,0–5,0
1 (2) – ВВСН 71-79 (перед першим опаданням зав’язей до повного формування плодів) для 
активного росту плодів, накопичення пластичних речовин.
3 (4) – ВВСН 81-87 (до збирання) для утворення міцної шкірки, попередження гіркої 
ямковості.

Виноград 1–4 3,0–5,0 ВВСН 71-89 (від кінця цвітіння до дозрівання ягід) обприскування слід проводити з 
інтервалом 7–10 днів для активного росту ягід і попередження розтріскування.

Томати (відкритий, 
закритий ґрунт) 2–3 4,0–5,0

1 – ВВСН 71-79 (зав’язування плодів) для стимуляції росту плодів і накопичення 
пластичних речовин.
2 – ВВСН 81-88 (дозрівання плодів) для утворення міцної шкірки, попередження 
розтріскування, профілактики верхівкових гнилей.

Листкові овочі 3–5 2,0–4,0 Від висадки розсади до повного формування качана з інтервалом 7–10 днів.

Не перевищувати рекомендованих норм.
Застосування шляхом дробленого внесення, за даними багаторічних випробувань, показує кращі результати.
Застереження: не змішувати Фолік Са з продуктами, що містять фосфор (Р).

СКЛАД

МАКРОЕЛЕМЕНТИ % ваги г/л

Азот (N) загальний 10,0 140,0

Кальцій СаО 15,0 210,0

МІКРОЕЛЕМЕНТИ

Магній (Mg) 2,0 28,0

Бор (В) 0,02 0,7

Мідь (Cu)* 0,04 0,6

Залізо (Fe)* 0,05 0,7

Марганець (Mn)* 0,1 1,4

Молібден (Mo) 0,01 0,1

Цинк (Zn)* 0,02 0,3

*Мікроелементи повністю хелатовані EDTA.
Щільність – 1,40 кг/л, pH – 6,5-8,0.

АНТИ-
ВИПАРОВУВАЧІ

ГУМЕКТАНТИ ЗАСОБИ 
ПІДВИЩЕННЯ 

АДГЕЗІЇ

СУРФАКТАНТИ ХЕЛАТУВАННЯ 
EDTA

ЗМІШУВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАСОБАМИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН
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18036, м. Черкаси, пр. Хіміків, 74-Д
тел.: (067) 305-26-86

6 ПОЛТАВСЬКЕ   
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)
тел.: (067) 217-73-65

7

Технології аграрного інтелекту

www.facebook.com/agrii.com.ua
www.agrii.com.ua

03022, м. Київ, вул. Смольна, 9Б
тел.: (044) 494-36-60
feedback@agrii.com.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА AGRII

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
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9

12
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4

ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКЕ
(ЛЬВІВСЬКА, ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.)
79015, м. Львів, 
вул. Федьковича, 60-А, оф. 438
тел.: (067) 217-33-87

1 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ 
(ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ІВАНОФРАНКІВСЬКА, 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.)
46010, м. Тернопіль, вул. Поліська, 14, оф. 5
тел.: (067) 216-17-65

2

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ  
(ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.)
29015, м. Хмельницький, 
Старокостянтинівське шосе, 5, оф. 312
тел.: (067) 555-34-51

4 ВІННИЦЬКЕ 
(ВІННИЦЬКА ОБЛ.)
21000, м. Вінниця, 
вул. Максима Шимка, буд. 38, оф. 28
тел.: (067) 555-34-51

5ЖИТОМИРСЬКЕ  
(ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.)
тел.: (067) 555-34-51

3

ТАВРІЙСЬКЕ   
(ХЕРСОНСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.)

72300, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 21/1
тел.: (097) 383-27-63

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км, оф. 201
тел.: (097) 383-27-63

10ПІВДЕННЕ    
(ОДЕСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.)
54028, м. Миколаїв, 
вул. Поздовжня, 51, оф. 309
тел.: (067) 447-53-52

9

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ 
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.)
51900, м. Кам'янське, 
вул. Лісопильна, 8-Б
тел.: (097) 999-41-41

12КІРОВОГРАДСЬКЕ 
(КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.)
25006, м. Кропивницький, 
вул. Т. Карпи, 84, оф. 505/2
тел.: (067) 447-53-52

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

13

ПІВНІЧНЕ 
(ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА ОБЛ.)

16600, м. Ніжин, 
вул. Богдана Хмельницького, 2а
тел.: (067) 340-57-68

40007, м. Суми, вул. Лінійна, 15
тел.: (067) 340-57-68

8ЧЕРКАСЬКЕ  
(ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.)
18036, м. Черкаси, пр. Хіміків, 74-Д
тел.: (067) 305-26-86

6 ПОЛТАВСЬКЕ   
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)
тел.: (067) 217-73-65

7
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