
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ЕФЕКТИВНІ АГРАРНІ
ТЕХНОЛОГІЇ



Торговий дім «Киссон» – українська компанія-виробник препаратів 
кореневої та позакореневої обробки сільськогосподарських 
культур.

Щорічно ТД «Киссон» на території України закладає більш ніж 300 дослідів  
із застосуванням добрив на зернових, технічних, олійних, овочевих, плодових  
і ягідних культурах. Мета проведення дослідів – випробування препаратів  
в виробничих умовах, а також створення ефективного, оптимального елементу 
технології вирощування різних сільськогосподарських культур.

Впродовж декількох останніх років завдяки власним дослідам, науковому супроводу дослідних 
інститутів та впровадженню передових технологій були розроблені оптимальні схеми 
застосування препаратів для багатьох сільськогосподарських культур.

Застосування препаратів, виробництва ТД «Киссон», дозволяє підвищити польову схожість, 
отримати приріст основної продукції та покращити її якісні показники.



Якщо Ви з нами:
• Агрономічний відділ компанії надає консультаційні послуги, 

як із застосування препаратів, так і з технології вирощування 
сільськогосподарських культур.

• Компанія здійснює агрономічний супровід впродовж всього 
періоду вирощування сільськогосподарських культур.

Наша мета:
Досягти максимально можливої врожайності та економічної  
ефективності сільгоспвиробників при вирощуванні культур, 
застосовуючи препарати ТД «Киссон».
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Препарат  
для позакореневого 
підживлення

ПЛАНТАТОР®

Препаративна форма: 
порошек

Діюча речовина: 
азот, фосфор, калій

Упаковка:
пакет 1 кг, 5 кг

Рівень небезпеки: 
III клас

Сумісність:  
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
на всіх культурах

Норма витрат:
1-2 кг/га в залежності від культур та фази вегетації. 
Норми витрат можуть варіювати залежно від 
потреб культури в NPK, а також від ґрунтово-
кліматичних умов, запланованої врожайності. 



Плантатор® – комплексне, мінеральне, водорозчинне добриво розроблене для позакореневого підживлен-
ня всіх сільськогосподарських культур. Професійно підібране поєднання макро- та мікроелементів в хелат-
ній формі (EDTA) ефективно доповнює кореневе живлення. Спеціальні сполуки амінокислот, фітогормонів  
та вітамінів допомагають розвитку рослин під час несприятливих погодних умов, стимулюють поділ клітин.

Властивості препарату:
• 100% розчинність;
•  не містить нерозчинних солей та домішок;
•  містить мікроелементи, вітаміни, амінокислоти, фітогормони;
•  не містить Na та Cl;
•  не залишає сольового нальоту на листках.

Вміст елементів живлення в лінійці препарату             
           Вміст елементів живлення, %

Елементи живлення   30:10:10+ МЕ 10:54:10+ МЕ 5:15:45+ МЕ 0:25:45+ МЕ 20:20:20+ МЕ
N, загальний   30  10  5  -  20
N-NO2    30  2,5  5  -  18
N-NH3    -  -  -  -  2
N-NH4    -  7,5  -  -  -
P2O5    10  54  15  15  20
K2O    10  10  45  45  20
SO3    8  1  8  8  8
MgO    0,5  0,5  0,5  0,5  0,5
Fe (EDTA)    0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
Cu (EDTA)    0,05  0,05  0,05  0,05  0,05
B     0,05  0,05  0,05  0,05  0,05
Mo    0,05  0,05  0,05  0,05  0,05
Zn (EDTA)    0,05  0,05  0,05  0,05  0,05
Mn (EDTA)    0,01  0,01  0,01  0,01  0,01
Вміст амінокислот, мг/кг
Гліцин    150  150  150  150  150
Аргінін    30  30  30  30  30
Триптофан    40  40  40  40  40
Вміст фітогормонів, мг/кг
Ауксин    130  130  130  130  130
Гіберелін    18  18  18  18  18
Цитокінін    35  35  35  35  35
Вміст вітамінів, мг/кг
В1    25  25  25  25  25
В2    35  35  35  35  35
В6    70  70  70  70  70
РР    80  80  80  80  80
рН5
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Мікробриво для 
передпосівної обробки

MICROPLANT®

Seeds

Препаративна форма: 
порошок

Діюча речовина: 
екстракт водоростей, фульвові кислоти, 
амінокислоти, фітогормони, NPK,  
мікроелементи

Упаковка:
1 кг, 5 кг

Рівень небезпеки: 
IV класс

Сумісність: сумісний з більшістю 
агрохімікатів

Галузь застосування: зернові, олійні,  
бобові, кукурудза, овочеві



Склад:
Екстракт водоростей: 10%
Фульвові кислоти: 5%
Амінокислоти (Asparticacid, Arglnine, Lysine, Glutamicacid, Tryptophan та інwі): 5%
Фітоrормони (ауксини, цитокініни): 0,07%
N (заrальний): 6%
Р2О5: 12%
К2О: 6%
S: 1,2%
MgO: 1,8%
Zn (EDTA): 3,5%
Fe(EDTA): 1%
Cu (EDTA): 0,5%
Mn (EDTA): 0,3%
B: 0,1%
Mo: 0,06%

Microplant® Seeds – препарат для передпосівної обробки насіння польових та овочевих культур. Обробка 
посівного матеріалу підвищує схожість, енергію проростання та стимулює ріст рослин на початкових стадіях 
розвитку. Препарат забезпечує рослини на початку вегетації макро- та мікроелементами, амінокислотами та 
біологічно активними речовинами (фітогормони).

Властивості препарату:
• підвищує енергію проростання та схожість насіння;
• активує клітинний поділ в тканинах кореневої системи;  
• стимулює ріст і розвиток рослин на початку вегетації;
• покращує поглинання елементів живлення з ґрунту; 
• цинк сприяє синтезу ауксину;
• посилює імунітет та здатність рослин протистояти стресовим чинникам;
• сприяє утворенню бульбочок на кореневій системі бобових культур.
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
порошок

Діюча речовина: 
бор 

Упаковка:
5 кг

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
олійні, зернові, плодові, ягідні,  
овочеві, баштанні культури

MICROPLANT®

Бор

Склад:
В: 17 % (170 г/кг)
Змочувачі та ПАР
рН: 5



Microplant® Бор – добриво для позакореневого підживлення з високим вмістом бору – 17%.  Розроблено для 
попередження борного голодування рослин. Впливає на споживання кальцію рослинами, а також підсилює 
ріст пилкових трубок та проростання пилку, збільшує кількість квіток та генеративних органів, покращує стій-
кість до бактеріальних і грибних хвороб.  Дефіцит бору призводить до послаблення діяльності гормонів та 
уповільнює транспорт цукру.

Ефективність добрива: запобігає опаданню зав'язей; позитивно впливає на формування репродуктивних ор-
ганів (посилює ріст пилкових трубок та проростання пилку, поліпшує запилення); попереджує прояв дуплистості 
кореня ріпаку; збільшує врожайність; підвищує вміст олії в насінні соняшнику та ріпаку; сприяє накопиченню 
вітамінів і цукрів у плодах та ягодах.

Схема застосування та норми витрат:
Культура    Фаза внесення      Норма витрати  
Соняшник   3-4 пари справжніх листків     0,5-1 кг/га
    6-8 пар справжніх листків    1-2 кг/га
Ріпак    4-6 листків (восени)     1 кг/га
    відновлення весняної вегетації     1-2 кг/га
    бутонізація      1-2 кг/га
Зернобобові   3-5 листків       0,5-1 кг/га
    початок бутонізації     1 кг/га
Плодові   рожевий бутон      1-2 кг/га
     після цвітіння      1-2 кг/га
Ягідні    перед цвітінням     1-2 кг/га
    після цвітіння       1-2 кг/га
Овочеві (відкритий ґрунт) бутонізація      1-2 кг/га
    початок формування плодів    1-2 кг/га
Овочеві (закритий ґрунт) бутонізація, початок формування плодів,  
    масове утворення плодів    0,25-0,5 кг/100 л води
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
кристалічний порошок

Діюча речовина: 
азот, фосфор, сірка 

Упаковка:
5 кг

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернові, олійні, зернобобові, кукурудза, 
овочеві, ягідні, плодові

MICROPLANT®

Sulfur

Склад:
Азот (N): 16 %
Фосфор (P2O5): 20 %
Сірка (SO3): 40 %
рН 4,5



Microplant® Sulfur – водорозчинне  добриво з високим вмістом сірки (S) для кореневого та позакореневого 
підживлення. Створено для попередження та зменшення наслідків голодування рослин через нестачу сірки. 
Сірка в рослині посилює синтез білків та азотний обмін, активує ферменти. Нестача цього елементу живлення 
погіршує поглинання азоту з ґрунту, знижує інтенсивність фотосинтезу та зимостійкість озимих культур.

Дефіцит сірки на рослинах проявляється подібно азотному голодуванню, але, на відміну від нього, проявляєть-
ся, насамперед, на верхніх (молодих) листках.

Переваги:
• взаємодія азоту та сірки виражається в більш ефективному використанні азоту (азотний обмін, синтез 

білків та ін.);
• застосовується впродовж всього періоду вегетації сільськогосподарських культур;
• використовується в системах гідропоніки, як джерело сульфатів для рослин;
• не містить хлору та важких металів;
• сумісне з більшістю водорозчинних добрив, крім кальцієвих і концентрованих розчинів магнію;
• повністю розчинне;
• завдяки низькому рН, знижує кислотність робочого розчину.

Схема застосування та норми витрат:
Культура    Фаза внесення     Норма витрати  
Зернові    кущіння – вихід в трубку    1,5-2,5 кг/га
    прапорцевий листок 
Ріпак    Відновлення весняної вегетації    1,5-2,5 кг/га
    Бутонізація  
Кукурудза   3-5 листків     1,0-2,0 кг/га
    7-9 листків 
Соняшник   3-4 пари справжніх листків    1,0-2,0 кг/га
    Утворення кошика (фаза «зірочки») 
Зернобобові   3-5 листків     1,0-2,0 кг/га
    Бутонізація 
Овочеві     позакореневе підживлення: 2-4 рази за період вегетації 2,0-3,0 кг/га
(відкритий та закритий грунт)  з інтервалом 10-14 днів.
    фертигація:  2-4 рази за період вегетації з інтервалом   4,0-5,0 кг/га
    10-14 днів при ознаках нестачі заліза    закритий грунт – 1,0 кг/м3 води
Плодові, ягідні   позакореневе підживлення: 2-4 рази за період вегетації  2,0-3,0 кг/га
    з інтервалом 10-14 днів.
    фертигація:  2-4 рази за період вегетації з інтервалом   4,0-5,0 кг/га
    10-14 днів при ознаках нестачі заліза    закритий грунт – 1,0 кг/м3 води
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
порошок

Діюча речовина: 
Цинк 

Упаковка:
5 кг

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
кукурудза, зернові, соя, соняшник, ріпак, 
овочеві, ягідні плодові

MICROPLANT®

Цинк

Склад:
Zn: 24 % (240 г/кг)
рН 5



Microplant® Цинк мікродобриво з високим вмістом цинку, призначене для позакореневого підживлення сіль-
ськогосподарських культур. Препарат ліквідує нестачу даного елементу в рослинах. Цинк активізує процеси ди-
хання та росту рослин. Він  сприяє утворенню фітогормону ауксину, який стимулює розвиток кореневої системи. 
Цинк підвищує стійкість рослин до стресових умов, а саме до високих температур повітря.

Нестача цинку на кукурудзі проявляється у вигляді хлоротичних плям на листках, при тому що кінчики та жилки 
листя залишаються зеленими. Наймолодші листки при цьому мають світло-жовте або біле забарвлення. На пло-
дових культурах нестача цинку призводить до дрібнолистості (розетковість) – листя дрібніє та набуває жовтого 
забарвлення. 

Переваги Microplant® Цинк:
• висока концентрація цинку в хелатній формі (Zn-EDTA);
• кисла реакція (рН 5), що дозволяє використовувати препарат сумісно з більшістю ЗЗР;
• швидко засвоюється та не викликає опіків листя.

Схема застосування та норми витрат:
Культура    Фаза внесення      Норма витрати  
Кукурудза   3-5 листків      0,5-1,5 кг/га
    7-9 листків 
Зернові    кущіння – вихід в трубку     0,5-1,0 кг/га
Соя    3-5 листків      0,5-1,0 кг/га
    Бутонізація 
Соняшник   Утворення кошика (фаза «зірочки»)    0,5-1,0 кг/га
Ріпак    Утворення розетки      0,5-1,0 кг/га
Овочеві (відкритий    При проявах нестачі цинку починаючи з 4 листка   1,0-2,0 кг/га
та закритий грунт) 
Ягідні    Впродовж всього вегетаційного періоду з інтервалом 10-14 днів 1,0-2,0 кг/га
Плодові    Розпускання бруньок     1,0-2,0 кг/га
    Після цвітіння
    Після збирання врожаю 
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
порошок

Діюча речовина: 
Залізо 

Упаковка:
5 кг

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернобобові, зернові, кукурудза, овочеві, 
ягідні, плодові

MICROPLANT®

Залізо

Склад:
Fe: 13 % (130 г/кг) 
рН 5



Microplant® Залізо – мікродобриво з високим вмістом заліза, призначене для позакореневого та кореневого 
підживлення сільськогосподарських культур чутливих до дефіциту заліза. Дія препарату прискорює темпи ут-
ворення хлорофілу, посилює розвиток кореневої системи та відновлює колір знебарвленого листя.  

Microplant® Залізо використовується для попередження та лікування проявів хлорозу листя та посилення ін-
тенсивності фотосинтезу рослин.  

Переваги:
• залізо в препараті знаходиться в хелатній формі (EDTA);
• препарат має кислу реакцію (рН 5), тому сумісний з більшістю ЗЗР;
• висока концентрація іонів заліза в препараті  дозволяє зменшити норми витрати;
• препарат не містить баластних домішок, тому не викликає опіків листя.

Схема застосування та норми витрат:
Культура    Фаза внесення     Норма витрати  
Зернобобові (соя, горох)  3-5 листків     0,5-1,0 кг/га
    Бутонізація 
Зернові    Кущіння – вихід в трубку    0,3-0,5 кг/га
    прапорцевий листок 
Кукурудза   3-5 листків     0,5-1,0 кг/га
    7-9 листків 
Овочеві    позакореневе підживлення: 2-4 рази    1,0-2,0 кг/га
(відкритий та закритий грунт)   за період вегетації з  інтервалом 10-14 днів.  
    фертигація:  2-4 рази за період вегетації з інтервалом  3,0-4,0 кг/га
    10-14 днів при ознаках нестачі заліза    закритий грунт – 1,0 кг/м3 води
Плодові, ягідні   позакореневе підживлення: 2-4 рази    1,0-2,0 кг/га
    за період вегетації з  інтервалом 10-14 днів. 
    фертигація:  2-4 рази за період вегетації з  інтервалом  3,0-4,0 кг/га
    10-14 днів при ознаках нестачі заліза   закритий грунт – 1,0 кг/м3 води
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Органо-мінеральне 
добриво для 
передпосівної обробки 
насіння

ROST®

Forte

Препаративна форма: 
концентрат суспензії

Діюча речовина: 
мікроелементи, гумат калію, NPK 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з більшістю  
засобами захисту

Галузь застосування: зернові, бобові, 
технічні, олійні, овочеві, плодові  
та ягідні культури

Склад:
N (NH4+NO3): 55 г/л
P (P2O5): 20 г/л
K (K2O): 25 г/л
Cu: 18 г/л
Zn: 12,5 г/л
В: 12,5 г/л

Мо: 0,15 г/л
Fe: 0,06 г/л 
Mn: 0,07 г/л
Со: 0,06 г/л
Гумінові речовини: 85 %
рН 8,5



Препарат ROST® Forte розроблено спеціально для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських 
культур.

ROST® Forte підвищує енергію проростання та схожість насіння, завдяки його забезпеченню всіма елементами 
живлення, що в подальшому впливає на прискорення росту та розвитку рослин на ранніх фазах.

Завдяки комплексному складу ROST® Forte,  прискорюється розвиток кореневої системи, підвищується стій-
кість рослин до несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду та створюються всі передумови для 
успішної перезимівлі. Наявність гумінових речовин активує розвиток корисної мікрофлори навколо насіння, а 
також полегшує поглинання поживних речовин кореневою системою.

Інструкція по застосуванню:
• для обробки 1 т насіння в 10 л води розчинити добриво ROST® Forte  в рекомендованій кількості;
• перед сівбою насіння повинно підсохнути.

Норми витрат:
Озима та яра пшениця, озимий та ярий ячмінь: 1-2 л/т.
Соняшник, кукурудза, цукрові буряки: 1,5-2 л/т.
Горох, соя, озимий ріпак: 1-1,5 л/т.
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Органо-мінеральне 
добриво зі стимулюючим 
ефектом

ROST®

Концентрат

Препаративна форма: 
концентрат суспензії

Формула NPK: 
5.5.5, 15.7.7, 5.10.15 

Діюча речовина: 
гумат калію 

Упаковка:
10 л, 4 л, 1 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з усіма засобами  
захисту, за винятком пестицидів, котрі  
містять мідь та добривами з вмістом кальцію

Галузь застосування: зернові, бобові, 
технічні, олійні, овочеві, плодові  
та ягідні культури

Склад:
N (NH4+NO3): 5-15 %
P (P2O5): 5-10 %
K (K2O): 5-15 %
Мікроелементи: S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co
Гумінові кислоти: 85 % від органічної речовини
рН 8,5-9



ROST® Концентрат – комплексне органо-мінеральне добриво на основі гумату калію, збагачене такими  
макроелементами, як азот, фосфор і калій, а також набором мікроелементів в хелатній формі.

Основу добрива складають гумусові речовини, які мають у своєму складі гумінові та фульвові кислоти.

Діюча речовина препарату ROST® Концентрат здатна вступати в широкий спектр реакцій, що відбуваються в 
рослинах, в силу складності та різноманітності своєї будови. Завдяки цьому, добриво позитивно впливає на ріст 
і розвиток рослин.

ROST® Концентрат – забезпечує рослини багатьма необхідними елементами живлення. Завдяки дії препара-
ту збільшується проникність клітинної мембрани, в результаті чого відбувається прискорення біопроцесів на 
клітинному рівні, активується процес фотосинтезу, а також поліпшується обмін речовин, прискорюється поділ 
клітин, і, відповідно, ріст рослини.

Добриво сприяє збільшенню врожайності, продовжує термін вегетації польових культур на 7-12 днів, цим са-
мим дозволяючи рослинам накопичити в основній продукції більше поживних елементів та корисних речовин: 
вітаміну С, каротину, рибофлавіну, неоцину до 70%, внаслідок чого покращується і якість продукції. 

Рекомендації: 
Обробку рекомендується проводити вранці або ввечері. Вдень проводити обробку можна тільки в хмарну 
погоду. Оптимальна температура повітря під час обробки – 10-28°С. Через 2-3 години після застосування пре-
парату на посівах він повністю засвоюється рослинами. ROST® Концентрат можна вносити в одній баковій 
суміші з ЗЗР та карбамідом.

Норми витрат:
Позакореневе підживлення: зернові, зернобобові, олійні культури – 0,5-1,0 л/га; овочеві, баштанні, ягідні та квіткові культури – 1-1,5 л/га; 
плодові, кущі, виноград 1-1,5 л/га.
Кореневе підживлення: закритий ґрунт - 2 л/1000 л води, або з розрахунку 2 мл/рослину; відкритий ґрунт – 4-8 л/га.
Передпосівна обробка: насіння зернових, зернобобових, олійних культур – 0,5-1 л/т; насіння овочевих, баштанних, ягідних культур  
та квітів – 5 мл/1 л води/1 кг насіння; саджанці – 50 мл/10 л води. Витримати саджанці в розчині впродовж 10-15 годин.
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Органо-мінеральне 
добриво, стимулятор 
росту, антистресант

ROST®

Гумат калію

Препаративна форма: 
концентрат суспензії

Діюча речовина: 
гумінові кислоти, фульвові кислоти, калій

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з усіма засобами 
захисту, за винятком препаратів,  
що містять мідь та кальцій

Галузь застосування: зернові, бобові, 
технічні, олійні, овочеві, плодові  
та ягідні культури

Склад:
Гумінові кислоти: 55 % від органічної речовини
Фульвокислоти: 30% від органічної речовини
Гіматомеланові кислоти: 5 % від органічної речовини
К: 1,5 %
Мікроелементи: S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo, Co
pH 10



Препарат   концентратом біологічно активних сполук гумінових і фульвових кислот. Гумінові кислоти  
стимулюють ріст і розвиток рослин, а також сприяють розвитку кореневої системи. Фульвокислоти – більш 
активні та більш рухомі, ніж гумінові кислоти завдяки меншій молекулярній масі, тому швидше проникають  
у рослину і легше засвоюються корінням. Також вони виконують роль провідників.

Застосування препарату підсилює посухостійкість рослин, допомагає їм краще засвоювати елементи  
живлення, зміцнює імунітет рослин. Стимулює активний розвиток кореневої системи. Покращує структуру ґрун-
ту та його вологоємність. Підсилює ефективність використання мінеральних добрив, збільшує врожайність та 
якість продукції.

Норми витрат:
Позакореневе підживлення: польові, овочеві, ягідні, баштанні культури – 0,5-1,5 л/га; плодові дерева та кущі – 1-2 л/га.
Кореневе підживлення: закритий ґрунт – 2 л/1000 л води, або з розрахунку 2 мл/рослину; відкритий ґрунт – 4-8 л/га.
Обробка насіння та посадкового матеріалу: польові культури – 1-2 л/т; овочеві, баштанні культури – замочування в 1% 
розчині; чубуки, саджанці та кущі – замочування в розчині (50 мл/10 л води) впродовж 10-15 годин.
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Препарат для кореневого 
та позакореневого 
підживлення

GUMIGOLD®

Препаративна форма: 
порошок

Діюча речовина: 
гумінові, фульвові кислоти, калій

Упаковка:
пакет 1 кг, 5 кг, 10 кг

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з усіма засобами 
захисту, окрім препаратів, які містять  
мідь та кальцій

Галузь застосування:  
на всіх культурах

Склад:
Гумінові кислоти: 85 %
Фульвові кислоти: 15 %
Калій (К2О): 10 %

Властивості препарату:
•  повністю розчинний у воді;
•  містить гумінові та фульвові кислоти, а також 

вкрай необхідний елемент живлення – калій;
•  сумісний з більшістю агрохімікатів;
• потужний антистресант.



GumiGold® – це гумат калію, який є стимулятором росту, антистресантом, виготовленим з бурого вугілля. Засто-
совується у якості кореневого та позакореневого підживлення всіх сільськогосподарських культур. 

Гумінова кислота – це великий ланцюг молекул, який може бути екстраговано у вигляді гумату з вуглля, ґрунту, 
рослинної сировини. Її невід´ємним компонентом є фульвові кислоти. Комплекс гумінових и фульвових кис-
лот – потужна комбінація для живлення та підсилення імунітету рослинного організму. Хімічний склад кислот 
містить повний спектр мінеральних речовин, амінокислот, мікроелементів. 

Такий поліморфний склад, з додаванням калію, який впливає на якісні показники врожаю, обумовлює різно-
маніття позитивних біологічних ефектів:
• збільшує ефективність засвоєння рослинами елементів живлення з ґрунту;
•  підвищує імунітет рослин;
•  перешкоджає надходженню продуктів забруднення з ґрунту в рослину і забезпечує екологічну  

чистоту продукції.

Схема застосування:
Культура   Спосіб застосування   Кількість обробок  Норма витрати  
Зернові, технічні  Обробка насіння    1   0,2 кг/т
    Позакореневе підживлення  2-3    0,1-0,2 кг/га
Овочеві   Обробка насіння    1   0,01-0,03 % розчин
    Кореневе живлення   4-5   0,01 % розчин
    Позакореневе підживлення  4-5   0,1-0,2 кг/га
Сад   Замочування саджанців   1   0,01-0,03 % розчин
    Позакореневе підживлення  4-5   0,1-0,2 кг га
Ягідні   Замочування саджанців   1   0,01-0,03 % розчин
    Позакореневе підживлення  3-4   0,1-0,2 кг га
Картопля  Обробка бульб    1   20 г/3 л води/100 кг
    Позакореневе живлення   2-3   5 г/10 л/5 соток
    Кореневе живлення   4-5   0,01 % розчин
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Регулятор росту рослин

RIVAL®

Препаративна форма: 
концентрат суспензії

Діюча речовина: 
ПЕГ, гумат калію, бурштинова кислота 

Упаковка:
5 л, 1 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з усіма засобами 
захисту, добривами, регуляторами росту

Галузь застосування: зернові, бобові, 
технічні, олійні, овочеві, плодові, ягідні  
та квіткові культури

Склад:
ПЕГ: 770 г/л
Гумат калію: 30 г/л
Бурштинова кислота: 10 г/л
pH 5,7



Препарат RIVAL® контактно-системної дії, який застосовується для передпосівної обробки насіння та позако-
реневого підживлення.

Властивості препарату:
• Стимулятор росту: підвищує енергію проростання насіння, покращує розвиток кореневої системи, стимулює 

ріст та розвиток рослин;
• Антистресант:  мінімізує або повністю знімає стрес культурних рослин під час пестицидних обробок, підвищує 

імунітет рослин;
• Адаптоген: підвищує адаптивні можливості рослин при пересаджуванні, запобігає появі передчасних  

сходів під впливом провокаційної вологи;
• Кріопротектор: захищає рослини від несприятливих негативних температур (за рахунок накопичення  

цукрів у рослинах під дією ПЕГ);
• Прилипач: за рахунок утворення плівки, ПЕГ забезпечує закріплення препаратів на листковій поверхні,  

які вносяться разом з RIVAL®, завдяки чому підвищується ефективність засобів захисту рослин. 

Застосування препарату RIVAL® збільшує врожайність, підвищує якість продукції.

Норми витрат:
Передпосівна обробка насіння: 0,3-0,5 л/т. 
Позакореневе підживлення: 0,3-0,5 л/га, плодові та ягідні культури – 1-1,5 л/га.
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Антистресант для 
кореневого та 
позакореневого 
застосування

AMINOSTAR®

Склад:
Вільні амінокислоти  
рослинного походження: 30 % (17 видів)
Органічна речовина: 18 %
N: 5 %
Р2О5: 2 %
К2О: 4 %
рН 5,8

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
амінокислоти

Упаковка:
5 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
всі сільськогосподарські культури



Амінокислоти – це будівельний матеріал для формування, розвитку та росту клітин. Амінокислоти швидко про-
никають у клітини, беруть участь у синтезі білкових і ростових речовин, поліпшують фізіологічні та обмінні про-
цеси в рослинах, стимулюють швидкий вегетативний ріст і розвиток культур та нівелюють дію стресу.

Ефективність препарату:
• відновлює життєдіяльність рослин після стресів (низькі або високі температури, посуха, спека, холод, за-

топлення, надмірна засоленість ґрунту, недостатнє освітлення, пестицидне навантаження, механічні  
та фізичні пошкодження);

• затримує в`янення рослин під час осмотичного стресу;
• регулює  роботу листових устячок для оптимізації водообміну та під час спекотної погоди;
• сприяє синтезу хлорофілу; інтенсифікує фотосинтез;
• сприяє проростанню пилку, процесу запилення та плодоутворення;
• посилює розвиток кореневої системи;
• покращує азотний обмін в рослинах.

Схема застосування та норми витрат:
Культура      Позакореневе підживлення   Кореневе підживлення 
Польові      0,3-0,5 л/га    -
Плодові та ягідні     0,3-0,5 л/га    1,5-2 л/га
Овочеві (відкритий ґрунт)   0,3-0,4 л/га    1,5-2 л/га
Овочеві та декоративні (закритий ґрунт) 0,15-0,25 л/100 л води   0,2-0,3 л/1м3 води



28

Мікробіологічний 
препарат

БАЙКАЛ ЭМ®

Препаративна форма: 
концентрат суспензії

Діюча речовина: 
молочнокислі, фотосинтезуючі, 
азотофіксуючі бактерії, сахароміцети, 
дріжджі 
Упаковка:
1 л, 10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з інсектицидами, 
деякими гербіцидами, мікродобривами. 
Не сумісний з фунгіцидами
Галузь застосування: зернові, бобові, 
технічні, олійні, овочеві, плодові  
та ягідні культури

Склад:
Культуральна рідина, молочнокислі 
(Lactobacillus casei,Lactococcus lactis), 
фотосинтезуючі, азот фіксуючі 
бактерії (Rhodopseudomonas palustris), 
сахароміцети (Saccharomycetes cerevisiae), 
загальний титр – не менше 0,7×109 КУО 
(колонії утворюючі одиниці).



Норми витрат:
Передпосівний обробіток ґрунту: 5 л/га.
Деструкція стерні: 3-5 л/га.
Передпосівна обробка насіння: 2 л/т.

Байкал ЭМ® – мікробіологічне добриво, яке містить широкий спектр ефективних мікроорганізмів,  
що забезпечують активне оздоровлення і відновлення родючості ґрунту, гарантують екологічну безпеку, най-
вищу якість і тривале збереження врожаю.

Ефективні мікроорганізми, потрапляючи у місцеву ґрунтову мікрофлору:
• покращують мікробіологічну активність верхнього родючого шару; 
• забезпечують рослини повноцінним живленням, переводячи важкодоступні органічні сполуки ґрунту  

у легкодоступні для рослин форми;
• прискорюють відновлення природної родючості ґрунту;
• пригнічують розвиток патогенної мікрофлори, тим самим запобігаючи багатьом захворюванням.

Під впливом дії мікроорганізмів у рослин посилюється обмін речовин, що забезпечує активний ріст  
і розвиток. 

Спеціальні ферменти, вироблені ефективними мікроорганізмами, підвищують імунітет рослин, які завдя-
ки цьому легше переносять несприятливі погодні умови. Також, дослідним шляхом було доведено,  
що ефективні мікроорганізми зв'язують важкі метали і вони не потрапляють у рослини, а вирощена продукція 
відрізняється чудовим смаком.

При використанні препарату у якості позакореневого підживлення, маємо змогу:
• значно підвищити врожайність та якість продукції;
• отримати екологічно чисту продукцію.

Дослідним шляхом доведена ефективність Байкал ЭМ® при використанні в одній баковій суміші з гуматом 
калію, а саме препаратом ROST® Концентрат.

Позакореневе підживлення: 1-3 л/га.
Кореневе підживлення: 3-5 л/га.
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Біологічний  
інсектицид

АКТОЦИД®

Препаративна форма: 
концентрат суспензії

Діюча речовина: 
Abamectin

Упаковка:
1 л, 5 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Галузь застосування:  
зернові, олійні, зернобобові, кукурудза, 
овочеві, ягідні, плодові, виноград

Склад:
Abamectin: 0,5 %



Актоцид® – біологічний інсекто-акарицид контактно-кишкової дії. Використовується для захисту сільського-
сподарських культур та декоративних рослин від широкого спектру шкідників.

Застосовується в закритому та відкритому ґрунті. Препарат використовують у широкому діапазоні температурі 
повітря (+10…+30 °С), оптимальною температурою застосування є  +18… +25 °С. Можливе використання препа-
рату з регуляторами росту та мікродобривами.

Властивості:
• не є токсичним для теплокровних;
• не викликає резистентності у шкідників;
• не викликає пестицидного навантаження на рослини;
• не забруднює навколишнє середовище;
• ножливе використання в органічному землеробстві.

Схема застосування та норми витрат:
Спектр дії          Норма витрати  
Комплекс сисних шкідників        1,8-2,0 л/га
Попелиці          1,5-2,0 л/га
Яблунева міль          0,8-1,0 л/га
Суничний кліщ          1,2-1,5 л/га
Пильщики          0,8-1,0 л/га
Квіткоїди          0,8-1,0 л/га
Рослинні кліщі          1,3-1,5 л/га
Колорадський жук         0,8-1,0 л/га
Трипси           1,5-2,0 л/га
Мінуючі молі          1,2-1,5 л/га
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Добриво для кореневого, 
позакореневого 
підживлення,  
та передпосівної обробки 
насіння

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
фосфор, калій

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
III клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернові, олійні, баштанні, овочеві, бобові, 
технічні, плодові, ягідні культури

ХЕЛАТИН®

Фосфор-Калій

Склад:
P2O5: 40,5 % m/v*, 30 % m/m**
K2O: 27 % m/v*, 20 % m/m**
Густина: 1,35 г/см3

рН 7,5
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 



Високоефективне концентроване добриво Хелатин® Фосфор-Калій складається з високоякісної сировини, що 
не залишає ніякого токсичного або нерозчиненого осаду. До складу добрива входить збалансований комплекс 
фосфору та калію. Рідка форма полегшує засвоєння та проникнення добрива в рослину. 

Фосфор відіграє важливу роль в метаболічних процесах. Він бере участь у синтезі білків, енергетично-
му обміні, репродуктивному процесі, передачі генетичної інформації, в створенні клітинних мембран.  
Виключно велике значення у фотосинтезі та аеробному диханні. 

Калій підвищує тургор протоплазми та підсилює її водоутримуючу здатність. Він підтримує необхідний водний 
баланс клітини, через що білки набувають сприятливої для метаболічних процесів конформації і активує фер-
ментні процеси.

Особливу роль Хелатин® Фосфор-Калій відіграє при внесенні на озимих культурах на ранніх етапах вегетації 
(3-4 листки). В цьому випадку, завдяки фосфору формується потужна коренева система, а калій відіграє роль 
кріопротектора (запобігання вимерзанню), за рахунок накопичення цукрів у вузлі кущіння.

Ефективність добрива: сприяє кращому визріванню і збільшенню зимостійкості бруньок, пагонів, деревини 
багаторічних культур, підвищує стійкість до грибних і бактеріальних хвороб, стимулює ріст і розвиток рослин, 
підвищує їх стійкість до абіотичних факторів (низьких температур, посухи) покращує якість врожаю, збільшує 
його лежкість.

Норми витрат:
Передпосівна обробка насіння: 0,5-1 л/т насіння.
Позакореневе підживлення: 1-2 л/га. Кущення (восени та на весні), формування генеративних органів.
Кореневе підживлення: 3-4 л/га.
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Комплексне мікродобриво 
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
NPK, мікроелементи 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
овочеві, ягідні, баштанні, плодові, 
зернові, олійні, бобові

ХЕЛАТИН®

МultiMix

Склад:
N: 120 г/л
Р2О5: 85 г/л
К2О: 75 г/л
SO3: 200 г/л
CaO: 0,06 г/л
MgO: 11 г/л
B: 9 г/л

Cu: 12 г/л
Zn: 10 г/л
Mn: 9 г/л
Fe: 9 г/л
Mo: 0,15 г/л
Co: 0,06 г/л
рН  7,5



Хелатин® МultiMix – універсальний набір мікроелементів підходить для стимулювання росту більшості сіль-
ськогосподарських культур. Застосування препарату Хелатин® МultiMix підсилює процеси запилення, утворен-
ня генеративних органів, засвоєння поживних речовин. Мікроелементи підвищують активність ферментних 
систем в рослинному організмі. За рахунок цього підвищується врожайність, вміст вітамінів, цукру в плодах і 
овочах.

Властивості:
• стимулює ріст та розвиток рослин;
• підвищує імунітет рослин, стійкість до посухи, різкого перепаду температур;
•  збільшує врожайність;
•  ефективно знімає стрес під час пестицидних обробок;
•  завдяки підвищеному вмісту сірки збільшується біомаса рослин  

та покращується якість продукції;
•  забезпечує рослини всіма необхідними мікроелементами.

Схема застосування та норми витрат:
Культура   Фаза розвитку        Норма витрати  
Зернові   Кущіння-вихід в трубку, прапорцевий лист-колосіння   1-2 л/га
Ріпак   4-5 листків (восени) відновлення весняної вегетації, 
   початок бутонізаціїї       1-2 л/га
Соняшник  3-4 пари справжніх листків, 6-8 пар справжніх листків   1-2 л/га
Ягідні   Початок вегетації, перед цвітінням, після цвітіння, ріст ягід  2 л/га
Плодові  Перед цвітінням, після цвітіння, налив плодів    2-3 л/га
Картопля  4-5 листків, наростання вегетативної маси, перед цвітінням  1-2 л/га
Овочеві (відкритий ґрунт) Починаючи з фази 4-5 листків, з перервою у 10-14 діб   2-3 л/га

Овочеві (закритий ґрунт) Після висадки розсади; наступні обробки з інтервалом 10-14 днів 0,1 л/10 л води
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
N, K, мікроелементи 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
пшениця, ячмінь, рис, просо, овес,  
жито, тритикале, гречка

ХЕЛАТИН®

Зернові

Склад:
N: 34 г/л
К2О: 1,1 г/л
SO3: 45 г/л
B: 15 г/л
Cu: 25 г/л
Zn: 17 г/л

Mn: 0,1 г/л
Fe: 0,7 г/л
CaO: 0,5 г/л
MgO: 0,1 г/л
рН 8



Добриво Хелатин® Зернові розроблене спеціально для позакореневого підживлення зернових культур  
під час вегетації. Обробка дає можливість компенсувати нестачу мікроелементів в рослинах. За рахунок вмісту 
міді, підвищується стійкість рослин до захворювань.

Завдяки вмісту широкого спектру мікроелементів, препарат Хелатин® Зернові впливає на активацію ростових 
процесів та продуктивну кущистість рослин у разі застосування на ранніх стадіях. При внесенні на більш пізніх 
стадіях, препарат покращує життєдіяльність прапорцевого листка, а також виповненість та налив зерна.

Властивості:
• покращує імунітет рослин, підвищує стійкість до посухи, перепаду температур;
• збільшує врожайність (за рахунок збільшення структурних показників врожаю: довжини колоса, кількості в 

ньому зерен, маси 1000 насінин);
• підвищує якісні показники зерна (білку та клейковини).

Для досягнення максимального результату рекомендується разом із мікроелементами Хелатин® Зернові до-
давати гумат калію (Rost® Концентрат, Rost® Гумат калію, GumiGold®).

Схема застосування та норми витрат:
Культура     Фаза розвитку      Норма витрати  
Пшениця, ячмінь, жито, тритiкале Кущіння-вихід в трубку, прапорцевий листок —  
     колосіння, молочна стиглість    1-2 л/га 
Просо     Кущіння-вихід в трубку, вихід в трубку —  
     викидання волоті     1-2 л/га
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
N, K, мікроелементи 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
соняшник, озимий та ярий ріпак,  
льон олійний, гірчиця

ХЕЛАТИН®

Олійні

Склад:
N: 50 г/л
K2O: 0,9 г/л
B: 20 г/л
Cu: 12 г/л
Zn: 10 г/л
Mn: 0,02 г/л

Fe: 0,04 г/л
SO3: 22 г/л
CaO: 0,2 г/л
MgO: 0,1 г/л
рН 8



Добриво Хелатин® Олійні розроблено спеціально для позакореневого підживлення олійних культур під час 
вегетації. Ознаки дії добрива помітні вже через 3-4 дні – листя набуває темно-зеленого насиченого кольору.

Властивості:
• стимулює ріст та розвиток рослин;
• посилює стійкість рослин до несприятливих абіотичних факторів (посухи, різкого перепаду температур);
• збільшує врожайність (за рахунок збільшення структурних показників урожаю: діаметру кошика,  

кількості стручків, маси 1000 насінин);
• підвищує вміст олії в насінні на 1-3%.

Для досягнення максимального результату рекомендується разом із мікроелементами Хелатин® Олійні дода-
вати гумат калію (Rost® Концентрат, Rost® Гумат калію, GumiGold®).

Схема застосування та норми витрат:
Культура     Фаза розвитку      Норма витрати  
Соняшник    2-3 пари справжніх листків;     1-2 л/га 
     6-8 пар справжніх листків
Ріпак озимий та ярий    Формування розетки (5-7 листків) осінь;   1-2 л/га 
     формування стебла; бутонізація
Льон олійний    Фаза ялинки; бутонізація    1-2 л/га
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
NРK, мікроелементи 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
кукурудза

ХЕЛАТИН®

Кукурудза

Склад:
N: 45 г/л
P2O5: 58 г/л
K2O: 1,1 г/л
SO3: 29 г/л
Zn: 30,0 г/л
Cu: 10 г/л

B: 5,5 г/л
Mn: 0,07 г/л
Fe: 0,02 г/л
CaO: 0,5 г/л
MgO: 0,3 г/л
рН 8



Добриво Хелатин® Кукурудза розроблене для позакореневого підживлення кукурудзи. Препарат високое-
фективний за стресових ситуацій; на ґрунтах з низьким вмістом мікроелементів, необхідних для оптимального 
росту і розвитку кукурудзи. Застосування препарату сприяє прискоренню цвітіння жіночих і чоловічих суцвіть, 
скорочує час між їх цвітінням, що підвищує рівень запилення і прискорює дозрівання початків. 

Властивості:
• стимулює ріст та розвиток рослин;
• підвищує імунітет рослин, стійкість до посухи, різких перепадів температур;
•  збільшує врожайність (за рахунок збільшення структурних показників врожаю:  

довжини початків, кількість рядків у початках, кількість зерен у рядку, маси 1000 насінин).

Для досягнення максимального результату рекомендується разом з мікродобривом Хелатин® Кукурудза за-
стосовувати гумат калію (Rost® Концентрат, Rost® Гумат калію, GumiGold®).

Обробку добривом бажано проводити рано-вранці або ввечері за температури 10-25 °С.

Схема застосування та норми витрат:
Фаза розвитку           Норма витрати  
3-5 листків           1-2 л/га
7-9 листків           1-2 л/га
Початок викидання волоті         1-2 л/га
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
N, K, мікроелементи 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
соя, горох, нут, квасоля, люпин та інше

ХЕЛАТИН®

Зернобобові

Склад:
N: 39 г/л
K2O: 1 г/л
B: 13 г/л
SO3: 40 г/л
Zn: 15 г/л
Cu: 20 г/л
Co: 0,2 г/л

Mo: 0,1 г/л
Mn: 0,04 г/л
Fe: 0,02 г/л 
CaO: 0,1 г/л 
MgO: 0,1 г/л 
рН 8



Добриво Хелатин® Зернобобові розроблене спеціально для позакореневого підживлення зернобобових 
культур під час вегетації.  Застосування добрива підсилює процес фотосинтезу. Ефект від застосування особли-
во помітний під час стресових ситуацій у рослин, а також за нестачі того чи іншого мікроелемента.

Внесення даного препарату дає можливість у критичні фази розвитку (формування генеративних ор-
ганів, запилення, дозрівання врожаю), корегувати живлення, так як в ці періоди культури потребують  
підвищеного живлення.

Властивості:
• стимулює ріст та розвиток рослин;
• підвищує стійкість до хвороб, посухи, перепаду температур;
• збільшує врожайність (за рахунок збільшення структурних показників врожаю); 
• покращує якісні показники зерна.

Для досягнення максимального результату рекомендується разом із мікроелементами Хелатин® Зернобобові 
додавати гумат калію (Rost® Концентрат, Rost® Гумат калію, GumiGold®).

Схема застосування та норми витрат:
Культура     Фаза розвитку      Норма витрати  
Горох     3-5 справжніх листків; бутонізація   1-2 л/га
Соя     2-3 трійчатих листків; бутонізація   1-2 л/га
Нут     Галуження; бутонізація     1-2 л/га
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Комплексне мікродобриво 
для передпосівної та 
позакореневої обробки

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
NРK, мікроелементи

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернові, олійні, бобові, овочеві, ягідні, 
плодові, баштанні культури та квіти

ХЕЛАТИН®

FORTE

Склад:
N: 35 г/л
Р2О5: 50 г/л
К2О: 25 г/л
SO3: 13 г/л
CaO: 8 г/л
MgO: 6 г/л
B: 0,002 г/л
Cu: 0,06 г/л

Zn: 0,3 г/л
Mn: 0,6 г/л
Fe: 0,17 г/л
Mo: 0,5 г/л
Co: 0,06 г/л
Густина: 1,11 г/см3

рН  7



Хелатин® FORTE – високоефективне добриво, яке містить збалансований комплекс макро-, мезо- і мі-
кроелементів в хелатній формі. Універсальне добриво має вдосконалений склад. Виробляється із за-
стосуванням передових технологій, що має позитивний ефект як при обробці насіння, так і при поза-
кореневому підживленні сільськогосподарських культур. Препарат має стабільну біологічно-активну  
форму поживних елементів.

Ефективність препарату:
• оптимізує живлення рослин;
• підвищує стійкість до стресів;
• підсилює морозостійкість,
• підвищує врожайність;
• посилює імунітет рослин.

Добриво містить мікроелементи в хелатній формі, що гарантує ефективне засвоєння їх рослинами та забез-
печує швидке проникнення в рослини. Мезоелементи, що містяться в добриві, мають такі властивості: сірка – 
підсилює розвиток кореневої системи і продуктивність насіння, кальцій – регулює побудову клітин і забезпечує 
резистентність до шкідників, магній є антистресантом та центральним компонентом хлорофілу.

Норми витрат:
Позакореневе підживлення: 1-1,5 л/га.
Передпосівна обробка насіння: 1-2 л/т.
Замочування саджанців: 50 мл/10 л води/15 годин.
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
бор 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
III клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
олійні, технічні, зернобобові, плодові, 
ягідні, овочеві культури

ХЕЛАТИН®

МоноБор

Склад:
В: 10 % (120 г/л)
Nзаг.: 4 %
Густина: 1,2 г/см3

рН 7,5



Спеціальне добриво з високим вмістом бору. Розроблене для рослин, які гостро відчувають нестачу цього 
елементу. Бор відіграє важливу роль у житті рослини, особливо у процесах запилення. Внесення бору спри-
яє кращому проростанню пилку, усуває обпадання зав'язей і підсилює розвиток репродуктивних органів.  
Бор приймає участь у поділі клітин та синтезі білків, і є необхідним компонентом клітинної оболонки.

Характеристика препарату:
• бор у формі бората етаноламіна (коламіна);
• висока концентрація бору;
• не містить важких металів;
•  висока ефективність.

Застосування добрива дозволяє: вплинути на активність бульбочкових бактерій, цим самим посилюю-
чи утворення бульбочок зернобобових; підвищити посухостійкість; збільшити врожайність; підвищити 
якісні показники продукції баштанних та плодових культур; вмісту олії в насінні соняшнику та ріпаку; збіль-
шити вміст крохмалю в бульбах картоплі, а також підвищити вміст вітамінів і цукрів у плодах та ягодах;  
покращити лежкість при зберіганні.

Схема застосування та норми витрат:
Культура   Фаза розвитку        Норма витрати  
Соняшник  3-4 пари справжніх листків, 6-8 пар справжніх листків   1-2 л/га
Ріпак   4-6 листків (восени), відновлення весняної вегетації, бутонізація  1-2 л/га
Зернобобові  3-5 листків, початок бутонізації      1-2 л/га
Плодові  Рожевий бутон, після цвітіння      2-3 л/га
Ягідні   Бутонізація – початок цвітіння, через 14 днів    1-2 л/га
Овочеві (відкритий ґрунт) Перед цвітінням, після цвітіння      2-3 л/га
Овочеві (закритий ґрунт) До цвітіння, після цвітіння      0,1 л/10 л води
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
бор 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
III клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
олійні, технічні, зернобобові, плодові, 
ягідні, овочеві культури

ХЕЛАТИН®

Бор Плюс

Склад:
В: 11,5 %, 158 г/л
Nзаг.: 6 %, 82 г/л
Густина: 1,37 г/см3

рН 7,5



Спеціальне добриво з високим вмістом бору. Розроблене для рослин, які гостро відчувають нестачу цього 
елементу. Бор відіграє важливу роль у житті рослини, особливо у процесах запилення. Внесення бору спри-
яє кращому проростанню пилку, усуває обпадання зав'язей і підсилює розвиток репродуктивних органів.  
Бор приймає участь у поділі клітин та синтезі білків, і є необхідним компонентом клітинної оболонки.

Характеристика препарату:
• бор у формі бората етаноламіна (коламіна);
• висока концентрація бору;
• не містить важких металів;
•  висока ефективність.

Застосування добрива дозволяє: вплинути на активність бульбочкових бактерій, цим самим посилюю-
чи утворення бульбочок зернобобових; підвищити посухостійкість; збільшити врожайність; підвищити 
якісні показники продукції баштанних та плодових культур; вмісту олії в насінні соняшнику та ріпаку; збіль-
шити вміст крохмалю в бульбах картоплі, а також підвищити вміст вітамінів і цукрів у плодах та ягодах;  
покращити лежкість при зберіганні.

Схема застосування та норми витрат:
Культура   Фаза розвитку        Норма витрати  
Соняшник  3-4 пари справжніх листків, 6-8 пар справжніх листків   1-2 л/га
Ріпак   4-6 листків (восени), відновлення весняної вегетації, бутонізація  1-2 л/га
Зернобобові  3-5 листків, початок бутонізації      1-2 л/га
Плодові  Рожевий бутон, після цвітіння      2-3 л/га
Ягідні   Бутонізація – початок цвітіння, через 14 днів    1-2 л/га
Овочеві (відкритий грунт) Перед цвітінням, після цвітіння      2-3 л/га
Овочеві (закритий грунт) До цвітіння, після цвітіння      0,1 л/10 л води
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
молібден

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
соя, горох, нут, квасоля, люпин, цукровий 
буряк, капустяні культури та інші

ХЕЛАТИН®

Молібден

Склад:
Mo: 5 % m/v*, 4,5 % m/m**
Р2О5: 3,9 % m/v*, 3,5 % m/m**
N: 1,6 % m/v*, 1,5 % m/m**
Густина: 1,11 г/см3

рН  8,5
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 



Молібден є незамінним компонентом багатьох ферментів. Він приймає участь у вуглеводному, азотному  
та фосфорному обмінах, синтезі вітамінів та хлорофілу, підвищує інтенсивність фотосинтезу , входить до складу 
фермента нітратредуктази, за участю якого в рослинах відбувається відновлення нітратів до аміака.

Важлива роль належить молібдену в процесах фіксації азоту з атмосфери бульбочковими та вільноживучими 
бактеріями. Нестача молібдену в першу чергу негативно позначається на метаболізмі азоту і, відповідно, на 
рості рослин.

Добриво Хелатин® Молібден ефективно ліквідує дефіцит молібдену в рослинах. Не містить баластних домі-
шок, тому не викликає опіків листя, повністю вбирається через листкову поверхню рослини.

Схема застосування та норми витрат:
Культура    Рекомендовані строки внесення     Норма витрати  
Соя, горох, нут, квасоля  5-6 справжніх листків;  бутонізація    0,5-1 л/га
Цукровий буряк   3-4 листка, 7 -8 листків; масове утворення коренеплодів  0,5-1 л/га
Капустяні (капуста цвітна та білокачанна)  4-5 листків; бутонізація      0,5-1 л/га
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
цинк

Упаковка:
10 л

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернові, олійні, баштанні, овочеві, бобові, 
технічні, плодові, ягідні культури 

ХЕЛАТИН®

Цинк

Склад:
Zn: 15,7 % m/v*, 12 % m/m**
SO3: 9 % m/v*, 7 % m/m**
N: 6,7 % m/v*, 5,2 % m/m**
Амінокислоти: 2 %
Густина: 1,3 г/см3

рН 5
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 

Рівень небезпеки: 
IV клас



Цинк відіграє важливу роль при утворенні фітогормону ауксину. Під впливом цинку підвищується синтез са-
харози, крохмалю, загальний вміст вуглеводів і білкових речовин. Застосування препарату Хелатин® Цинк 
збільшує вміст аскорбінової кислоти, сухої речовини. Добриво підвищуює посухо-, жаро- і холодостійкість 
рослин. Хелатування цинку в добриві здійснюється трьома комплексонатами. В добриві поєднання цинку  
та сірки регулює ріст вегетативної маси та запобігає грибним захворюванням. Амідна форма азоту допомагає 
засвоєнню добрива цинку через поверхню листя та допомагає розвитку кореневої системи.

Ефективність застосування елементів живлення Хелатин® Цинк: підвищення врожайності та якості 
продукції, зниження ураженості рослин грибними захворюваннями, підвищення цукристості плодових  
і ягідних культур.

Симптоми дефіциту цинку: затримка росту листя та міжвузля, поява хлорозу, утворення надмірної кількості 
розеток, недостатня кількість квіткових бруньок, плоди дрібні або деформовані.

Схема застосування та норми витрат:
Культура   Рекомендовані строки внесення      Норма витрати  
Кукурудза  3-5 листків; 7-9 листків       1- 2 л/га
Ягідні, виноград Впродовж усього вегетаційного періоду 2-3 обробки  
   при необхідності, з інтервалом 2-3 тижні    1-2 л/га
Плодові  До цвітіння; 3 обробки з інтервалом 12 днів; після збору врожаю 2-3 л/га
Овочеві  На початку вегетації; перед цвітінням     1-2 л/га
Картопля  5-7 листків; бутонізація       1-1,5 л/га
Зернові   Кущіння, прапорцевий листок      0,5-1 л/га
Зернобобові  3-5 листків; бутонізація       1-1,5 л/га
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
залізо

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
III клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів, окрім 
препаратів, що містять кальцій

Галузь застосування:  
зернові, олійні, баштанні, овочеві, бобові, 
технічні, плодові, ягідні культури

ХЕЛАТИН®

Залізо

Склад:
Fe: 7,8 % m/v*, 6,5 % m/m**
N: 2,4 % m/v*, 2 % m/m**
SO3: 4,8 % m/v*, 4 % m/m**
Густина: 1,2 г/см3

рН 4
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 



Залізу належить важлива функція – участь у біосинтезі хлорофілу. Тому будь-яка причина, що обмежує доступ-
ність заліза для рослин, призводить до важких захворювань, зокрема до хлорозу. Концентроване добриво 
Хелатин® Залізо ефективно ліквідує дефіцит заліза в рослинах. При позакореневому підживленні повністю за-
своюється через поверхню листя. Застосування добрива забезпечує поліпшення якості та збільшення кількості 
врожаю, посилення імунітету рослин.

Якщо в схемі застосування передбачені азотні добрива (карбамід, КАС та інші) – їх додають в першу чергу, 
потім добриво Хелатин® Залізо, потім ЗЗР. При застосуванні ЗЗР рекомендується зробити контрольне змішу-
вання на сумісність препаратів. 

Схема застосування та норми витрат:
Культура   Фаза розвитку        Норма витрати  
Плодові, ягідні  До цвітіння; налив плодів (ягід)      2-3 л/га
Овочеві  На початку вегетації; при появі перших ознак хлорозу   2-3 л/га
Картопля  5-7 листів; бутонізація       2-3 л/га 
Зернобобові  3-5 листків;  перед цвітінням      2-3 л/га
Зернові   Кущіння-вихід в трубку;  прапорцевий лист-колосіння   1-2 л/га
Кукурудза  3-5 листків; 7-9 листків       2-3 л/га
Соняшник  2-4 пари листків;  6-7 пар листків     1-1,5 л/га
Ріпак   Після відновлення весняної вегетації; бутонізація   1-1,5 л/га
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
кальцій

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний  з мікроелементами, окрім 
Fe, Zn, Mg, Mn. Необхідно зробити 
контрольне змішування

Галузь застосування:  
баштанні, овочеві, плодові, ягідні 
культури та квіти

ХЕЛАТИН®

Кальцій

Склад:
CaO: 17 % m/v*, 12,5 % m/m**
Амінокислоти: 2 %
Густина: 1,36 г/см3

рН 6,5
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 



Високоефективне концентроване добриво з високим вмістом кальцію. Кальцій - основний елемент для ут-
ворення міцних стебел, «скелету рослини», також кальцій є основним елементом для утворення коріння  
і кореневих волосків. Він стримує розсаду від витягування. Кальцій відповідає в організмі рослини за функцію 
рівномірного розподілу витрати вологи. Кальцій підвищує у рослин стійкість до захворювань. Нестача його  
в поживному розчині призводить до ураження точок росту коріння та надземної частини рослини. 

Хелатин® Кальцій ефективно ліквідує дефіцит кальцію в рослинах. Рідка форма добрива полегшує засвоєння 
та проникнення кальцію в рослини.

Застосування добрива Хелатин® Кальцій  підвищує врожайність, стимулює ріст рослини і розвиток кореневої 
системи, підсилює обмін речовин, активує ферменти, зміцнює клітинні стінки. Запобігає фізіологічним захворю-
ванням: верхівкова гниль, гірка ямчастість, розтріскування плодів та інше.

Схема застосування та норми витрат:
Культура    Рекомендовані строки внесення     Норма витрати  
Зерняткові плодові  Після цвітіння; плоди розміром з лісовий горіх.  
     Наступні – з інтервалом в 7-10 днів    3-4 л/га
Кісточкові плодові  Через 5-6 днів після цвітіння.  
     Наступні – з інтервалом в 7-14 днів    3-4 л/га
Ягідні    Перше – в кінці періоду цвітіння.  
     Наступні – з інтервалом в 7-14 днів    3-4 л/га
Баштанні   Після цвітіння, утворення плодів, налив плодів   3-4 л/га
Овочеві (закритий ґрунт)  Через 2-3 тижні після висадки розсади;  на початку  
     періоду зав'язі плодів. Наступні – з інтервалом в 5-10 днів 0,1-0,2 л/10 л води

Овочеві (відкритий ґрунт)  Через 2-3 тижні після висадки розсади;  на початку 
     періоду зав'язі плодів. Наступні – з інтервалом в 5-10 днів 2-3 л/га
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
мідь

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
III клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернові, олійні, баштанні, овочеві, бобові, 
технічні, плодові, ягідні культури

ХЕЛАТИН®

Мідь

Склад:
Сu: 10 % m/v*, 8 % m/m**
N: 6,6 % m/v*, 5,3 % m/m**
Густина: 1,24 г/см3

рН 9,5
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 



Спеціальне добриво Хелатин® Мідь з високим вмістом міді для позакореневого підживлення. Мідь віді-
грає важливу роль в процесах фотосинтезу. Під впливом міді підвищується як активність пероксидази, так  
і синтез білків, вуглеводів та жирів. При її нестачі руйнування хлорофілу відбувається значно швидше, ніж 
при нормальному рівні живлення рослин міддю, спостерігається зниження активності синтетичних процесів,  
що веде до накопичення розчинних вуглеводів, амінокислот та інших продуктів розпаду складних органічних 
речовин. Азот у складі добрива знаходиться в амідній формі, котра легко засвоюється поверхнею листя.

При використанні ЗЗР з добривом Хелатин® Мідь рекомендується зробити контрольне змішування  
на сумісність препаратів. Отриманий розчин не повинен випадати в осад чи розділятися на фракції.

Характеристика препарату:
• підвищує врожайність всіх культур;
• знижує ураження рослин грибними та бактеріальними захворюваннями;
• активує діяльність вітаміну В;
• уповільнює процес старіння клітин.

Схема застосування та норми витрат:
Культура   Рекомендовані строки внесення      Норма витрати  
Зернові   Кущення, вихід у трубку       1-1,5 л/га
Кукурудза  3-5 листків,  7-8 листків       0,5-1,5 л/га
Соняшник  3-4 пари листків, 6-8 пар листків     0,5-1,5 л/га
Ріпак   До розпускання бруньок, при ознаках дефіциту міді   0,5-1,5 л/га
Плодові, ягідні  Перед цвітінням, після цвітіння       1,5-2 л/га
Овочеві  У критичні періоди по відношенню до міді    1-1,5 л/га
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
магній

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернові, олійні, баштанні, овочеві, бобові, 
технічні, плодові, ягідні культури

ХЕЛАТИН®

Магній

Склад:
Mg: 8 % m/v*, 6,5 % m/m**
N: 3,4 % m/v*, 2,7 % m/m**
Амінокислоти: 2 %
Густина: 1,24 г/см3

рН 5,8
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 



Хелатин® Магній – високоефективне концентроване добриво з високим вмістом магнію. Магній прий-
має участь в утворенні хлорофілу в рослині та стимулює активність коріння в процесі поглинання пожив-
них речовин. Магній також відповідає за цвітіння. Хелатин® Магній  ефективно ліквідовує дефіцит магнію  
в рослинах. Повністю засвоюється через листову поверхню рослини.

Ефективність добрива: стимулює розвиток кореневої системи, підвищує інтенсивність фотосинтезу  
і утворення хлорофілу, активує ферменти і ферментативні процеси, підвищує врожайність усіх польових, ово-
чевих і плодових культур.

Схема застосування та норми витрат:
Культура   Рекомендовані строки внесення      Норма витрати  
Зернові   Кущіння-вихід в трубку, прапорцевий листок, колосіння   1-2 л/га
Кукурудза  3-5 листків; 7-8 листків       1-2 л/га
Соняшник  2-4 пари листків; 6-8 пар листків     1-2 л/га
Ріпак   Після відновлення весняної вегетації; бутонізація   1-1,5 л/га
Зернобобові  3-5 трійчастих листків; перед цвітінням     1-2 л/га
Овочеві  З кожним використанням ЗЗР      1-1,5 л/га
Ягідні   Після цвітіння, налив ягід      2-3 л/га
Плодові  Формування вегетативної маси, перед цвітінням, налив плодів  2-3 л/га
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Добриво для кореневого 
та позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
калій

Упаковка:
1,2 л, 10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів 
(проводити контрольне змішування)

Галузь застосування:  
для всіх культур

ХЕЛАТИН®

Калій

Склад:
К: 77 % m/v*, 50 % m/m**
Густина: 1,54 г/см3

рН 9,5
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 



Калій – найважливіший елемент живлення рослин, забезпечує їх стійкість до стресів (надлишку або нестачі во-
логи, високих або низьких температур), підвищує стійкість до грибних і бактеріальних хвороб, покращує якість 
врожаю. 

Рідке комплексне добриво з підвищеним вмістом калію Хелатин® Калій, не є заміною мінеральних калій-
них добрив і рекомендується вносити при дефіциті калію під час вегетації рослин або як самостійне добриво  
в період цвітіння, плодоутворення, для дружнього масового цвітіння, утворення плодів високої якості.

Застосування добрива Хелатин® Калій покращує водний баланс клітин, тургор під час спекотної пого-
ди, прискорює поглинання калію кореневою системою, покращує якість врожаю, збільшує його леж-
кість, підвищує вміст сухої речовини, цукрів, вітамінів в продукції, підсилює стійкість рослин до грибних  
і бактеріальних хвороб.

Норми витрат:
Позакореневе підживлення: 0,5-1 л/га.
Кореневе підживлення: 3 л/га.
Закритий ґрунт: 0,1 л/10 л води.
Гідропоніка: 0,3-0,5 л/100 л води.
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
кремній

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернові, олійні, бобові, овочеві, плодові, 
декоративні культури

ХЕЛАТИН®

Кремній

Склад:
SiО2: 10 %
K2O: 11,5 %
Густина: 1,14 г/см3

рН 11,5



Основна функція Хелатин® Кремній – створення і функціювання природної захисної системи рослин. Кремній, 
при потраплянні на лист, утворює невидиму плівку, яка запобігає сонячним опікам.

Застосування добрива Хелатин® Кремній захищає від хімічного негативного впливу, прискорює ріст коренів, 
зміцнює молекули хлорофілу, прискорює транспортування поживних речовин в середині рослини, прискорює 
синтез антиоксидантних та інших ферментів захисту.

Також, добриво Хелатин® Кремній відіграє важливу роль при формуванні квіток та їх заплідненні. Підживлен-
ня препаратом Хелатин® Кремній підвищує швидкість дозрівання плодів, прискорює синтез вітамінів і цукру.

Таким чином, кремній необхідний рослинам на генетичному рівні та відіграє важливу роль при формуванні врожаю  
і забезпечення його якості.

Норма витрат:
Позакореневе підживлення: 0,5-1 л/га (формування вегетативної маси, перед та після цвітіння).
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Мікродобриво  
для позакореневого 
підживлення

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
марганець

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність:
сумісний з більшістю агрохімікатів

Галузь застосування:  
зернові, олійні, баштанні, овочеві, бобові, 
технічні, плодові, ягідні культури

ХЕЛАТИН®

Марганець

Склад:
Mn: 5 % m/m*, 4,2 % m/v**
N: 2,6 % m/m*, 2,2 % m/v**
Амінокислоти: 2 %
Густина: 1,19 г/см3

рН 5,5
*маса розчиненої речовини до об´єму розчину 
**маса розчиненої речовини до загальної маси розчину 



Хелатин® Марганець – концентроване добриво з вмістом марганцю в хелатній формі. Марганець – важливий 
елемент для циркуляції азоту по рослині та приймає участь в процесі фотосинтезу. Марганець активує численні 
ферменти, його нестача позначається на багатьох процесах обміну речовин, зокрема на синтезі вуглеводів і 
протеїнів, а також на синтезі вітаміну С. При марганцевому голодуванні відзначається слабкий розвиток коре-
невої системи рослин.

Застосування добрива забезпечує підвищення врожайності, зниження ураженості рослин грибними захворю-
ваннями, сприяє засвоєнню азоту, запобігає появі кореневої гнилі. 

Якщо в схемі застосування передбачені азотні добрива (карбамід, КАС та інші) – їх додають в першу чергу, 
потім добриво Хелатин® Марганець, потім ЗЗР. При застосуванні ЗЗР рекомендується зробити контрольне 
змішування на сумісність препаратів. Отриманий розчин не повинен випадати в осад чи розділятися на фракції. 
Обробку бажано проводити рано вранці або ввечері при температурі 10-25 °С.

Схема застосування та норми витрат:
Культура   Рекомендовані строки внесення      Норма витрати  
Зернові   Осіннє кущіння, весняне кущіння     1-2 л/га
Зернобобові  Бутонізація, початок наливу бобів     1-2 л/га
Соняшник  2-4 пари листків       1-2 л/га
Ріпак   Навесні після відновлення вегетації     1-2 л/га
Картопля  4-5 листків, бутонізація       1-2 л/га
Плодові  Рожевий бутон, початок дозрівання плодів    1-2 л/га
Овочеві  На початку вегетації; наступні 1-2 внесення впродовж  
    інтенсивного росту з інтервалом 7-10 днів    1-2 л/га
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Прилипач

МАГНІТ®

Препаративна форма: 
концентрат суспензії

Діюча речовина: 
полісилоксани, поверхнево-активні 
речовини (ПАР);  поліцукри 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з усіма ЗЗР, 
добривами, регуляторами росту

Галузь застосування:  
на всіх культурах

Склад:
олігомірні алкоксісилоксани (полісилоксани),  
неіоногенні поверхнево-активні речовини,  
а також  поліцукри



Магніт® зменшує поверхневий натяг рідини, що забезпечує утворення однорідної плівки і зменшує стікання 
робочого розчину з поверхні листя. Це сприяє кращому прилипанню засобів захисту рослин та їх поглинанню 
рослиною. Таким чином, препарат підвищує ефективність ЗЗР, що особливо важливо під час сухої або прохо-
лодної погоди, коли уповільнюється ріст та розвиток рослин та погіршується їх змочування робочим розчином.

Застосування прилипача Магніт® покращує рівномірність змочування надземних частин рослин, запобігає 
знесенню препаратів вітром, утримує краплини робочого розчину на листовій поверхні, в т.ч. попереджаючи 
стікання крапель, прискорює та посилює пестицидний ефект препаратів, з якими застосовується.

Норма витрати:
Застосовується у кількості: 0,1 % (0,1 л/100 л води).
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Прилипач

ДУЕТ-ЕФЕКТ®

Препаративна форма: 
концентрат суспензії

Діюча речовина: 
поліцукри, поліоли, ПЕО 

Упаковка:
10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з усіма ЗЗР, 
добривами та регуляторами росту

Галузь застосування:  
зернові, олійні, зернобобові, кукурудза, 
овочеві, ягідні, плодові

Склад:
Поліцукри, поліоли, ПЕО



Дует-Ефект® – прилипач, який застосовується для підвищення ефективності позакореневих обробок сільсь-
когосподарських культур засобами захисту, добривами та регуляторами росту. Прилипач є допоміжним ком-
понентом, який забезпечує рівномірний розподіл робочого розчину на поверхні листя та посилює його дію на 
рослину.

Властивості:
• сприяє рівномірному розподілу робочого розчину на поверхні листа;
• прискорює та посилює ефект препаратів з якими застосовується;
• підвищує швидкість поглинання рослиною поживних речовин;
• утримує робочий розчин на поверхні листа;
• підсилює дію ЗЗР.

Норма витрати:
100-150 мл/100 л води
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Стабілізатор бакових 
сумішей

ADJUTANT®

Препаративна форма: 
порошок

Діюча речовина: 
поліцукри, поліоли, ПЕО 

Упаковка:
1 кг, 5 кг

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: сумісний з усіма ЗЗР, 
добривами та регуляторами росту

Галузь застосування:  
всі сільскогосподарські культури

Склад:
карбонові кислоти аліфатичного ряду, 
ПАР, індикатор



ADJUTANT® – ад’ювант-стабілізатор бакових сумішей, який застосовується на всіх сільськогосподарських куль-
турах. Препарат підкислює воду і запобігає лужному гідролізу чутливих до нього ЗЗР. Забезпечує однорідність і 
стабільність багатокомпонентних сумішей. ADJUTANT® не додають до сумішей з препаратами, які потребують 
лужного значення рН для збереження своєї ефективності

Властивості:
• запобігає розшаруванню робочого розчину та утворенню осаду;
• знижує рівень рН води;
•  зменшує жорсткість води;
•  запобігає піноутворенню.

Норма витрати:
30-100г/100л води (в залежності від якісних показників води)

Таблиця визначення рівня рН:
Інтервал pH Забарвлення 
pH 8-7 
pH 7-6
pH 6-5
pH 5-4
pH 3
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Стабілізатор бакових 
сумішей

AQUASTAB®

Препаративна форма: 
водорозчинний концентрат

Діюча речовина: 
карбонові кислоти аліфатичного ряду 

Упаковка:
1 л, 10 л

Рівень небезпеки: 
IV клас

Сумісність: 
сумісний з усіма ЗЗР, 
добривами та мікроелементами

Галузь застосування:  
додається до бакової суміші ЗЗР, 
розчинних добрив та інших препаратів

Склад:
Карбонові кислоти аліфатичного ряду, 
ПАР, індикатор



AquaStab® – рідкий ад’ювант-стабілізатор бакових сумішей, який додають до бакових сумішей для запобіган-
ня розшаруванню робочого розчину та утворенню осаду. Зв’язує активні катіони кальцію, магнію та заліза, що 
запобігає деактиваціі ЗЗР та регуляторів росту. Запобігає втраті пестицидів разом із піною під час заправки 
оприскувача. 

Препарат запобігає утворенню шкідливих сполук, знижує фітотоксичність полі компонентних сумішей.

Властивості:
• запобігає розшаруванню робочого розчину та утворенню осаду;
• знижує рівень рН води;
•  зменшує жорсткість води;
•  запобігає піноутворенню.

Норма витрати:
Норма залежить від рівня рН та жорсткості води і бажаного кінцевого рівня рН води.
Високолужна вода (рН 8 або вище): додати 50-150 мл на 100 літрів суміші для обприскування.
Помірно лужна/ кислотна вода (рН від 6,5 до 8): додати 30-100 мл на 100 літрів суміші для обприскування (5-20мл/ 30л)

Таблиця визначення рівня рН:
Інтервал pH Забарвлення 
pH 8-7 
pH 7-6
pH 6-5
pH 5-4
pH 3
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АЗОТ – один з основних елементів, необхідних для росту і розвитку рослин. Він входить до складу всіх нуклеї-
нових кислот, амінокислот, хлорофілу, ферментів, багатьох вітамінів, ліпоїдів та інших органічних сполук, котрі 
синтезуються рослинами.  Загальний вміст азоту в рослині становить 0,2-5% маси повітряно-сухої речовини. В 
добривах азот міститься в трьох формах: нітратній, аміачній та амідній.  

ФОСФОР – бере участь у рості кореневої системи, обміні речовин, поділі клітин, розмноженні, передачі 
спадкових властивостей та в інших складних процесах, що відбуваються в рослині. Він входить до складу білків 
(нуклеопротеїдів), нуклеїнових кислот, фосфатидів, ферментів, вітамінів та інших біологічно активних речовин. 
Фосфор здатний утворити зв’язки з високим енергетичним потенціалом, чим забезпечує активні обмінні про-
цеси.

КАЛІЙ – відіграє важливу фізіологічну роль в вуглеводному і білковому обміні рослин, активує використання 
азоту в аміачній формі, впливає на фізичний стан колоїдів клітини, підвищує водоутримуючу здатність прото-
плазми, стійкість рослин до в’янення і передчасного обезводнення і тим самим збільшує опірність рослин ко-
роткочасним засухам, підвищує стійкість рослин до захворювань і несприятливих погодних умов. При нестачі 
калію в рослинах пригнічується переміщення вуглеводів, знижується інтенсивність  фотосинтезу, відновлення 
нітратів і синтезу білка. 
Мікроелементи як основа мікродобрив та їх роль в житті рослин
• Рослинам мікроелементи потрібні впродовж всього періоду вегетації.
• Нестача мікроелементів в процесі розвитку рослин призводить до зменшення врожайності та погіршення 

якості продукції.
• Мікроелементи посилюють здатність тканин рослин до відновлення, що зменшує ураження рослин захворю-

ваннями.
• Деякі мікроелементи (Са, Fe) досить повільно переміщуються в організмі рослини, що в свою чергу потребує 

повторного внесення даних елементів живлення.
• В ґрунті мікроелементи часто знаходяться в недоступній для рослин формі, тому позакореневе їх внесення  

є обов´язковим.
• Частина мікроелементів не здатна до реутилізації в рослинах (переміщення із старих органів рослини  

в молоді), тому їх позакореневе внесення є вкрай необхідним.

БОР (В) – важливий компонент синтезу РНК та ДНК. Впливає на споживання кальцію рослинами, а також під-
силює ріст пилкових трубок та проростання пилку, збільшує кількість квіток та плодів. Відповідає за контроль 
над фенольними сполуками – токсичними продуктами життєдіяльності рослин. Неконтрольоване накопичення 

ВПЛИВ МІКРО- ТА МАКРОЕЛЕМЕНТІВ 
НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН



фенольних сполук призводить до порушення процесу синтезу білка, процесу поділу клітин, порушення процесу 
закладки вегетативних та генеративних органів.
Дефіцит бору призводить до послаблення діяльності гормонів та уповільнює транспорт цукру.
Ознаки дефіциту бору:
• Уповільнений розвиток точок росту.
• Уповільнений розвиток пилку, зменшення кількості зав´язі та неправильний розвиток плодів.
• Розтріскування плодів з внутрішнім некрозом, внаслідок чого рослини більш інтенсивно уражуються різними 

захворюваннями.
Культури, особливо чутливі до нестачі бору: ріпак, соняшник, бобові, овочеві, яблуня, виноград, цу-
крові та кормові буряки.

ЗАЛІЗО (Fe) – елемент живлення, який залучається до процесів фотосинтезу та дихання, входить до скла-
ду ферментів, що беруть безпосередню участь  у синтезі хлорофілу в рослинах. За рахунок порівняно швид-
кого окислення-відновлення є невід´ємним компонентом багатьох ферментів в рослинах. Бере участь  
у метаболізмі сірки та азоту в рослинах.
Ознаки дефіциту заліза:
• Хлоротичне (світло-жовте) забарвлення молодих пагонів та листків.
• У злакових культур хлороз проявляється у вигляді чергування жовтих та зелених смуг вздовж листка.
•  В окремих випадках дефіцит заліза може спричинити відмирання молодих пагонів.

Культури, особливо чутливі до нестачі заліза: кукурудза, бобові, картопля, капуста, томати, ви-
ноград, плодові та цитрусові, декоративні культури.

МАРГАНЕЦЬ (Mn) – відповідає за транспорт енергії для процесу фотосинтезу, а також за окислення заліза в 
організмі рослин до нетоксичних сполук . Необхідний компонент синтезу вітаміну С. Інтенсифікує накопичення 
цукру в коренеплодах цукрових буряків та білку у зернових культур. Відповідає за процес засвоєння азоту. Ак-
тиватор фотосинтезу після підмерзання рослин.
Ознаки дефіциту марганцю:
• Поява жовтих дрібних хлоротичних плям між жилками листків у дводольних культур. В першу чергу ознаки 

нестачі з'являються на молодому листі.
• У злакових культур з'являються сіро-зелені крапки та смуги на базальному боці листка.

Культури, особливо чутливі до нестачі марганцю: зернові колосові, кукурудза, горох, соя, картопля, 
цукрові буряки, вишня, цитрусові.
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ЦИНК (Zn) – каталізатор багатьох ферментних систем. Компонент ферментів, що беруть участь у метаболізмі 
азоту, вуглеводів, а також синтезі ДНК. Є активатором ферменту, що запобігає передчасному старінню клітин. 
Відповідає за синтез триптофану – основи ауксину. Сприяє підвищенню жаро-, посухо- та холодостійкості рос-
лин.
Ознаки дефіциту цинку:
• Вкорочені міжвузілля.
• Поява дрібних жовтих цяток та хлоротичних плям у дводольних культур; поява жовтих міжжилкових смуг  

у злакових культур.
• У плодових передчасне відмирання пагонів та опадання листків.
• Уповільнений ріст та порушення функцій клітин.

Культури, особливо чутливі до нестачі цинку: кукурудза, хміль, квасоля, соя, льон, зелені овочеві, 
виноград, яблуня, груша, цитрусові.

МІДЬ (Сu) – входить до складу білків зелених клітин і відповідає за зв'язування енергії сонця. Як і цинк, 
активує фермент, що запобігає передчасному старінню клітин рослин. Бере участь у метаболізмі біл-
ків та вуглеводів в рослині. Суттєво  підвищує імунітет рослини до захворювання на грибні та бактеріаль-
ні захворювання. Активує утворення білку у зернових, цукру у коренеплодах та вітаміну С у плодових  
та овочевих культурах.
Ознаки дефіциту міді:
• Крайовий хлороз з подальшим некрозом.
• Уповільнюється вивільнення пилкових зерен, внаслідок чого знижується запилення рослин. Спостерігається 

істотне зниження врожайності культури за відсутності візуальних ознак дефіциту мікроелементу.
• У злакових культур може спостерігатись полягання.
• У плодових культур може спостерігатись обвисання гілок та крони.

Культури, особливо чутливі до нестачі міді: зернові колосові, рис, картопля, яблуня, груша та ци-
трусові, люцерна, зелені овочеві.

МАГНІЙ (Mg) – входить до складу ФІТИНУ – органофосфату, запасної органічної речовини. Відповідає за 
транспорт енергії. Основа хлорофілу. Активує фермент, що є каталізатором участі СО2 в процесі фотосинте-
зу. 



Ознаки дефіциту магнію:
• Пожовтіння старих листків між жилками. У випадках сильної нестачі магнію спостерігається передчасне опа-

дання листя.
• Хлоротичні плями вздовж листкової пластинки у злакових культур.

Культури, особливо чутливі до нестачі магнію: цукрові буряки, картопля, хміль, виноград, горіхи, 
парникові культури. 

МОЛІБДЕН (Мо) – необхідний для фіксації атмосферного азоту бобовими культурами. Покращує каль-
цієвий режим живлення у бобових культур. Сприяє збільшенню вмісту хлорофілу, вуглеводів, каротину, аскор-
бінової кислоти та білкових речовин.
Ознаки дефіциту молібдену:
• Поганий ріст та розвиток рослин, хлоротичне забарвлення (дещо схоже на дефіцит азоту).
• Хлороз старих листків, особливо крайовий.
• На листках з'являються характерні жовті цятки.

Культури особливо чутливі до нестачі молібдену: зернові колосові, бобові, цукрові буряки, томати, 
капуста, люцерна.

КОБАЛЬТ (Со) – компонент вітаміну В12, що необхідний для фіксації атмосферного азоту бобовими 
культурами. Входячи до складу вітаміну В12 сприяє накопиченню хлорофілу в листках рослин. Бере участь  
у реакціях окислення-відновлення, а також у синтезі нуклеїнових кислот.
Ознаки дефіциту кобальту:
• Поганий ріст та розвиток рослин.
• Недостатній рівень кобальту на ґрунтах пасовищ може призвести до захворювань сільскогосподарських тва-

рин.
Культури, особливо чутливі до нестачі кобальту: горох, квасоля, люцерна, конюшина, томати, 
гречка, ячмінь, буряки.

СІРКА (S) – входить до складу білків, пептидів , летючих органічних сполук (придають цибулі та деяким ін-
шим культурам характерний аромат), глюкозидів масла гірчиці та неорганічних сульфат-іонів. Складова части-
на амінокислот (цистин, цистеїн та метіонін), які є основою для процесу синтезу певних білків в рослині. Входить 
до складу коензима-А, глютат-іону, протеолітичних ензимів та деяких вітамінів.
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ДЛЯ НОТАТОК
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Ознаки дефіциту сірки:
• Уповільнений ріст та розвиток рослин.
• Видовження та витончення стебла рослин.
• Хлороз. Починається з жилок молодих листків і поступово поширюється на всю поверхню листка.
• Іноді рослини можуть набувати червоно-фіолетового забарвлення (є характерною ознакою для хрестоцвітих 

та злакових культур).
• Часто зниження врожайності культури може відбуватись без прояву візуальних ознак нестачі сірки.

Культури, особливо чутливі до нестачі сірки: кукурудза, пшениця, соя, просо, люцерна, багаторічні 
трави, ріпак, соняшник.
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Запоріжжя (067) 630-92-78  |  Одеса (067) 011-13-45
Харків (067) 623-73-54  |  Вінниця (067) 430-39-66
Суми (067) 623-73-55  |  Тернопіль (067) 623-73-37

www.kisson-agro.com.ua




