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ENZIM Biotech - найбільший виробник мікробіологічних 
препаратів на території України.

Місія компанії - задоволення попиту на препарати, які отримані 
за допомогою технологій мікробного синтезу, розвиток їх 
науково-технологічних баз, надання допомоги у вирішенні 
різних завдань, пов’язаних з використанням ферментних та 
біопрепаратів.

НАПРЯМКИ КОМПАНІЇ:

ENZIM Biotech Feeds - кормові препарати для тваринництва, 
птахівництва та аквакультур.

ENZIM Biotech Pharm - фармацевтичні препарати та біологічно 
активні добавки.

ENZIM Biotech Enzyme - ферментні препарати для різних галузей 
харчової і легкої промисловості, сільського господарства, 
косметології та медицини.

ENZIM Biotech ECO – препарати для захисту навколишнього 
середовища від забруднень та відходів органічного походження.

ENZIM Biotech Agro – засоби захисту сільськогосподарських, 
овочевих, плодово-ягідних та декоративних культур від 
широкого спектру хвороб та шкідників, а також стимуляції 
їхнього розвитку. 

ENZIM Biotech пропонує комплексні технології на основі 
застосування                   мікробіологічних препаратів, розроблених 
для різних культур. Адаптуємо технології застосування 
препаратів мікробного синтезу з існуючими технологіями 
вирощування.

Асортимент бренду ENZIM Biotech Agro:

Мікробіологічні фунгіциди для боротьби із грибними та 
бактеріальними хворобами рослин та ґрунту

Мікробіологічні інсектициди та інсекто-акарициди для 
сільськогосподарських, плодово-ягідних та овочевих культур

Мікробіологічні інокулянти для бобових культур

Комплексні інокулянти для зернових та технічних культур

Регулятори та стимулятори росту рослин

Мікроелементи на хелатній основі для обробки насіння 
та позакореневого   підживлення сільськогосподарських, 
плодово-ягідних та овочевих культур

Ферментно-мікробні деструктори рослинного матеріалу, 
ґрунтові та інші біотехнологічні препарати
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ЗМІСТ
сторінка 10 МІКРОДОБРИВА ТМ "УРОЖАЙ"

№
стр Назва продукту

Діюча речовина, г/л

N P2O5 K2O Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn Co Na2O

11 Урожай Універсал 150 220 70 1,1 1 0,3 0,3 0,1 2

12 Урожай Органік 55 2,5 8,5 3,8 25 0,2 2

13 Урожай Старт 150 220 70 51 45 1,1 1 0,3 0,3 0,1 2 0,01

14 Урожай Ландшафт 187,5 180 25 5 84 2,5 8,5 3,8 4,5 0,2 2

15 Урожай Зерно 150 50 100 2 8,5 3,8 10 0,2 2

16 Урожай ТК 150 50 45 5 1,5 1,5 15 0,2 18

17 Урожай Овочеві 84 181 20 5 108 2,5 8,5 3,8 4,5 0,2 2

18 Урожай Бобові 150 40 52 4 3 6 6 1 9 0,1

19 Урожай Ягідні 102 216 35 5 90 2,5 8,5 3,8 4,5 0,2 2

20 Урожай Плодові 108 181 35 7 90 4,5 6,5 4,3 7,2 0,2 2

21 Урожай Хвойні 125 125 20 12 60 4,5 1,6 5,6 7,5 0,2 2

22 Урожай Бор 65 150

23 Урожай Цинк 45 112

24 Урожай Mo 100

25 Урожай Mo+Co 100 10

26 Урожай Мідь 30 100

27 Урожай
Полісульфід Натрію 150 80

28 Урожай Марганець 60 100

29 Урожай Залізо 55 100

сторінка 30 АД’ЮВАНТИ ТА ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ
№

стр Назва продукту

31 Aquastab 

32 Адюмакс 

33 Липомакс

сторінка 34 СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ
№

стр Назва продукту

35 Аміностим

36 Гумат Калію

37 Гумат Калію Ріст

38 Fitonis
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Відмічені цим знаком препарати зазначають, що вони сертифіковані Органік Стандарт згідно 
Стандарту з виробництва допоміжних речовин, що можуть використовуватись в органічному 
сільському господарстві та переробці (з врахуванням вимог Стандарту, що еквівалентний 
Постановам ЄС 834/2007 та 889/2008).

ПРЕПАРАТИ, ЩО СЕРТИФІКОВАНІ ОРГАНІК СТАНДАРТ

сторінка 10 МІКРОДОБРИВА ТМ "УРОЖАЙ"

№
стр Назва продукту

Діюча речовина, г/л

N P2O5 K2O Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn Co Na2O

12 Урожай Органік 55 2,5 8,5 3,8 25 0,2 2

22 Урожай Бор 65 150

23 Урожай Цинк 45 112

сторінка 34 СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ
№

стр Назва продукту

35 Аміностим

36 Гумат Калію

сторінка 30 АД’ЮВАНТИ ТА ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ
№

стр Назва продукту

33 Липомакс
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В далекому 1970 році, 8 серпня, в місті Ладижин Вінницької області був заснований завод      
мікробіологічного синтезу “Ензим”. На сьогодні він є найбільшим біотехнологічним промисловим 
майданчиком в Україні.

В 90-х роках на заводі відбулася глобальна модернізація обладання. Зараз кожен виробничий процес 
контролюється найсучаснішими датчиками та складними комп’ютерними системами.
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“Ензим” - одне з перших в Україні великих підприємств з виробництва 
препаратів мікробіологічного синтезу, де впроводжено сертифіковану систему 
менеджменту якості згідно вимогам ДСТУ ISO 9001, що гарантує споживачеві 
отримання продукції стабільно високої якості.

Окрему увагу на заводі “Ензим” приділяють контролю якості.
Три власні сертифіковані лабораторії слідкують за тим, щоб продукція “Ензим” на 100% відповідала 
найвищим стандартам якості. 

ISO 9001   ISO 22000
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Історія Ладижинського заводу мікробіологічного синтезу «Ензим» налічує 52 роки. За цей період 
підприємством було опановано виробництво чималої кількості продукції, що знайшла своє 
застосування в різних галузях народного господарства. На сьогодні до складу групи компаній «Ензим» 
входять наступні підрозділи:

ENZIM Agro - підрозділ, що здійснює виробництво та реалізацію препаратів «Ензим» в сфері 
рослинництва, а також здійснює розробку технологій їх найбільш ефективного застосування - MAStech.

В галузі рослинництва нами створено препарати наступного спрямування:

• комплексні інокулянти для зернових і технічних культур;
• біологічні фунгіциди;
• інокулянти для бобових культур;
• біологічні добрива;
• стимулятори росту й антистресанти;
• інсекто-акарициди;
• мікродобрива;
• деструктори пожнивних залишків;
• ад’юванти та прилипачі.

ENZIM Pharm - фармацевтичний підрозділ групи компаній «Ензим».
Він спеціалізується на пошуку, розробці та випуску нових лікарських засобів і біологічно активних 
добавок.

ENZIM Pharma має повний цикл виробництва лікарських препаратів, що гарантує стабільно високу 
якість кінцевого продукту. Препарати ENZIM Pharma приймаємо ми та наші сім’ї.

Фармацевтичний напрямок виробляє:

• препарати для покращення імунітету;
• пробіотики для відновлення кишкової мікрофлори людини;
• закваски для натуральних біойогуртів;
• препарати для дітей.
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ENZIM Feeds - підрозділ, що здійснює виробництво та реалізацію кормових добавок «Ензим» для 
сільськогосподарських тварин.

Для тваринництва розроблено препарати наступних груп:

• ферменти для покращення перетравлювання;
• пробіотичні препарати;
• сорбенти токсинів;
• підкислювачі кормів;
• лікувальні антибіотики;
• консерванти для кормів.

Здоров’я людини, тварини чи рослини нерозривно пов’язано зі станом навколишнього середовища, 
тому ENZIM Eco прагне дбати про нього, виробляючи:

• деструктори нафтових забруднень;
• препарати для компостування, вигрібних
ям, знешкодження неприємних запахів та
очистки води;
• біологічний ларвіцид для знищення личинок
комарів, здатних переносити небезпечні
захворювання.

Харчова промисловість є однією з ключових та найбільш важливих галузей для нашого підприємства, 
тому ENZIM Food Industry розроблено препарати для:

• спиртового виробництва;
• пивоваріння;
• розщеплення вуглеводів та білків;
• хлібопекарських цілей;
• сироваріння.

Крім того, для переробної промисловості ми постачаємо препарати, що застосовуються:

• в целюлозно-паперовому виробництві;
• при обробці шкіри;
• у виробництві пральних порошків.
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ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРИГОТУВАННЯ
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ МІКРОДОБРИВ

• При приготуванні робочого розчину бак 
обприскувача (протруювальних агрегатів 
наповнюють водою на 1/2 від необхідної 
кількості, вмикають режим змішування і 
додають мікродобрива. Після повного їх 
розчинення вносять необхідні компоненти 
бакової суміші і ретельно перемішують. Після 
доливають необхідну кількість води при 
включеному змішувачі.

• При необхідності КАС, карбамід, аміачну 
селітру додають в останню чергу при 
включеному змішувачі.

• Адюванти та інші ПАВи додаються при 
максимальні наповненості баку для 
запобігання утворення піни.

• При поєднанні позакореневого підживлення 
з внесенням пестицидів рекомендується 
провести попереднє приготування робочого 
розчину в невеликому об’ємі для перевірки на 
сумісність.

• Перед додаванням препарату в робочий 
розчин його рекомендовано збовтати.

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ
МІКРОДОБРИВ

• Обробку проводити в ранковий або вечірній 
час.

• Температура робочого розчину не повинна 
бути нижче від +10 °С.

• Не використовувати при інтенсивному 
сонячному випромінюванні.

• Термін використання робочого розчину: не 
більше 6 годин.

• Температура повітря за обприскування не 
повинна перевищувати 25 °С.

• Важливо пам’ятати, що мікроелементи на 
основі EDTA проникають в рослину впродовж 
2 годин, а засвоюються по мірі необхідності.

СУМІСНІСТЬ
• Препарати лінійки Урожай сумісні з 

агрохімікатами, біопрепаратами та 
стмуляторами росту.

• При використанні декількох типів мікродобрив 
в одній баковій суміші, рекомендується 
проводити попереднє  тестування на 
наявність фітотоксичної дії комбінації.

МІКРОДОБРИВА ТМ «УРОЖАЙ»
Мікродобрива - це сполуки найбільш необхідних для рослин мікроелементів. Мікродобрива 
є одним з найбільш ефективних способів підживлення рослин, що дозволяє збільшити 
доступність поживних речовин та стимулювати краще їх засвоєння.

Культура B Mn Cu Zn Fe Mo S
Пшениця + +++ +++ + + + +++

Ячмінь + +++ +++ + + + +

Культура B Mn Cu Zn Fe Mo S
Горох + +++ ++ ++ + ++ ++
Соя + +++ + ++ +++ +++ ++

Культура B Mn Cu Zn Fe Mo S
Кукурудза ++ ++ ++ +++ + + ++
Соняшник +++ ++ ++ ++ + + +

Ріпак +++ +++ + + + + ++
Цукровий буряк +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++

Сорго + +++ ++ +++ +++ +++ +

ПОРІВНЯННЯ ПОТРЕБ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У МІКРОЕЛЕМЕНТАХ ТА СІРЦІ

ПОРІВНЯННЯ ПОТРЕБ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР У МІКРОЕЛЕМЕНТАХ ТА СІРЦІ

ПОРІВНЯННЯ ПОТРЕБ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР У МІКРОЕЛЕМЕНТАХ ТА СІРЦІ
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УРОЖАЙ
УНІВЕРСАЛ

Універсальне мікродобриво
для підживлення

Комплекс мікроелементів на основі EDTA, покликаний 
забезпечити потреби максимальної кількості 

сільськогосподарських культур у будь-яку фазу росту 
та розвитку

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ НОРМА ВИТРАТИ
ПРЕПАРАТУ

РОБОЧИЙ
РОЗЧИН

Пшениця,
ячмінь озимі

Осінь у фазі кущіння 2,0-3,0 л/га
200-300 л/гаВесна у фазі кущіння

1,0-2,0 л/га
Фаза колосіння

Пшениця,
ячмінь ярі, овес

Фаза кущіння 1,0-2,0 л/га
200-300 л/гаФаза колосіння (окрім пивоварних

сортів ячменю ярого) 1,0-2,0 л/га

Бобові
(соя, горох, нут)

Фаза 3-5 трійчастого листка або
за висоти рослин 10-15 см 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га

Утворення та налив бобів 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га

Кукурудза
Фаза 4-6 листка 1,0-2,0 л/га

200-300 л/гаЧерез 10-14 діб після першого 
застосування 1,0-1,5 л/га

Ріпак озимий
Осінь 4-6 листки 1,5 л/га

200-300 л/га
Бутонізація 1,0 л/га

Ріпак ярий Утворення розетки листя з 6-8 листків 1,0-1,5 л/га 200-300 л/га
Картопля На 2-3 тиждень після появи сходів 1,5-3,0 л/га 200-300 л/га

Овочі відкритого ґрунту Через 3 тижні після висадки розсади 1,0-2,0 л/га 300-400 л/га
Овочі закритого ґрунту Після приживання розсади 1,0-2,0 л/га 400-600 л/га

Ягідні культури Перед цвітінням 2,0-4,0 л/га 300-400 л/га
Яблуня, груша За 2-3 тижні до збору 2,0-4,0 л/га 800-1000 л/га

N P2O5 K2O B Сu Fe Mn Mo Zn

150 220 70 1,1 1 0,3 0,3 0,1 2

АЗОТ (N)
• Входить до складу білків.
• Сприяє росту вегетативної маси рослин.

ФОСФОР (P)
• Прискорює ріст та розвиток кореневої 

системи.
• Забезпечує запасання та розподіл 

енергії в рослині.

КАЛІЙ (K)
• Бере участь в фотосинтетичних процесах 

та обміні речовин.
• Підвищує стійкість до засухи.

М
ІК

РО
Д

О
БР

И
В

А
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УРОЖАЙ
ОРГАНІК Мікродобриво для

органічного виробництва

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА КІЛЬКІСТЬ ОБРОБОК НОРМА МІКРОДОБРИВА ВИТРАТА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Пшениця, ячмінь, озимі 3-4 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га

Пшениця, ячмінь, ярі 2-3 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га
Кукурудза, соняшник 2-3 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га

Ріпак, льон 2-3 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га
Бобові культури 1-2 1,0-2,0 л/га 150-300 л/га

Картопля 2-3 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га
Овочі 2-3 2,0-3,0 л/га 300-400 л/га

Плодові, кісточкові 2-3 3,0-4,0 л/га 400-600 л/га
Ягідні 2-3 2,0-3,0 л/га 300-400 л/га

N P2O5 K2О S Mn B Cu Fe Mo Zn

- - - 55 25 2,5 8,5 3,8 0,2 2,0

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Для обробки посівів, препарат розчиняють у не жорсткій воді, 

яка не містить хлору з температурою не нижче 10 °С.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин його 

рекомендовано збовтати.
• При приготуванні робочого розчину, бак обприскувача 

(протруювальних агрегатів) наповнюють водою на 1/2 від 
необхідної кількості, вмикають режим змішування і додають 
мікродобрива. Після повного їх розчинення вносять необхідні 
компоненти бакової суміші і ретельно перемішують. При 
включеному змішувачі доливають необхідну кількість води.

• Готовий робочий розчин необхідно використати впродовж 6 
годин.

• При приготуванні багатокомпонентних бакових сумішей 
рекомендовано проводити попереднє змішування для 
перевірки стабільності робочого розчину. При використанні 
декількох типів мікродобрив в одній баковій суміші, 
рекомендується проводити попереднє тестування на 
наявність фітотоксичної дії комбінації.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Обробку проводити в ранковий або вечірній час, або за 

хмарної погоди, за температури повітря не вище +25 °С.
• Не використовувати при інтенсивному сонячному 

випромінюванні, поривчастому вітрі, дощі та під час випадання 
рясної роси.

• Препарат Урожай Органік сумісний з біопрепаратами.
• Допускається наявність незначного осаду, який утворюється 

при тривалому зберіганні і розчиняється при збовтуванні або 
додаванні в воду. Осад не впливає на якість та ефективність 
мікродобрива.
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N P2O5 K2O S Mg Zn B Cu Fe Mn Mo Со

150 220 70 45 51 2 1,1 1 0,3 0,3 0,1 0,01

+ Ауксини, амінокислоти, вітаміни групи В

УРОЖАЙ
СТАРТ

Комплексне мікродобриво для
передпосівної обробки насіння

Комплекс мікроелементів на основі EDTA, створений 
для забезпечення проростків будь-яких с.-г. культур 
найбільш необхідними елементами живлення та та

стимуляції процесів проростання

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА МЕТА НОРМА ВИТРАТИ 
ПРЕПАРАТУ

ВИТРАТА
РОБОЧОГО
РОЗЧИНУ

Бобові культури (соя, горох, нут) Передпосівний обробіток насіння 0,1-0,15 л/т

7-10 л/т
Зернові (пшениця, ячмінь) Передпосівний обробіток насіння 0,2-0,3 л/т

Технічні (кукурудза, соняшник) Передпосівний обробіток насіння 0,2-0,3 л/т

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ПРЕПАРАТУ
• Наявність в складі комплексу високого вмісту Азоту, Фосфору та 

Калію забезпечує живлення рослин на ранніх етапах розвитку.
• Оптимальне співвідношення чистих мікроелементів у біологічно 

доступній формі та біологічно активних речовин у складі 
Урожай СТАРТ дозволяє активізувати процеси поділу клітин і 
синтезу органічних сполук, підвищити активність ферментів, 
що забезпечує стимуляцію процесів проростання насіння та 
розвитку рослин на початкових етапах розвитку.

• Розвиток потужної кореневої системи.
• Активний розвиток мікроорганізмів в складі ризосфери.
• Підвищену стійкість рослин до зовнішніх стресів та хвороб.
• Підвищення врожайності та якості врожаю.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Препарати лінійки Урожай сумісні з агрохімікатами, 

біопрепаратами та стимуляторами росту.
• Перед змішуванням рекомендовано провести тестування на 

утворення осаду
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УРОЖАЙ
ЛАНДШАФТ

NPS-12-15-7

Органо-мінеральне добриво для
підживлення декоративних рослин

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ НОРМА ДОБРИВА

Газонні трави*

Веснянне підживлення газону (після встановлення
стабільної плюсової температури) 1-2 підживлення 10,0-20,0 л/га

Періодичні літні підкормки через 1-2 дні після зкошування 10,0-20,0 л/га 
Осіннє підживлення газону (вересень-жовтень) 5,0-10,0 л/га

Троянди, шипшина,
інші види кущів

Внесення при посадці саджанців в посадкову лунку 1,0 л на 5 л води по 0,4-0,5 робочого 
розчину на посадкову лунку

Внесення з поливною водою (або крапельний полив)
 1-3 рази за вегетацію 0,01-0,015 на 1 л поливної води

Обробка в фазу відокремлення бутонів 3,0-5,0 л/га
Обробка після цвітіння, 1-2 обробки 3,0-5,0 л/га

Цибулинні та бульбові квіти (лілії, 
гіацинти, нарциси, георгіни, бегонії, 

гладіолуси, тюльпани)

Внесення при посадці в посадкову лунку 1,0 л на 5 л води по 0,4-0,5 робочого 
розчину на посадкову лунку

Внесення з поливною водою
(або крапельний полив) 3-4 рази за вегетацію 3,0-5,0 л/га

Обробка рослин перед цвітінням 2,0-3,0 л/га

Інші декоративні рослини

Обробка ґрунту в передпосадкову культивацію
або полив одночасно з посадкою бульб 30-50 л/га

Внесення з поливною водою (або крапельний полив)
3-4 рази за вегетацію 0,01-0,015 на 1 л поливної води

Періодичні обробки рослин з інтервалом 15-20 днів 2,0-3,0 л/га
Підвищення концентрації може викликати опіки у рослин!

* - для підживлення газонів, краще проводити безпосередньо перед поливом газону.

N P2O5 K2О MgO SO3 Mn B Cu Fe Mo Zn

187,5 180 25 5 84 4,5 2,5 8,5 3,8 0,2 2

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Для обробки посівів препарат розчиняють у нежорсткій воді, з 

температурою не нижче 10 °С.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин його рекомендовано 

збовтати.
• При приготуванні робочого розчину бак обприскувача 

(протруювальних агрегатів) наповнюють водою на 1/2 від необхідної 
кількості та додають мікродобрива. Після повного їх розчинення вносять 
необхідні компоненти бакової суміші та ретельно перемішують.

• Готовий робочий розчин необхідно використати впродовж 6 годин.
• При приготуванні багатокомпонентних бакових сумішей рекомендовано 

проводити попереднє змішування для перевірки стабільності робочого 
розчину.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Обробку проводити в ранковий або вечірній час, або за хмарної 

погоди, за температури повітря не вище +25 °С.
• Не використовувати при інтенсивному сонячному  випромінюванні, 

поривчастому вітрі, дощі та під час випадання рясної роси.
• Препарати лінійки Урожай сумісні з агрохімікатами,  біопрепаратами та 

стимуляторами росту.
• Допускається наявність незначного осаду, який утворюється при 

тривалому зберіганні і розчиняється при збовтуванні або додаванні в 
воду. Осад не впливає на якість та ефективність мікродобрива.
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УРОЖАЙ
ЗЕРНО

Мікродобриво для підживлення
зернових культур 

Комплекс мікроелементів на основі EDTA, підібраних 
таким чином, щоб забезпечити оптимальний ріст та 

розвиток зернових культур

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ НОРМА МІКРОДОБРИВА ВИТРАТА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Пшениця
озима та

яра, ячмінь
озимий та

ярий, овес,
жито

Фаза кущіння

1,0-2,0 л/га

200-300 л/га
Фаза виходу в трубку 200-300 л/га

Фаза появи 
прапорцевого листка 200-300 л/га

Фаза колосіння (крім 
пивоварних сортів 

ячменю ярого)
200-300 л/га

Кукурудза, сорго 5-7 листків 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га

СІРКА (S)
• Входить до складу білків.
• Впливає на функції ферментів.
• Приймає участь у процесі фотосинтезу.

МІДЬ (Cu)
• Входить до складу ферментів.
• Підвищує інтенсивність фотосинтезу.
• Впливає на білковий обмін.
• Впливає на фертильність колосків.

ЦИНК (Zn)
• Впливає на біосинтез гормонів росту.
• Стимулює функціонування ферментів.
• Прискорює синтез протеїнів.

МАГНІЙ (Mg)
• Бере участь у фотосинтезі.
• Впливає на синтез вуглеводів і жирів.

МАРГАНЕЦЬ (Mn)
• Впливає на активність ферментів.
• Підвищує синтез хлорофілу.
• Впливає на зниження рівня нітратів і синтез протеїнів.

МОЛІБДЕН (Mo)
• Зменшує рівень нітратів.
• Впливає на синтез протеїнів.
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150 - - 50 100 2 8,5 3,8 10 0,2 2
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УРОЖАЙ
ТК

Мікродобриво для підживлення
технічних культур

Рідке багатокомпонентне добриво на основі EDTA з 
високим вмістом мікроелементів для позакореневого 

підживлення технічних культур

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ НОРМА МІКРОДОБРИВА ВИТРАТА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Буряк цукровий
Фаза 6-8 листка 1,5-2,0 л/га

250-300 л/гаЧерез 10-14 діб
1,0-2,0 л/га

Перед змиканням міжрядь

Ріпак
Розетка з 4-8 листків

1,0-1,5 л/га 250-300 л/гаФаза стеблування
Фаза бутонізації

Соя
Фаза бутонізації

1,0-1,5 л/га 250-300 л/га
Фаза зелених бобів

Соняшник
Фаза 3-4 листки

1,5-2,0 л/га 250-300 л/га
Фаза бутонізація

Овочеві культур Впродовж вегетації 1,0-2,0 л/га 200-300 л/га

N P2O5 Mg S Zn B Cu Fe Mn Mo Со

150 - 50 45 18 5 1,5 1,5 15 0,2 0,1

БОР (В)
• Підвищує стійкість рослин до різких коливань температур та 

посухи.
• Покращує формування зав’язі.
• Покращує міграцію цукрів.
• Покращує синтез протеїнів.
• Впливає на активність меристеми і ріст рослин.
• Сприяє використанню ауксинів рослиною.

МАРГАНЕЦЬ (Mn)
• Впливає на активність ферментів.
• Підвищує синтез хлорофілу.
• Впливає на зниження рівня нітратів і синтез протеїнів.

ЗАЛІЗО (Fe)
• Активує дихання.
• Впливає на формування хлорофілу.
• Впливає на метаболізм протеїнів.
• Знижує рівень нітратів.
• Бере участь у функціонуванні фотосинтетичної системи.

МАГНІЙ (Mg)
• Бере участь у фотосинтезі.
• Впливає на синтез вуглеводів і жирів.
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УРОЖАЙ
ОВОЧЕВІ

NPS-7-15-9

Органо-мінеральне добриво
для підживлення овочевих культур

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ НОРМА
МІКРОДОБРИВА

Картопля
Обробіток ґрунту в передпосадкову культиваціюь або полив з посадкою бульб 20-30 л/га

Обприскування при висоті рослин 15-20 см 3,0-4,0 л/га
Обробка перед цвітінням 3,0-4,0 л/га

Томати, перець, 
баклажани

Полив одночасно з посадкою розсади 100-150 на
50 л води

Обробка перед цвітінням 1,5-2,0 л/га
Після цвітіння в період формування плодів через кожні 15-20 діб 2,0-3,0 л/га

Внесення з поливом (крапельне зрошування) 2-3 мл препарату /
1 л поливної води

Огірки
Обробіток ґрунту в передпосадкову культивацію або полив одночасно з посівом насіння 25 л/га

Обробка у фазу 6-8 листків 2,0-3,0 л/га
Обробка у фазу 10-12 листків 2,0-3,0 л/га

Капуста
Полив одночасно з посадкою розсади 100-150

на 50 л води
Обробка у фазу утворення розетки 1,0-1,5 л/га

Обробка у фазу формування головок 1,5-2,5 л/га

Морква,
столовий

буряк

Обробіток ґрунту в передпосадкову культивацію або полив одночасно з посівом насіння 25 л/га
Обробка у фазу 4-6 справжніх листків 1,0 л/га

Обробка у фазу змикання листя у рядках 1,5-2,5 л/га
Обробка у фазу змикання листя у міжряддях 2,0-3,0 л/га

Зелені культури
(цибуля, часник, кріп, 

петрушка)

Обробіток ґрунту в передпосадкову культивацію або полив одночасно з посівом насіння 200-300
мл/100 м2

Обробка у фазу 4-5 справжніх листків 1,5-2,0 л/га
Обробка у фазу 6-8 справжніх листків 2,0-2,5 л/га

Через кожні 10-15 діб 2,0-2,5 л/га
Підвищення концентрації може викликати опіки у рослин!                                                                                              Остання обробка за 10-14 днів до збору урожаю

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Для обробки посівів препарат розчиняють у нежорсткій воді з температурою не 

нижче 10 °С. Перед додаванням препарату в робочий розчин його рекомендовано 
збовтати.

• При приготуванні робочого розчину бак обприскувача (протруювальних агрегатів) 
наповнюють водою на 1/2 від необхідної кількості та додають мікродобрива. Після 
повного їх розчинення вносять необхідні компоненти бакової суміші та ретельно 
перемішують.

• Готовий робочий розчин необхідно використати впродовж 6 годин.
• При приготуванні багатокомпонентних бакових сумішей рекомендовано проводити 

попереднє змішування для перевірки стабільності робочого розчину.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Обробку проводити в ранковий чи вечірній час, або за хмарної погоди, за 

температури повітря не вище +25 °С.
• Не використовувати при інтенсивному сонячному випромінюванні, поривчастому 

вітрі, дощі та під час випадання рясної роси.
• Препарати лінійки Урожай сумісні з агрохімікатами, біопрепаратами та 

стимуляторами росту.
• Допускається наявність незначного осаду, який утворюється при тривалому 

зберіганні та розчиняється при збовтуванні, або додаванні у воду. Осад не впливає 
на якість та ефективність мікродобрива.

М
ІК

РО
Д

О
БР

И
В

А

N P2O5 К2О Mg SО3 Mn B Cu Fe Mo Zn

84 181 20 5 108 4,5 2,5 8,5 3,8 0,2 2
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УРОЖАЙ
БОБОВІ

Мікродобриво для підживлення
бобових культур

Рідке комплексне добриво на основі EDTA з додаванням 
мікроелементів, підібраних для забезпечення 

оптимального розвитку бобових культур з додаванням
Кобальту і Молібденну для активізації процесів 

симбіотичної азотфіксації

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ЗАСТОСУВАННЯ НОРМА МІКРОДОБРИВА

Соя, горох, нут, 
люцерна

Позакореневе підживлення
впродовж вегетації 1,0-2,0 л/га

М
ІК

РО
Д

О
БР

И
В

А

N P2O5 Mg S Zn B Cu Fe Mn Mo Со

150 - 40 52 9 4 3 6 6 1 0,1

БОР (В)
• Покращує формування зав’язі.
• Покращує міграцію цукрів.
• Покращує синтез протеїнів.
• Впливає на активність меристеми і ріст рослин.
• Сприяє використанню ауксинів рослиною.
• Підвищує стійкість рослин до різких коливань температур та 

посухи.

МОЛІБДЕН (Mo)
• Зменшує рівень нітратів.
• Впливає на синтез протеїнів.
• Сприяє утворенню бульбочкових бактерій.

КОБАЛЬТ (Co)
• Послаблює токсичну дію марганцю.
• Збільшує вміст білка в зерні.
• Сприяє повному використанню елементів живлення.
• Збільшує вміст сухих речовин, покращує якість продукції.
• Сприяє утворенню бульбочкових бактерій.

МАГНІЙ (Mg)
• Бере участь у фотосинтезі.
• Впливає на синтез вуглеводів і жирів.
• Відіграє істотну роль в накопиченні аскорбінової кислоти в 

рослинах впливає на окислювально-відновні процеси, що 
протікають в рослинах.

СІРКА (S)
• Входить до складу білків.
• Впливає на функції ферментів.
• Приймає участь у процесі фотосинтезу.

МАРГАНЕЦЬ (Mn)
• Впливає на активність ферментів.
• Підвищує синтез хлорофілу.
• Впливає на зниження рівня нітратів і синтез протеїнів.
• Підвищує вологоутримуючу здатність, знижує випаровуваність 

вологи листя за умов посухи.
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УРОЖАЙ
ЯГІДНІ

NPS-8-18-8

Органо-мінеральне добриво
для підживлення ягідних культур

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Для обробки посівів препарат розчиняють у нежорсткій воді з 

температурою не нижче 10 °С.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин, його рекомендовано 

збовтати.
• При приготуванні робочого розчину, бак обприскувача (протруювальних 

агрегатів) наповнюють водою на 1/2 від необхідної кількості та додають 
мікродобрива. Після повного їх розчинення вносять необхідні компоненти 
бакової суміші та ретельно перемішують.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Обробку проводити в ранковий чи вечірній час, або за хмарної погоди, 

за температури повітря не вище +25 °С.
• Не використовувати при інтенсивному сонячному випромінюванні, 

поривчастому вітрі, дощі та під час випадання рясної роси.
• Препарати лінійки Урожай сумісні з ЗЗР, біопрепаратами та 

стимуляторами росту.

М
ІК
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Д

О
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А

N P2O5 К2О Mg SО3 Mn B Cu Fe Mo Zn

102 216 35 5 90 4,5 2,5 8,5 3,8 0,2 2

КУЛЬТУРА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ НОРМА ДОБРИВА

Суниця,
полуниця

Внесення при посадці саджанцв в посадкову лунку 1 л на 5 л води (0,2-0,3 л робочого 
розчину на посадкову лунку)

Внесення з поливною водою (або крапельний полив 3-4 рази за вегетацію) 20-30 л/га
Обробка рослин у фазу викидання квітконосів 1,0-2,0 л/га 

Обробка після цвітіння 2,5-3,0 л/га
Обробка в період формування ягід 1-2 рази через 15-20 днів 2,5-3,0 л/га

Обробка після збору ягід 1-2 рази 3,0 л/га

Малина, ожина
(літні сорти)

Внесення при посадці саджанцв в посадкову лунку 1,0 л на 5 л води (0,4-0,5 робочого 
розчину на посадкову лунку)

Внесення з поливною водою (або крапельний полив 3-4 рази за вегетацію) 30-50 л/га
Обробка в фазу відокремлення бутонів 2,0-3,0 л/га

Обробка перед цвітінням 2,0-3,0 л/га
Обробка в період формування ягід 2-3 рази з інтервалом 10 днів 3,0-4,0 л/га

Смородина,
аґрус

Внесення при посадці саджанцв в посадкову лунку 1,0 л на 5 л води (0,4-0,5 робочого 
розчину на посадкову лунку)

Внесення з поливною водою (або крапельний полив 3-4 рази за вегетацію) 30-50 л/га
Обробка рослин перед цвітінням 2,0-3,0 л/га

Обробка в період формування плодів 1-2 рази через 15-20 днів 3,0-4,0 л/га
Обробка після збору ягід та восени 2,0-3,0 л/га

Виноград

Внесення при посадці саджанців в посадкову лунку 1,0 л на 5 л води (0,5-1,0 робочого
розчину на посадкову лунку)

Внесення з поливною водою (або крапельний полив 3-4 рази за вегетацію) 50 л/га
В період активного формування листків 3,0-4,0 л/га

Обробка після цвітіння та період формування ягід 2-3 рази з інтервало 10 днів 3,0-4,0 л/га
Обробка після збору ягід та восени 4,0 л/га

Підвищення концентрації може викликати опіки у рослин!
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УРОЖАЙ
ПЛОДОВІ

NPS-9-15-8

Органо-мінеральне добриво
для підживлення плодових дерев

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ НОРМА ДОБРИВА

Яблуня,
груша

Внесення при посадці саджанців в посадкову лунку 1 л/5 л води/1 лунку
Внесення з поливною водою 100 мл/10 л/1 дерево

Обробка рослин у фазу рожевого пуп'янка 1,5-2,0 л/га
Обробка після цвітіння 2,0-3,0 л/га

Обробка в період формування плодів 2-3 рази через 15-20 дн. 3,0-4,0 л/га

Вишня, 
черешня,

слива,
абрикос

Внесення при посадці саджанців в посадкову лунку 0,5-0,75 л/5 л води/1 лунку
Внесення з поливною водою 100 мл/10 л/1 дерево

Обробка у фазу відокремлення пуп'янків 1,0-2,0 л/га
Обробка після цвітіння та в період

формування плодів 1-3 рази через 15-20 днів 2,0-3,0 л/га

Волоський
горіх

Внесення при посадці саджанців в посадкову лунку 0,5-0,75 л/5 л води/1 лунку
Внесення з поливною водою 100 мл/10 л/1 дерево

Обробка рослин у фазу розпускання бруньок 1,5-2,0 л/га
Обробка в період формування плодів 2-3 рази через 15-20 дн. 3,0-4,0 л/га

Підвищення концентрації може викликати опіки у рослин!

М
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А

N P2O5 K2O MgO SO3 Mn B Cu Fe Mo Zn

108 181 35 7 90 7,2 4,5 6,5 4,3 0,2 2

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ 
• Для обробки посівів препарат розчиняють у нежорсткій воді з  

температурою не нижче 10 °С.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин його  рекомендовано 

збовтати.
• При приготуванні робочого розчину бак обприскувача  (протруювальних 

агрегатів) наповнюють водою на 1/2 від необхідної кількості та додають 
мікродобрива. Після повного їх розчинення вносять необхідні компоненти 
бакової суміші та ретельно перемішують .

• Готовий робочий розчин необхідно використати впродовж 6 годин.
• При приготуванні багатокомпонентних бакових сумішей  рекомендовано 

проводити попереднє змішування для  перевірки стабільності робочого 
розчину.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Обробку проводити в ранковий чи вечірній час, або за хмарної погоди, за 

температури повітря не вище +25 °С.
• Не використовувати при інтенсивному сонячному випромінюванні, 

поривистому вітрі,  дощі та під час випадання рясної роси.
• Препарати лінійки Урожай сумісні з агрохімікатами, біопрепаратами та 

стимуляторами росту.
• Допускається наявність незначного осаду, який утворюється при 

тривалому зберіганні та розчиняється при збовтуванні, або додаванні у 
воду. Осад не впливає на якість та ефективність мікродобрива.



21

УРОЖАЙ
ХВОЙНІ

NPS-10-10-5

Органо-мінеральне добриво для
підживлення хвойних декоративних культур

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Для обробки рослин препарат розчиняють у нежорсткій воді з  

температурою не нижче 10 °С.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин його 

рекомендовано збовтати.
• При приготуванні робочого розчину бак обприскувача 

(протруювальних  агрегатів) наповнюють водою на 1/2 від 
необхідної кількості та додають  мікродобрива. Після повного 
їх розчинення вносять необхідні компоненти бакової суміші та 
ретельно перемішують.

• Готовий робочий розчин необхідно використати впродовж 6 
годин.

• При приготуванні багатокомпонентних бакових сумішей 
рекомендовано проводити попереднє змішування для 
перевірки стабільності робочого розчину.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Обробку проводити в ранковий чи вечірній час, або за хмарної 

погоди, за температури повітря не вище +25 °С.
• Не використовувати при інтенсивному сонячному 

випромінюванні,  поривчастому вітрі, дощі та під час випадання 
рясної роси.

• Препарати лінійки Урожай сумісні з ЗЗР, біопрепаратами та  
стимуляторами росту.

• Допускається наявність незначного осаду, який утворюється 
при  тривалому зберіганні та розчиняється при збовтуванні, або  
додаванні у воду. Осад не впливає на якість та ефективність 
мікродобрива.

М
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N P2O5 К2О MgO SО3 Mn B Cu Fe Mo Zn

125 125 20 12 60 7,5 4,5 1,6 5,6 0,2 2

КУЛЬТУРА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ НОРМА ДОБРИВА

Ялина, сосна,
ялівець, ялиця, туя

Весняне підживлення починаючи з 2-3 року 
вирощування 5,0-10 л/га

Періодичні підживлення в період з квітня до 
початку вересня з інтервалом 15-20 днів з 

поливом
2,0-4,0 л/га

Періодичне обприскування хвої в період 
з квітня до початку вересня з інтервалом 

10-15 днів
0,1-0,2 л/га

Підвищення концентрації може викликати опіки у рослин!
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УРОЖАЙ
БОР

Концентрат бору - 150 г/л

Концентрований розчин бору (B) у доступній для рослин 
формі боретаноламіну, для підживлення культур, 

чутливих до нестачі елементу: цукровий буряк, ріпак, соя, 
соняшник, бобові. Гумат в складі препарату покращує 

проникненню Бору в тканини рослини

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ФАЗА НОРМА ВИТРАТИ
Зернові До кінця кущіння, при підтвердженні

дефіциту бору листковою діагностикою 0,5-1 л/га

Зернобобові Фаза бутонізації - початок цвітіння 0,75-1,0 л/га
Кукурудза У фазі 4-10 листків 1,5-3,0 л/га
Соняшник У фазі 10-12 листків 0,75-1,5 л/га

Ріпак Восени у фазі 4-6 листків 1,0-1,5 л/га
Навесні до початку цвітіння 1,5-3,0 л/га

Цукровий буряк 1-3 внесення між фазою 4-х листків та змиканням міжрядь 0,5-3,0 л/га
Картопля 1-2 внесення до цвітіння 0,75-1,5 л/га

Плодоовочеві рослини 1-2 внесення перед цвітінням при достатній листковій поверхні 2,0 л/га

Капуста 1-2 внесення відразу, як тільки
сформується достатня листкова поверхня 1,0-3,0 л/га

Коренеплідні
та бульбоплідні

культури, спаржа
1-2 внесення відразу після формування
достатньої кількості листкової поверхні 1,0-3,0 л/га

Ягідники Перед цвітінням 1,0-3,0 л/га
Суниці садові Перед цвітінням, восени 1,0-2,0 л/га

Яблуня, груша 2 внесення з початку рожевого пуп'янка до кінця цвітіння 3,0 л/га
Після збору врожаю 3,0 л/га

Кісточкові Обробка перед цвітінням 3,0 л/га
Столовий виноград 2 внесення від початку збільшення бруньок до початку цвітіння 1,0-3,0 л/га

N B
Гумати

65 150

ФІЗІОЛОГІЧНА ДІЯ
• Впливає на запліднення; регулює надходження в рослину інших елементів (азоту, калію, кальцію); впливає на формування зав’язі.
• Підвищує якість врожаю, його збереження; впливає на водний режим рослин та процес вуглеводного обміну.
• Сприяє використанню ауксинів рослиною.
• Впливає на активність меристеми і ріст рослин.
• Покращує синтез протеїнів; покращує міграцію цукрів.
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УРОЖАЙ
ЦИНК

Концентрат цинку - 112 г/л

Рідке мікродобриво на основі EDTA з високим вмістом 
цинку (Zn) в легкодоступній формі для підживлення 
культур, чутливих до нестачі цинку: кукурудза, соя,

квасоля, льон

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ФАЗА НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ

Кукурудза, сорго
3-5 листків

0,75-3,0 л/га
6-11 листків

Зернові
Кущіння

0,5-1,5 л/га
Прапорцевий листок

Зернобобові
3-5 трійчастих листків

0,75-3,0 л/га
Бутонізація

Соняшник
2-4 пари листків

0,5-2,0 л/га
6-8 пар листків

Картопля Після сходів - ріст стебла
0,5-1,5 л/га

Овочі 3-4 справжніх листка перед цвітінням і формування плодів
Виноград Перед та після фази цвітіння, після збирання ягід

1,0-3,0 л/га
Яблуня, груша Фаза зеленої бруньки, після збору урожаю

N Zn

45 112

ФІЗІОЛОГІЧНА ДІЯ
Входить до складу різноманітних ферментів; відповідає за синтез білків, ліпідів, вуглеводів та фосфорний обмін; приймає участь в синтезі 
гормону росту (ауксину) і вітамінів; підвищує стійкість рослин до різних несприятливих факторів (підвищує жаростійкість та посухостійкість).
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Кукурудза: хлороз тканин листка 
вздовж судинних пучків

Цукровий буряк: некроз тканин між 
жилками

Зернобобові: некроз зовнішніх країв
листка

СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ ЦИНКУ
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УРОЖАЙ
Мо

Концентрат молібдену - 100 г/л

Рідке мікродобриво на основі EDTA з високим вмістом 
молібдену (Mo) для підживлення с.-г. культур: бобові 

культури, деякі з родини хрестоцвітих (особливо ріпак і
гірчиця), цукрові буряки

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ФАЗА НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ

Зернобобові
Обробка насіння 0,7-1,0 л/т

3-5 трійчастих листків, бутонізація 0,4-0,6 л/га
Цукровий та кормовий 

буряк
4-6 листків, наступне внесення через
10-14 діб при змиканні листя у міжрядді 0,4-0,6 л/га

Озимий та ярий ріпак, 
гірчиця

При відновленні весняної вегетації,
фаза зеленого бутону 0,5-0,6 л/га

Овочеві культури На початку вегетації ї, за 7-10 діб до
припинення активного росту та дозрівання 0,4-0,6 л/га

Mo

100

ФІЗІОЛОГІЧНА ДІЯ
Молібден бере участь у синтезі амінокислот і білків, регулює процес трансформації азоту в рослині. Він відіграє важливу роль у фіксації 
молекулярного азоту з атмосфери бульбочковими та вільноіснуючими азотфіксуючими бактеріями. Особливо ефективним молібден є при 
застосуванні на кислих ґрунтах, піщаних, з високим вмістом заліза, бідних на фосфор, інтенсивно удобрених мінеральними добривами. 
Молібден сприяє: кращому засвоєнню азоту з добрив і ґрунту; зменшує втрати азоту внаслідок вимивання нітратів і процесу денітрифікації; 
інтенсифікує процес фотосинтезу за нижчих температур повітря і слабшої сонячної інсоляції.
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Зернові колосові: сухі світлі 
плями між жилками листка

Соя: хлоротичні та сухі плями Цукровий буряк: сухі плями 
навколо жилок листка

СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ МОЛІБДЕНУ
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Mo Со

100 10

УРОЖАЙ
Мo + Сo

Концентрат молібдену - 100 г/л,
кобальту - 10 г/л

Рідке мікродобриво на основі EDTA з високим вмістом
молібдену (Mo) та кобальту (Co) спеціально 

розроблене для забезпечення найкращих умов
для здійснення симбіотичної азотфіксації

бобових культур

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ФАЗА НОРМА ВИТРАТИ 
ПРЕПАРАТУ

Бобові культури

Обробка насіння 1,0-1,5 л/т

6-8 листків 0,35-0,50 л/га

Бутонізація - початок цвітіння 0,35-0,50 л/га

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Сприяє підвищенню кількості хлорофілу в листі.
• Активізує фіксацію азоту бульбочковими бактеріями.
• Посилює розвиток коріння.
• Покращує водоутримуючу здатність тканин рослин.
• Збільшує вміст білка в зерні бобових рослин.
• Сприяє покращенню процесу фотосинтезу та респірації у 

рослин.
• Нормалізує загальний обмін речовин.

МОЛІБДЕН (Mo)
• Зменшує рівень нітратів.
• Впливає на синтез протеїнів.
• Сприяє утворенню бульбочкових бактерій.

КОБАЛЬТ (Co)
• Збільшує вміст білка в зерні.
• Сприяє повному використанню елементів живлення.
• Збільшує вміст сухих речовин, покращує якість продукції.
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УРОЖАЙ
МІДЬ

Концентрат міді - 100 г/л + сірка

 Рідке мікродобриво на основі EDTA з високим вмістом міді 
(Cu) для підживлення с.-г. культур: пшениця, ячмінь, овес, 

кукурудза, коренеплідні, технічні та бобові культури

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ФАЗА НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ
Озимі зернові Від кущіння до виходу в трубку 0,5-1,0 л/га

Кукурудза
Впродовж вегетації у випадку нестачі міді

0,5-1,5 л/га
Технічні 0,5-1,5 л/га
Бобові 0,5-1,5 л/га

Картопля 2 тижні після сходів, та через 10-14 діб 0,5 л/га
Овочі відкритий ґрунт 8-10 листків 0,5 л/га
Овочі закритий ґрунт В період вегетації, 1-2 рази, інтервал 12-14 діб 0,5 л/га

Суниця Впродовж вегетації 0,5 л/га
Яблуня Впродовж вегетації 0,5-0,7 л/га
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Cu S

100 30

КОБАЛЬТ (Co)
Мідь регулює фотосинтез і концентрацію в рослині інгібіторів росту, водний обмін і перерозподіл вуглеводів, входить до складу ферментів. 
Більшість функцій міді в рослинах пов’язано з її безпосередньою участю в ферментативних. Підвищує стійкість рослин до високих і низьких 
температур, та до грибних і бактеріальних захворювань. Сприяє стійкості рослин до вилягання. Дефіцит міді спостерігається на кислих, 
піщаних, та торф’яних ґрунтах.

Зернові: скручування та засихання 
верхівок листків

Зернобобові: велика кількість 
дрібних «сріблястих» плям на листі, 
що переростають в некроз

Цукровий буряк: листки набувають 
темно-зеленого забарвлення, 
в’януть

СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ МІДІ
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ПОЛІСУЛЬФІД
НАТРІЮ

Рідке добриво з
фунгіцидною дією 

Рідке добриво з фунгіцидною та акарицидною дією 
на основі сірки та натрію, для позакореневого 

підживлення рослин

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ШКОДОЧИННИЙ ОБ'ЄКТ НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ НОРМА ВИТРАТИ ВОДИ

Цукровий буряк Борошниста роса, 
церкоспоріоз 4,0-5,0 л/га 200-300 л/га

Зернові (колосові) Комплекс хвороб 2,0-3,0 л/га 200-300 л/га
Зернобобові

(соя, горох ін.) Комплекс хвороб, кліщі 4,0-5,0 л/га 200-300 л/га

Яблуня Борошниста роса, парша 4,0-5,0 л/га до 1000 л/га
Виноград Оїдіум 4,0-5,0 л/га 200-300 л/га

Овочі закритого 
ґрунту

Борошниста роса,
фузаріоз, аскохітоз 2,0-3,0 л/га 200-300 л/га

Чорна смородина
Різні плямистості, зокрема, 

борошниста роса, 
бруньковий кліщ

4,0-5,0 л/га 200-300 л/га
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Na2O S

80 150

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕПАРАТУ
Сірка діє як фунгіцид, тому ефефективна проти таких хвороб як - 
сіра гниль, борошниста роса та ін. Особливо важливу роль грає 
сірка в ензиматичних процесах рослин, в процесі синтезу білка, в 
засвоєнні амідної форми азоту.

Натрій приймає участь у розподілі вологи в тканинах рослин, 
що має важливе значення в регіонах з недостатньою кількістю 
вологи чи в разі посухи.

Також, натрій впливає на швидкість розвитку листової поверхні 
на початкових стадіях розвитку рослин, та що ще важливіше - 
на утворення і розподіл цукрів в листі та коренеплоді, на користь 
коренеплоду.

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Обприскування проводити в ранковий або вечірній час.
• Температура повітря за обприскування не повинна 

перевищувати +25 °С.
• Температура робочого розчину не повинна бути нижче за +10 °С.
• Не використовувати при інтенсивному сонячному 

випромінюванні.
• Рекомендується провести тестування на відсутність осаду
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УРОЖАЙ
МАРГАНЕЦЬ

Концентрат марганцю - 100 г/л + сірка

Рідке мікродобриво на основі EDTA з високим вмістом 
марганцю в легкодоступній формі для позакореневого 

підживлення с.-г. культур, чутливих до нестачі марганцю 
- озимі зернові, бобові, цукровий та кормовий буряк, 

овес, картопля, яблуня, черешня та малина

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ФАЗА НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ
Озимі зернові Цвітіння 2,0-3,0 л/га

Бобові Перед цвітінням 3,0-4,0 л/га
Коренеплідні Від 6-го листка до формування плоду 2,0-3,0 л/га

Картопля 2 тижні після сходів, та через 10-14 діб 2,0-3,0 л/га
Овочі відкритого 

ґрунту 8-10 листків 2,0-3,0 л/га

Овочі закритого 
ґрунту 1-2 обробки за вегетацію з інтервалом в 14 діб 2,0-3,0 л/га

М
ІК

РО
Д

О
БР

И
В

А

Mn S

100 60

ФІЗІОЛОГІЧНА ДІЯ
Марганець приймає активну участь в регуляції реакції окислення та редукції в процесах азотного та вуглецевого обміну, в процесі дихання 
клітин, фотосинтезі тощо. У більшості с.-г. культур потреба в марганці збільшується в період цвітіння та утворення плодів, а також в період 
утворення коренів та бульб у коренеплідних культур. Встановлено, що дефіцит марганцю сприяє накопиченню в рослинах нітратів. Нестача 
елементу спостерігається на карбонатних та кислих ґрунтах. Урожай Марганець сприяє підвищенню якісних показників урожаю с.-г. 
культур: вмісту цукрів в коренеплодах цукрового буряка та ягодах суниці, крохмалю в бульбах картоплі, білка в зерні, вітаміну С в плодах, 
ягодах та овочах.

Соя: хлороз, пожовтіння тканин 
листків

Зернові: бурі некротичні плями та 
смуги на листках вздовж жилок

Овочеві: значна кількість бурих 
некротичних плям на листках

СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ МАРГАНЦЮ
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УРОЖАЙ
ЗАЛІЗОКонцентрат заліза

Діюча речовина, г/л

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +5 °С до +40 °С в сухому,
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
36 місяців.

КУЛЬТУРА ФАЗА НОРМА ВИТРАТИ ВИТРАТИ Р/Р

Бобові Перший-третій трійчастий
листок до фази бутонізації 1,0-1,5 л/га 200-300 л/га

Кукурудза 5-7 листок 0,5-1,5 л/га 200-300 л/га
Плодово-ягідні За потреби 1,5-4,0 л/га 400-1000 л/га

Квіти В період вегетації 3-4 рази,
з інтервалом 10-14 діб 0,75 -1,0 л/га 300-400 л/га

Овочі відкритого 
ґрунту 

В період вегетації 1-2 рази,
з інтервалом 10-14 діб 0,75 -1,0 л/га 250-300 л/га

Овочі закритого 
ґрунту

В період вегетації 3-4 рази,
з інтервалом 10-14 діб 0,75 -1,0 л/га 400-600 л/га
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ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Для обробки посівів, препарат розчиняють в не жорсткій воді, 

яка не містить хлору з температурою, не нижче 10 °С.
• Використовувати лише у ретельно вимитих від хімічних 

компонентів та мікродобрив агрегатах.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин, його 

рекомендовано збовтати.
• При приготуванні робочого розчину, бак оприскувача 

(протруювальних агрегатів) наповнюють водою на 1/2 від 
необхідної кількості, вмикають режим змішування і додають 
мікродобрива. Після повного їх розчинення, вносять необхідні 
компоненти бакової суміші і ретельно перемішують. При 
включеному змішувачі доливають необхідну кількість води.

• При необхідності - КАС, карбамід, аміачну селітру додають в 
останню чергу при включеному змішувачі.

• Адюванти та інші ПАВи додаються при максимальній 
наповненості баку для запобігання утворення піни.

• Приготовлений робочий розчин необхідно використати 
впродовж 6 годин.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Обробку проводити в ранковий або вечірній час, або за хмарної 

погоди, за температури повітря не вище +25 °С.
• Не використовувати при інтенсивному сонячному  

випромінюванні, поривчастому вітрі, дощі та під час випадання 
рясної роси.

• Препарати лінійки Урожай сумісні з агрохімікатами,  
біопрепаратами та стимуляторами росту.

• Допускається наявність незначного осаду, який утворюється 
при тривалому зберіганні і розчиняється при збовтуванні або 
додаванні в воду. Осад не впливає на якість та ефективність 
мікродобрива.

• При приготуванні багатокомпонентних бакових сумішей 
рекомендовано проводити попереднє змішування для 
перевірки стабільності робочого розчину.

• При використанні декількох типів мікродобрив в одній баковій 
суміші, рекомендується проводити попереднє тестування на 
наявність фітотоксичної дії комбінації.
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Препарати цієї групи мають здатність 
поліпшувати властивості робочого розчину 
ЗЗР шляхом покращення розтікання та 
проникнення розчину в поверхню листка 
(ад’юванти), недопущення утворення та 
руйнування існуючої піни (піногасники), 
корекції рН.

Допоміжні речовини безпечні для 
навколишнього середовища, тварин, людини 
та корисної ентомофауни.

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ
ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН

• Зменшення витрати робочого розчину 
до 15-25% та покращення якості обробки 
(ад’юванти).

• Економія часу на заправку обприскувача до 
1,5 годин і запобігання втратам хімічних ЗЗР 
(піногасник).

• Зменшення втрат врожаю бобових, ріпаку, 
гірчиці до 80% (склеювач).

• Забезпечення оптимального рівня  pH 
бакового розчину для максимальної 
ефективності та стабільності дії хімічних ЗЗР 
(гербіцидів, інсектицидів) і мікроелементів 
(pH-коректор).

АД’ЮВАНТИ ТА ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ
До цієї категорії продукції входять допоміжні речовини, що додаються до робочих розчинів 
засобів захисту рослин з метою поліпшення їх властивостей: ад’юванти, піногасники, 
склеювачі, рН-коректори.
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Кондиціонер-пом’якшувач води для 
зниження рН робочого розчину, жорсткості та 

стабілізації бакових сумішей

Діюча речовина
спеціальна формуляція органо-мінеральних кислот 
з буферними властивостями, поверхнево-активні 
речовини.

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Зберігати за t° від +2 °С до +25 °С в сухому, захищеному
від прямих сонячних променів місці. 

Термін придатності
24 місяці.

pH ВОДИ
НОРМА ПРЕПАРАТУ AQUASTAB, МЛ НА 100 Л БАКОВОГО РОЗЧИНУ

7,0 6,5 5,5

7,5 20-25 30-40 50-75

8,5 25-50 50-75 75-100

9,5 50-75 75-100 100-150

10,5 150-200 200-250 250-350

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Підкислює воду та запобігає лужному гідролізу чутливих 

до нього ЗЗР, таких як піретроїди, хлоровані вуглеводні 
органофосфати, гліфосат, дикват, завдяки підтримці рН в 
оптимальному діапазоні.

• Знижує жорсткість води (зв’язує активні катіони Ca2+, Mg2+, 
Fe3+), що запобігає деактивації гербіцидів, інсектицидів, 
фунгіцидів і регуляторів росту рослин.

• Покращує сумісність, особливо порошкових сумішей, 
запобігає утворенню шкідливих сполук, знижує фітотоксичність 
полікомпонентних сумішей.

• Поліпшує гомогенність і стабільність багатокомпонентних 
сумішей.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Препарат додають до води, яку використовують для приготування 
робочого розчину пестицидів. Витрати препарату залежать 
від початкового рН і жорсткості води та бажаного кінцевого 
значення кислотності. Препарат додають до води першим.Варто 
пам’ятати, що чим вища жорсткість води, тим більша витрата 
препарату.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Препарат сумісний з більшістю пестицидів, регуляторів росту 

рослин і позакореневих добрив.
• Препарат несумісний з продуктами, що містять високі 

концентрації міді або потребують лужного значення рН для 
збереження своєї ефективності.ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ

Препарат призначений для зниження рН робочого розчину, 
утримування стабільного рН розчину при змішуванні декількох 
препаратів з різними кислотнолужними властивостями та 
зниженню жорсткості води.

pH-КОРЕКТОР
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АДЮМАКС
Ад’ювант, сурфактант, змочувач

Ад’ювант-сурфактант для покращення 
покриття, утримання та проникнення робочих 

розчинів на рослинній поверхні, з метою 
підвищення ефективності дії засобів захисту 

рослин

Діюча речовина
Трисилоксан (органосилікований сурфактант) + 
природний полісахарид.

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Зберігати за t° від +2 °С до +20 °С в сухому, захищеному
від прямих сонячних променів місці. 

Термін придатності
24 місяці.

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Економія витрат робочого розчину на 15-25%.
• Зменшує поверхневий натяг робочого розчину, що забезпечує 

ретельне змочування поверхонь, в тому числі покритих 
волосками (стебла та листя рослин, деякі шкідники).

• Підвищує проникну здатність пестицидів і мікроелементів без 
руйнування воскового нальоту.

• Дозволяє знизити норму витрати пестицидів до мінімально 
рекомендованих, знизити витрати робочого розчину на 15-25% 
та підвищити швидкість обприскувача до 12-15 км/год.

• При обробці насіння сприяє якісному нанесенні препаратів 
та унеможливлює втрати їх діючої речовини, а при висіві 
такого насіння – утримує грунтову вологу навколо насінини та 
прискорює його проростання.

• Сприяє якісному нанесенню грунтових гербіцидів та їх 
утриманню у верхньому шарі грунту, забезпечує стабільну дію 
при випадінні надмірної кількості опадів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Не обробляти культури, що знаходяться у стані стресу 

(внаслідок несприятливих погодних умов, проблем живлення, 
пригнічення після внесення пестицидів, тощо).

• Не використовувати Адюмакс® разом з ЗЗР за умов високої 
температури й інтенсивного сонячного світла.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
Адюмакс® сумісний в бакових сумішах з більшістю пестицидів, 
проте при виникненні сумнівів необхідно провести попереднє 
змішування. Бакову суміш бажано використовувати відразу після
приготування.

КУЛЬТУРА НОРМА ВИТРАТИ
ПРЕПАРАТУ

НОРМА ВИТРАТИ
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Польові культури 0,05-0,1 л/га 200-250 л/га

Плодово-ягідні культури 0,2-0,3 л/га 200-250 л/га

Передпосівна обробка насіння 10 мл/т 10 л/т

Внесення з ґрунтовими гербіцидами 0,075-0,150 л/га 200-300 л/га

Інші 0,015 - 0,02 % від об’єму робочого розчину
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ЛИПОМАКС
Прилипач-змочувач для засобів
захисту рослин , мікродобрив,

стимуляторів росту

Препарат для покращення покриття та 
закріплення робочих розчинів засобів захисту, 
мікродобрив, стимуляторів росту на поверхні 

рослини, або насінині. А також з метою 
забезпечення їх стабільної роботи

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +2 °С до +30 °С в сухому, 
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
12 місяців.

КУЛЬТУРА НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ НОРМА ВИТРАТИ 
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Польові культури 0,2-0,3 л/га 150-300 л/га

Плодово-ягідні культури 1,0-2,0 л/га 500-1000 л/га

Овочеві культури закритого та відкритого ґрунту 0,5-1,0 л/га 200-500 л/га

Декоративні культури 0,5-1,5 л/га 200-800 л/га

Обробка насіння 0,15-0,3 л/га 10-15 л/т

Внесення з ґрунтовими гербіцидами 0,5-1,0 л/га 150-300 л/га

Діюча речовина
Липкогенна комбінація екзополісахаридів
та ліпополісахаридів.

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Зменшує втрати діючих речовин ЗЗР та поживних речовин 

мінеральних та мікродобрив з поверхні рослин за дії 
несприятливих факторів – опади, випадання роси тощо.

• Збільшує площу розподілення робочого розчину по рослинній 
поверхні, чи покривні шкідників, що забезпечує підвищення 
ефективності дії ЗЗР.

• За рахунок формування полісахаридної плівки зменшується 
швидкість випаровування робочого розчину, що забезпечує 
більш повне поглинання діючих речовин ЗЗР, макро- та 
мікроелементів добрив.

• Сумісне застосування ЛипоМаксу з хімічними ЗЗР (фунгіциди, 
інсектициди, гербіциди) підвищує стабільність їх роботи.

• При обробці насіння сприяє якісному нанесенню препаратів, 
зменшує втрати діючої речовини, покращує поглинання 
ґрунтової вологи, не пригнічує процеси проростання.

• Препарат не фітотоксичний для рослин та не чинить 
негативного впливу на людей, тварин і комах.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
ЛипоМакс сумісний в бакових сумішах з більшістю пестицидів,
проте при виникненні сумнівів необхідно провести попереднє
змішування. Бакову суміш бажано використовувати відразупісля
приготування.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
• Перед додаванням препарату у робочий розчин попередньо 

готують маточний розчин. Для цього необхідну кількість 
препарату розчиняють у воді (у співвідношенні 1:1-2),розчинення 
препарату у воді проводять до однорідного розчину, при 
постійному перемішуванні.

• Готовий маточний розчин додають до бакового розчину. Бакову 
суміш готують наступним чином – наповнюють бак обприскувача 
на 1/2 вносять всі необхідні компоненти хімічні ЗЗР (гербіциди, 
інсектициди, фунгіциди), мікроелементи, стимулятори росту 
тощо, перемішують до їх повного розчинення. Після цього 
доводять об’єм води до необхідного і вносять маточний розчин 
прилипача і перемішують до однорідного стану.
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Біологічні добрива на сьогодні стають 
ефективним засобом підвищення дії 
мінеральних добрив, а за умов органічного 
виробництва їх альтернативою. Їх застосовують 
для збагачення ризосфери рослин корисними 
мікроорганізмами, які відповідають за 
ефективне живлення рослин поживними 
елементами з ґрунту. Живлення рослин 
залежить від того який вид мікроорганізмів 
домінує в ризосфері рослин.

Заселяючи прикореневу зону, мікроорганізми:
• забезпечують фіксацію атмосферного азоту 

та переводять недоступні форми фосфору та 
калію в доступні;

• продукують фітогормони, які безпосередньо 
впливають на ріст та розвиток рослин, їх 
стійкість до дії зовнішніх стресів, а отже і на 
урожайність.

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ
БІОЛОГІЧНИХ ДОБРИВ

• Забезпечують покращення азотного 
та фосфор-калійного живлення рослин 
за рахунок процесів азотфіксації та 
фосформобілізації.

• На 15-25 % підвищують коефіцієнт засвоєння 
поживних елементів з мінеральних добрив.

• Утворюють біологічно активні сполуки - 
фітогормони, амінокислоти, вітаміни.

• Підвищують родючість ґрунту, оздоровлюють 
ґрунт.

• Підвищують врожайність та якість врожаю.
• Сприяють утилізації пестицидів, що 

накопичуються в ґрунті.

СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ
Препарати на основі специфічних ґрунтових мікроорганізмів, які, разом з синтезованими 
ними біологічно-активними речовинами, застосовуються для забезпечення рослин 
доступними формами азоту, фосфору та калію, а також забезпечують стимуляцію їх росту та 
розвитку, збільшення урожайності та покращення якості продукції.
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АМІНОСТИМ
Біостимулятор росту рослин

Біостимулятор з високим вмістом амінокислот
рослинного походження та інших біологічно активних 

речовин

Діюча речовина
Вільні амінокислоти 134 г/л; азот загальний 24 г/л; 
фосфор водорозчинний 20 г/л; калій водорозчинний 
20г/л; ауксини 10 г/л; цитокініни 0,03 г/л.

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +2 °С до +30 °С в сухому, 
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
24 місяці.

КУЛЬТУРА ФАЗА ЗАСТОСУВАННЯ НОРМА ВИТРАТИ

Зернові
Осінь: кущення (t° не менше 5°С) 1,0-2,0 л/га

Весна: кінець кущення - початок виходу в трубку 1,0-3,0 л/га
Прапорцевий листок 1,0-3,0 л/га

Зернобобові
5-6 листків 1,0-1,5 л/га
Бутонізація 1,0-2,0 л/га

Кукурудза, соняшник 5-7 листків 2,0-3,0 л/га

Ріпак
Осінь: одночасно із внесенням регуляторів росту 2,0-3,0 л/га

Весна: при відновленні вегетації в бакових сумішах 1,5-2,0 л/га

Цукровий буряк
Через 1,5-2 доби після застосування гербіцидів 1,0-1,5 л/га

Змикання листків у міжряддях (разом із фунгіцидами) 1,5-2,0 л/га

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕПАРАТУ
Комплексний препарат, який містить набір основних вільних 
амінокислот рослинного походження, отриманих шляхом 
ферментатвного гідролізу. Амінокислоти знаходяться в 
легкозасвоюваній для рослини формі (L-α-амінокислоти) і можуть 
швидкота без додаткових затрат енергії бути залучені до обміну 
речовин, в результаті чого звільнена енергія витрачається для 
інших фізіологічних процесів. Фітогормони, що входять до складу 
препарату, сприяють покращенню білкового обміну.

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Активізує білковий обмін і пришвидшує синтез захисних білків.
• Сприяє закладанню більшої кількості квіток і суцвіть.
• Подовжує стресостійкість рослин за високих температур і 

засухи.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Сумісний з пестицидами, біопрепаратами та добривами.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин його 

рекомендовано збовтати.
• Перед застосуванням в баковій суміші рекомендується 

провести тест на випадання осаду.
• Не рекомендується використовувати з іншими стимуляторами 

росту.
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• Швидке відновлення вегетативної маси після градобою та 
механічних пошкоджень.

• Регенерація рослин після пошкодження шкідниками та 
хворобами.

• Підвищує врожайність та якість продукції.
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Водорозчинна калійна сіль гумінової кислоти -
є високоефективним стимулятором росту для
всіх культур відкритого та закритого ґрунту

Діюча речовина
Препарат виробляється з леонардиту.
Рідка форма: вміст гумінових кислот не менше 10%.
Суха форма: вміст гумінових кислот не менше 80%.

Препаративна форма
Рідина.
Водорозчинний порошок.

Упаковка
1 кг - пакет zip-lock, 5 кг, 20 кг.
1 л, 5 л, 20 л - каністра.

Умови зберігання
Рідка форма: t° від +2 °С до +30 °С.
Суха форма: t° від мінус 30 °С до +30 °С.
Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних 
променів місці.

Термін придатності
Рідка форма: 3 роки. Суха форма: 5 років.

СПОСІБ ОБРОБКИ НОРМА ВИТРАТИ,
СУХА ФОРМА

НОРМА ВИТРАТИ,
РІДКА ФОРМА

Предпосівна обробка насіння
(разом з протруювачем) 0,2 кг/т насіння 1-2 л/т насіння

Обробка по вегетації рослин
(2-4 обробки в баковій суміші з ЗЗР) 0,05-0,1 кг/га 0,25-0,75 л/га

Крапельне зрошення 0,15-0,20 кг/га 0,75-1,00 л/га

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Підвищує енергію проростання насіння, сприяє формуванню 

дружніх сходів.
• Стимулює розвиток потужної кореневої системи;
• Активує імунну систему рослин, підвищує стійкість рослин до 

хвороб.
• Підвищує рівень засвоєння елементів живлення з ґрунту та 

мінеральних добрив.
• Підвищує ефективність ЗЗР та мікродобрив.
• Підвищує стійкість рослин до зовнішніх стресів.
• Збільшує урожайність, покращує якість продукції.
• Збільшує термін зберігання.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ (СУХА ФОРМА)
• Для швидкого та рівномірного розчинення сухого Гумату Калію 

необхідно порошок повільно додавати у воду. При цьому 
розчин потрібно постійно перемішувати.

• Рекомендується використовувати воду не нижче кімнатної 
температури.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Гумат Калію сумісний з пестицидами, біопрепаратами та 

добривами.
• Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє 

тестування на утворення осаду в окремій ємкості.
• Не додавати в бакову суміш з pH < 5,5.

ГУМАТ
КАЛІЮ
Стимулятор росту з

вмістом гумінових кислот
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ГУМАТ КАЛІЮ
РІСТ

Стимулятор росту з вмістом
фульвових та гумінових кислот

Концентрована калійна сіль гумінових та фульвокислот -
є високоефективним стимулятором росту для всіх кльтур 

відкритого та закритого ґрунту

Діюча речовина
Рідка форма: солі гумінових кислот - не менше 5%,
солі фульвових кислот - не менше 3,5%,
калій - не менше 1%.
Суха форма: солі гумінових кислот - не менше 50%,
солі фульвових кислот - не менше 35%,
калій - не менше 10%.

Препаративна форма
Рідина.
Водорозчинний порошок.

Упаковка
1 кг - пакет zip-lock, 5 кг, 20 кг; 1 л, 5 л, 20 л - каністра.

Умови зберігання
Рідка форма: t° від +2°С до +30°С
Суха форма: t° від мінус 30°С до +30°С. Зберігати в сухому, 
захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
Рідка форма: 3 роки. Суха форма: 5 років.

СПОСІБ ОБРОБКИ НОРМА ВИТРАТИ,
СУХА ФОРМА

НОРМА ВИТРАТИ,
РІДКА ФОРМА

Предпосівна обробка насіння 0,2 кг/т 1,0-1,5 л/т насіння

Обприскування рослин по вегетації 0,05-0,10 кг/га 0,25-0,75 л/га

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Збільшує ефективність засвоєння мінеральних добрив до 10%.
• Покращує енергію проростання та сприяє формуванню 

дружніх сходів.
• Підвищує коефіцієнт поглинання поживних речовин та 

активність фотосинтезу.
• Зміцнює імунітет рослин.
• Підвищує морозостійкість і посухостійкість рослин.
• Застосування гуматів на посівах, що зазнали механічних 

пошкоджень (град, пошкодження шкідниками), сприяє більш 
швидкому відростанню листостеблової маси та посилює 
стійкість до хвороб.

• Збільшує врожайність і покращує якість продукції.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ (СУХА ФОРМА)
• Для швидкого та рівномірного розчинення сухого Гумату Калію 

Ріст необхідно порошок повільно додавати у воду. При цьому 
розчин потрібно постійно перемішувати.

• Рекомендується використовувати воду не нижче кімнатної 
температури

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Гумат Калію Ріст сумісний з пестицидами, біопрепаратами та 

добривами.
• Перед змішуванням компонентів доцільно провести тестування 

на утворення осаду в окремій ємкості.
• Не додавати в бакову суміш з pH < 5,5.
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FITONIS
Антистресант

Антистресант із стимулюючим ефектом,
що сприяє швидкому відновленню 

біохімічних процесів і стимулює ріст
рослин після стресу

Діюча речовина
Бактерії роду Bacillus subtilis з титром не менше
1х107 КУО/мл, амінокислоти, органічні кислоти, 
мікроелементи, гумати, стимулятори росту, ПЕГ, 
ад’юванти.

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +2 °С до +20 °С в 
сухому, захищеному від прямих сонячних променів 
місці.

Термін придатності
12 місяців.

КУЛЬТУРА ФАЗА ЗАСТОСУВАННЯ НОРМА ВИТРАТИ

Зернові
На ранніх фазах (до появи прапорцевого листка) 0,4-0,5 л/га

Після появи прапорцевого листка 0,5-0,75 л/га

Кукурудза, соняшник
До появи 7-го листка 0,4-0,5 л/га

Після появи 10-го листка 0,5-1,0 л/га

Соя, ріпак
До фази цвітіння 0,4-0,5 л/га

У фазу наливу зерна 0,5-0,75 л/га

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Завдяки спеціально підібра ному складу препарат сприяє 
швидкому відновленню біохімічних процесіву рослин. Дія 
препарату забезпечує швидкий синтез захисних білків, які 
підвищують стійкість до подальшої дії стресових факторів. 
Активує ріст кореневої системи, що покращує поглинання 
елементів живлення та вологи. Це забезпечує відновлення 
активності фотосинтезу та розвитку рослин.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Не рекомендується застосовувати з препаратами, які містять 

мідь, сірку.
• Перед застосуванням в баковій суміші рекомендується 

провести тест на випадання осаду.
• Перед додаванням в робочий розчин препарат рекомендовано 

збовтати.
• Не додавати в бакову суміш з pH < 5,5.
• Не рекомендується додаткове внесення ад’ювантів, оскільки 

до складу препарату входить власний комплекс ад’ювантів.

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Швидке відновлення рослин після стресу.
• Стимулює ріст та розвиток рослин навіть при низьких 

температурах.
• Активізує фізіологічні та біохімічні процеси.
• Ефективно відновлює рослину після заморозків і хімічного опіку 

гербіцидами.
• Сприяє росту та розвитку рослин після промивання грунтових 

гербіцидів.
• Впливає на рівномірне покриття листя рідиною.
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Каталог мікродобрив

Каталог плодово-ягідних та овочевих культур

ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ КАТАЛОГІВ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД НИЖЧЕ

Загальний каталог
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